
Вересень 

Проект «У здоровому тілі- здоровий дух» 
 

Напрямки 

виховної 

роботи 

 

Колективно-творчі справи 

 

Відповідальний 

Рада 

старшокласників 

«Вертикаль 

 

1. День знань, Свято першого дзвоника 

«Шкільний дзвінок покличе нас». 

2. Класні збори:  

 колективне планування життя в класі;  

 ділова гра «Програма» складання 

програми діяльності класного колективу 

на 2019-2020 н.р.; 

 вибори лідера учнівського 

самоврядування, відповідальних за клуби,  

розподіл доручень; 

 організація циклу музичних перерв для 

молодших учнів школи. 

3. Конкурс фоторобіт  «Здорова родина – 

здорова країна»  

4. Нарада  лідерів самоврядування 

«Перспективний план роботи лідерів 

учнівського самоврядування на І 

семестр». 

5. Розподіл доручень між активістами Ради 

учнівського самоврядування. 

6. Складання та затвердження графіку 

виховних заходів, які заплановані на 

2019-2020 р.  класними коллективами. 

 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 

 

 

Педагог-організатор  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

класні прес-центри 

педагог-організатор 

 

 
 

 

педагог-організтор 

 

 

голова МО класних 

керівників 

Ціннісне ставлення  

особистості  

до суспільства 

 та держави 

1. Перший урок «Що означає бути гідною 

людиною». Патріотичний квест. 

2. Виховні години «Толерантне ставлення 

до людей». 

3. Проведення диспуту серед 

старшокласників «Гендерна культура 

людини». 

класоводи, класні 

керівники 

 

педагог-організатор 

 

учитель правознавства 

Бондаренко С.Ю. 



4. Організація правових диспутів: 

 «Що таке 

національність/громадянство?» 

 «Чи може особа без громадянства 

бути біженцем?» 

8 вересня - Міжнародний день 

грамотності 

Ціннісне ставлення 

до сім’ї, родини, 

людей 

1. Організація роботи «Трикутника», 

ухвалення плану роботи школи на рік. 

2. Організація роботи шкільного музею 

«Пам’ять». 

3. Організація роботи волонтерського руху 

«Ветерани - молодь – майбутнє». 

4. Упровадження соціальної акції «Пам'ять 

серця». 

5. Урочистості  до Дня партизанської слави 

(20.09). 

6. Година спілкування «Любов до людства 

чи гуманізм до тих, хто поруч». 

21.09.  - Міжнародний день миру,  

30.09.-Міжнародний день дружби  

Рада «Трикутника» 

 

Доманська О.В. 

 

Педагог-організатор 

Керівник гуртка 

«Пошук» 

 

 

Зубрієнко І.В. 

 

 

соціальний педагог 

Ціннісне ставлення 

до себе 

1. Засідання клубу «Ми серед людей»: 

круглий стіл «Обов’язки учня школи». 

2. Бібліотечний урок «Культура читання в 

сучасній Україні» до Всесвітнього дня 

бібліотек (30.09). 

3. Єдиний олімпійський урок до Дня 

фізкультури та спорту (13.09). 

4. Проведення спортивно-туристичних 

змагань  до Всесвітнього дня туризму 

(27.09). 

5. Організація та проведення   родинного 

свята Здоров’я «Тато, мама, я – здорова 

спортивна сім’я» у початковій 

школі.(28.09.) 

6. Організація роботи загону ЮП та ЮІДР. 

7. Бліц-турнір «Здоров’я – запорука 

добробуту та щасливого життя». 

8. Місячник  безпеки руху «Увага! Діти на 

дорозі!»: 

соціальний педагог 

 

бібліотекар 

 

 

учителі фізкультури 

керівник гуртка 

«Туристичними 

стежками…» 

учителі фізкультури 

початкових класів 

 

 

 

педагог-організатор 

 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 

 

педагог-організатор 



 Зустріч з патрульними поліцейськими; 

 Театральна вистава з правил дорожнього 

руху ; 

 Виховні години та конкурс малюнків 

«Щоб не трапилось біди, добре знаки 

вивчи ти»  

 Оформлення інформаційного стенду 

«Азбука дорожніх правил».  

 Година спілкування «Загартовування та 

фізичні вправи – необхідні умови 

здорового способу життя». 

 

 

 

класоводи, класні 

керівники 

Ціннісне ставлення 

до праці 

1. Розподіл та закріплення території школи 

та навчальних кабінетів за класами. 

2. Організація чергування у класах, по 

школі (затвердження графіків 

чергування). 

3. Розробка пам’яток про правила 

чергування по школі та в закріплених 

кабінетах, розробка звітних листків 

чергового класу. 

4. Організація та розподіл доручень членам 

консультпункту «Вигляд на всі 100 %», 

«П'ятниця – чистюля».          

6.Рольова гра «Шукаю свою професію». 

Бесіда «Сто запитань самому собі».           

Зубрієнко І.В. 
 

класні керівники,  

клуб «Дисципліни та 

порядку» 
 

 

 

 

педагог-організатор  

 

 

 

 

психолог школи 

Ціннісне ставлення 

до природи 

1. Організація роботи туристичного гуртка 

та екологічних клубів (за окремим 

планом). 

2. Складання графіку та ухвалення тематики 

краєзнавчих екскурсій «Доторкнись до 

прекрасного» на 2019-2020 н.р. 

3. Організація  акції «Екологія землі  ХХІ 

століття».  

4. Продовжити роботу над проектом 

«Розділяємо відходи разом».  

5. Участь у двомісячнику благоустрою 

«Чистий  світ навколо тебе».  

6.Конкурс осінніх композицій «Осінь –

чарівниця» 

керівник гуртка 

«Турстичними 

стежками України» 

 

керівник гуртка 

«Еколог» 

 
 

учителі 

природознавства 

 

 

 

 

 

 



 

Ціннісне ставлення 

до мистецтва 

1. Заочна відеомандрівка «Країна, у якій я 

живу» 

2. Складання графіку роботи гуртків (за 

окремим планом). 

3. Проведення циклу майстер-класів:  

 «Осінній вернісаж 

 “Твоя країна - Україна” 

класоводи, класні 

керівники 

 

учителі музики, 

учителі праці 
 

учитель малювання  
  

Превентивне 

виховання 

1. Організація роботи Ради з профілактики 

правопорушень. 

2. Складання психолого-педагогічних 

характеристик на учнів, які схильні до 

правопорушення  

3. Організація індивідуальної та групової 

роботи з учнями, схильними до 

правопорушень. 

4. Складання соціально - педагогічного 

паспорту класу, школи  

5. Оновлення правового куточка для батьків 

та вчителів. 

6. Встановлення ділових контактів з 

державними установами та громадськими 

організаціями щодо вирішення проблем з 

учнями, які схильні до девіантної 

поведінки та потребують підвищеної 

уваги 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 

психолог школи,  

 

кл. керівники 

соціальна служба 

 

 

 

соціальний педагог,  

кл. керівники 

 

 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Жовтень 
Проект «Інтеграція  в європейську спільноту» 

 

Напрямки 

виховної 

роботи 

 

Колективно-творчі справи 

 

Відповідальний 

Рада 

старшокласників 

«Вертикаль 

 

1. Участь у святковому концерті, 

присвяченому Дню працівників освіти   

(Святкове привітання до Дня учителя). 

2. Декада предметних олімпіад «Еврика». 

3. День шкільної родини – День відкритих 

дверей.  

4. Підготовка до участі у районному 

конкурсі «Намисто Роксолани». 

5. Упровадження соціальних акцій «Добро 

починається з тебе»: 

 «Подаруй дитині іграшку» 

 «Солдату на добру згадку» 

 «Вклонися ветерану» 

6. Круглий стіл для лідерів учнівського 

самоврядування «Країна майбутнього». 

7. Презентаційна зустріч шкільних команд 

КВК. 

8. Робота над випуском шкільної газети 

 

педагог-організатор 

 
  

класні прес-центри 

 

 

Панявіна Т.І., 

 Даценко К.М. 

 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 

 
 

 

керівник волонтерського 

загону «З добром у 

серці» 

 

 

педагог-організатор  
 

 

 

прес-центр 

Ціннісне 

ставлення  

особистості  

до суспільства 

 та держави 

1. Підготовка виховних заходів до Дня 

захисника України. 

2. Робота в шкільному музеї «Пам’ять», 

підготовка лекторських груп. 

3.  До річниці визволення Києва зустріч з 

ветеранами Великої Вітчизняної війни. 

4. Організація  уроків пам’яті  «Пам'ять 

серця». 

5. Організація роботи правового лекторію: 

ЗДВР 

 

Доманська О.В. 
 

класоводи, кл.керівники 

 

 

 

керівник гуртка 



«Основи правового виховання школярів». 

6. Оформлення постійно діючої виставки 

«Учню про закон». 

7. Лекторії «Ознаки сучасної ксенофобії». 

8. Тиждень народознавчих заходів до Дня 

українського козацтва (14.10) 

9. Усна мандрівка «Історичними шляхами 

Солом'янки». 

10. Зустріч з представниками пошукової 

організації «Цитадель»  

«Феміда»  

Бондаренко С.Ю. 
 

 

психолог 

 

керівник музею 

 

 

Доманська О.В. 
 

Ціннісне 

ставлення до 

сім’ї, родини, 

людей 

1. Акція милосердя «Немає вищої святині, 

ніж чисте сяйво доброти» 

2. Творча естафета знайомства класних 

колективів «Вечір знайомств»  

3. Лекція для батьків «Домашнє насильство 

над дітьми. Протидія булінгу»  

4. Учнівський всеобуч «Гідність як основа 

духовної свободи особистості». 

5. Батьківський клуб «Як допомогти учням-

непосидькам»  

6. Виховна година-презентація «Чарівні 

слова». 

7. Виховні години до Міжнародного дня 

людей похилого віку (1.10) 

педагог-організатор 

 

кл.керівники 8-11 класів 

 

психолог 

 

 

 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 

 

психолог 

 

класоводи, кл.керівники 

 

Ціннісне 

ставлення до себе 

1. Розмова в дружньому колі «Кого я 

наслідую в житті». 

2. Випуск санбюлетеня   

3. Оформлення стенду «Вплив мобільного 

телефона на здоров’я дитини» 

4. Лекція «Культура гідності як мета 

особистості». 

5. Спортивні змагання на паралелях  (1-11 

кл.). 

6. Районна першість з туристичного брейн-

рингу серед команд туристичних гуртків. 

7. Учнівський форум «Формування культури 

спілкування,безпечного толерантного 

середовища та інформаційної культури 

учасників навчально-виховного процесу» 

Лідери 

учн.самоврядування 

 

шкільний прес-клуб 

 

учителі основ здоров’я 

 

учителі фізичного 

виховання 

 

керівник гуртка 

«Туристичними 

стежками…» 

 

ЗДВР Зубрієнко 



 

Ціннісне 

ставлення до 

праці 

1. Проведення рейдів перевірок: 

 «Вигляд на всі 100%» 

 «Чергування» 

 «Спізнення на перший урок» 

2. Конкурс - показ  “Мода з відходів” 

3. Організація екскурсій на виробництво з 

метою профорієнтації  

4. Робота над проектом «Безпечний 

Інтернет для дітей 

лідери учнівського 

самоврядування 

 

 

учитель трудового 

навчання 

 Олексієнко К.М.  

кл.керівники 9-11 класів 

учителі інформатики 

Ціннісне 

ставлення до 

природи 

1. Цикл екскурсій «Доторкнись до 

прекрасного»  (за окремим планом). 

2.Свято творчих поробок «Рясне осіннє 

золото розсипала земля»  

3.Робота над проектом «Розділяємо 

відходи разом» 

учителі праці та 

малювання 

керівник гуртка 

«Еколог»  

Ціннісне 

ставлення до 

мистецтва 

1.День творчості  

 1.10 - Міжнародний день музики  

 14.10 – День художника 

Конкурс стіннівок до Дня учителя  

Конкурс юних художників та фотографів  

«Неосяжна моя, Україно!»  

учителі праці, 

малювання та музики 

 

класні прес-центри 

Превентивне 

виховання 

1. Організація роботи консультаційного 

пункту для батьків з питань труднощів у 

навчанні та сімейному вихованні дітей  

«Батьківський всеобуч». 

2. Аналіз Закону України «Про охорону 

дитинства», «Про попередження 

насильства в сім’ї». 

3. Операція «Родина» - виявлення родин 

групи «ризику». 

4. Засідання Ради з профілактики 

правопорушень «Правопорушення, 

поширені серед підлітків». 

5. Організація індивідуальної та групової 

роботи з дітьми групи «ризику». 

6. Проведення засідання педагогічної наради 

за темою «Правове виховання учнів як 

соціальна проблема». 

психолог 

 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 
 

соціальна служба 

 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 
 

психолог, соціальний 

педагог 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 
 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 



Листопад 

Проект « Народ мій є, народ мій завжди буде…» 
Напрямки 

виховної 

роботи 

 

Колективно-творчі справи 

 

Відповідальний 

Рада 

старшокласників 

«Вертикаль 

1.Конкурсі КВК «Школа жартів». 

2.Участь у районному конкурсі «Намисто 

Роксолани». 

3. Уроки-реквієми до Дня пам’яті жертв 

Голодомору та політичних репресій (27.11) «  І 

не рік, а криваве клеймо. 1932-1933рр.» 

4.Тематичний випуск  шкільної газети 

«Вертикаль». 

5. Нарада  лідерів самоврядування  «Духовні 

цінності учня» 

педагог-організатор 

 

педагог-організатор 

 

 

класні керівники 

 

керівник шкільного 

музею «Пам'ять» 

 Президент шкільної 

Ради  Ковальчук А. 

Ціннісне 

ставлення  

особистості  

до суспільства 

 та держави 

1. Проведення тижня української писемності 

та мови (за окремим планом.) 

2. Мовна вітальня до Дня української 

писемності та мови «В своїй хаті своя 

правда, і сила, і воля…» (9.11)      

3. Річниця від дня проголошення ЗУНР 

(01.11.) (правовий лекторій) 

4. День підтвердження Акту незалежності 

України. (05.11)      

5.  102 роки  (1917)  від проголошення 

УНР. (20.11.) 

6. Вшанування пам’яті жертв Голодомору 

«Криваве клеймо 33». 

7. Акція «Запали свічку», присвячена Дню 

пам’яті жертв Голодомору та політичних 

репресій 1932-1933 рр. 

8. Тематична книжково-ілюстративна 

виставка «Наш край в роки війни», 

присвячена річниці визволення України 

від фашистських загарбників. 
 

кафедра вчителів 

української мови 

Василенко Н.В. 

 

 

учителі історії 
 

 

 

 

 

класоводи, класні 

керівники 

 

 

 

 

бібліотекар 

 



Ціннісне 

ставлення до 

сім’ї, родини, 

людей 

1. Тиждень духовності «Духовні джерела»: 

 Конкурс мультимедійних презентацій  

«Від батька до сина — велика родина».   

(середня школа). 

 Учнівська конференція «Не забувай, що ти 

людина» (старша школа). 

2. Практикум для батьків «Права дитини в 

Україні» 

кл.кер. 5-8 кл. 
 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 
 

 

лідери учнівського 

самоврядування 

психолог 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

1. Декада безпеки життєдіяльності «Азбука 

здоров’я». 

2. Оновлення банку наукової та навчально-

методичної літератури щодо ведення 

здорового способу життя. 

3. Лекція «Тютюнова спокуса». 

4. Організація проведення циклу бесід щодо 

шкідливого впливу на організм школяра 

тютюну, наркотиків, алкоголю (показ відео- 

матеріалів). 

5. Виставка соціальної реклами «Ми за світ 

без жорстокості». 

ЗДВР Зубрієнко І.В.,  

 

бібліотекар,  

 

 

соціально-психологічна 

служба, класні  

керівники 

 

 

 

педагог-організатор 

 

Ціннісне 

ставлення до 

праці 

1. Проведення рейдів перевірок: 

 «Вигляд на всі 100%» 

 «Чергування», «Спізнення на перший 

урок» 

  «Про що розповів твій портфель?».  

2. Організація екскурсій на виробництво з 

метою профорієнтації  

3. Майстер-клас для шкільних прес-центрів 

навчальних закладів на базі ПДЮТ. 

лідери учнівського 

самоврядування 

 

 

 

 

кл.кер.9-11класів 

 
 

Ціннісне 

ставлення до 

природи 

1. Робота на шкільному подвір’ї.  Екскурсії 

«Доторкнись до прекрасного» (за окремим 

планом).  

2. Конференція «Людина в гармонії з 

природою» (9-10 класи) 

3. Робота над проектом «Розділяємо 

відходи разом» 

учителі трудового 

навчання 

 

учитель географії 

Пожар Г.І. 

керівник гуртка 

«Еколог» 

Ціннісне 

ставлення до 

мистецтва 

1. Конкурс фоторобіт «Пізнай Україну»  

2.  Пісенний конкурс «Вірю в майбутнє твоє, 

Україно!» 

класні прес-центри 

Примачко Ю.П. 



 

Превентивне 

виховання 

1. Участь в рейді «Урок», що проводиться 

Службою у справах неповнолітніх та 

кримінальною поліцією. 

2. Спільний рейд з представниками Служби у 

справах дітей щодо вивчення стану 

санітарно-побутових умов «Чим живеш, 

дитино ?» 

3. Операція «Родина». Виявлення родин групи 

«ризику».  

4. Робота соціально-психологічної служби 

школи щодо організації та проведення 

соціального моніторингу з метою виявлення 

учнів, схильних до девіантної поведінки. 

5. Проведення засідання Ради профілактики 

правопорушень «Про спільну роботу з 

профілактики відхилень у поведінці та 

зниження успішності учнів». 

6. Зустріч з представниками патрульної, 

кримінальної поліції , лікарем-наркологом  
 

соціально-психологічна 

служба школи 

 

 

члени Ради з 

профілактики 

правопорушень 

 

 

 

педагог-організатор 

 

 

 

ЗДВР 

 

 

 

соціальний педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грудень 

Проект «Без минулого немає майбутнього» 

Напрямки 

виховної 

роботи 

 

Колективно-творчі справи 

 

Відповідальний 

Рада 

старшокласників 

«Вертикаль 

1. Декада учнівського самоврядування 

«Самоврядування - школа 

державотворення» 

2. Лідерська гра «Навздогін за лідером» 

3. Фотовернісаж  звітів класних колективів  

з ВР за І семестр.  

4. Організація творчих звітів гуртків, 

клубів, секцій (за І семестр). 

5. Проведення засідання школи «Лідер». 

6. Заходи до новорічних свят. Конкурс 

колядок, щедрівок,  «Щедрик, 

щедрик…» 

7. Зимові канікули (за окремим планом). 

8. Святкове дійство «43 має талант» 

 

педагог-організатор  

 

 

 

 

 

 

 

учителі музичного 

мистецтва 

 
 

ЗДВР 

педагог-організатор 

Ціннісне 

ставлення  

особистості  

до суспільства 

 та держави 

1. Тиждень допризовної підготовки юнаків : 

2. Спартакіада з військово-прикладних видів 

спорту до Дня Збройних сил України 

«Славні сини України» 

3. Урок-роздум  «Що таке громадянська 

зрілість»  

4. Робота в шкільному музеї «Пам’ять». 

5. Виховна година «Державні символи 

України». 

6. Лекторій до річниці референдуму з 

проголошення незалежності (1.12). 

7. Правовий турнір «Мої права й мої 

обов’язки» до Всесвітнього Дня прав 

людини (10. 12). 

8. Флеш-моб, приурочений Дню добра, миру 

та доброчинності. “На крилах доброти” 

Учитель захисту 

Вітчизни 

Капітан В.Б. 
 

учитель правознавства 

Бондаренко С.Ю. 

Доманська О.В. 

класоводи, 

кл.керівники 

керівник гуртка 

«Феміда» 

Бондаренко С.Ю. 

 

 

 

педагог-організатор 
 

 



Ціннісне 

ставлення до 

сім’ї, родини, 

людей 

1. Тиждень доброчинності (09.12.-13.12.) 

2. Батьківські збори : « Усі добрі справи 

починаються з сім’ї». 

3. Міжнародний день інвалідів «Даруйте 

теплоту сердець» (06.12.) 

   4.Година спілкування «Народ мій є, народ 

мій завжди буде…». 
 

 

класоводи, кл. 

керівники 

Ціннісне 

ставлення до себе 

1. Акція «Молодь за здоровий спосіб життя». 

(заходи з профілактики наркоманії та 

СНІДу). 

2. Участь у районному конкурсі соціальної 

реклами до Всесвітнього Дня  боротьби зі 

СНІДом «Життя прекрасне». 

3. Зустріч з представниками громадських та 

державних установ щодо профілактики 

ВІЛ/СНІД. 

4. Оформлення стенду «Абетка безпеки» 

5. Година здорового способу життя «Здоров'я 

від А до Я». 

6. Інструктажі «Безпечна поведінка на дорозі 

при ожеледиці», «Правила безпеки під час 

новорічних та різдвяних свят,  під час 

зимових канікул». 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 
 

класні прес-центри 

 

педагог-організатор 

 

 

соціальний педагог 

 

 

 

 

 

класні керівники 

Ціннісне 

ставлення до 

праці 

1. Конкурс на краще виготовлення прикрас 

для новорічної ялинки з матеріалів 

вторсировини.  

2. Зустрічі з представниками ВУЗів та 

профтехучилищ по профнаправленості 

«Людина-техніка». 

3. Конкурс на найкращий прибраний кабінет 

до Нового року, конкурс на кращий 

малюнок на вікні «Новорічні візерунки». 

керівник гуртка 

«Еколог» 

педагог-організатор 

 

 

лідери учнівського 

самоврядування 

Ціннісне 

ставлення до 

природи 

1. Екскурсії «Доторкнись до прекрасного» (за 

окремим планом).  

2. Звіт роботи екологічного гуртка.  

3. Фестиваль екологічних проектів «Зорепад 

мрій». 

2. Робота над проектом «Розділяємо 

відходи разом» 

класоводи, 

кл.керівники 

 

керівники гуртків 

«Еколог», «Юні друзі 

природи» 

 



Ціннісне 

ставлення до 

мистецтва 

1.Мистецький практикум «Роль мистецтва у 

житті людини»  

2.Відкриття майстерні Діда Мороза. 

Виготовлення ялинкових прикрас до свята 

Нового року. 

3. Районний конкурс учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати мої» (за окремим 

планом) 

 

учителі малювання, 

праці 
 

 

учителі української 

мови 

Превентивне 

виховання 

1. Участь в рейді «Урок», що проводиться 

Службою у справах неповнолітніх та 

кримінальною поліцією. 

2. Спільний рейд з представниками Служби 

у справах дітей щодо вивчення стану 

санітарно-побутових умов «Чим живеш, 

дитино ?» 

3. Операція «Родина»: виявлення родин 

групи ризику. 

4. Робота соціально-психологічної служби 

школи щодо організації та проведення 

соціального моніторингу з метою виявлення 

учнів, схильних до девіантної поведінки. 

5. Проведення засідання Ради профілактики 

правопорушень «Про спільну роботу з 

профілактики відхилень у поведінці та 

зниження успішності учнів» 

6. Зустріч з представниками патрульної, 

кримінальної поліції, лікарем - наркологом. 
 

 

Зубрієнко І.В. 

 

 

 

 

 

 

 

класні керівники 

 

 

 

 

соціально-психологічна 

служба школи 

 

                       

 

 

 



                      Січень 

Проект « Від малої стежини у велику дорогу» 

Напрямки 

виховної 

роботи 

 

Колективно-творчі справи 

 

Відповідальний 

Рада 

старшокласників 

«Вертикаль 

1. Тиждень безпеки життєдіяльності до Дня 

пожежного «Небезпечний вогник». 

2. Шкільний фестиваль команд ЮП та ЮІДР 

(5-10 класи). 

3. Нарада  лідерів самоврядування 

«Перспективний план роботи лідерів 

учнівського самоврядування на ІІ семестр». 

4. Відбірковий етап районного конкурсу 

творчих пар «А ми удвох». 
 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 

 

педагог-організатор,  

класні керівники,  

 

Рада учнівського 

самоврядування 

 

педагог-організатор 

 

Ціннісне 

ставлення  

особистості  

до суспільства 

 та держави 

1.Робота волонтерського загону «З добром у 

серці». 

2.Робота в  шкільному музеї «Пам’ять». 

3.Урок пам’яті, присвячений борцям за волю 

України «Нас тут триста, як скло, товариства 

полягло». День пам’яті Героїв Крут (29.01) 

4.«Соборна мати-Україна одна на всіх як 

оберіг» - виховний захід (22.01) 

5.Правовий лекторій до Дня Соборності 

України та річниці битви під Крутами 

6.Юридичний всеобуч «Абетка прав та 

обовязків» 

7. Виховні години до Міжнародного дня 

пам’яті жертв Голокосту (27.01). 

8.Правовий диспут «Гендер як культурна 

метафора » (10-11 класи)  
 

керівник загону 
 

Доманська О.В. 
 

 

 

 

ЗДВР Зубрієнко І.В., 

 

учителі правознавства 

та історії 
 

психолог 

класоводи, 

кл.керівники 

учитель правознавства 

 

Ціннісне 

ставлення до 

сім’ї, родини, 

людей 

1. Місячник народознавства «Обряди та звичаї 

мого краю»  

2. Виставка творчих поробок «Родинний 

вернісаж». 

3.Батьківські збори  «Педагогічна освіта 

учителі початкових 

класів класів 

 

 

психолог 



батьків – основний компонент гармонізації 

родинного та шкільного виховання». 

  21.01.-Міжнародний день обіймів.  

Акція “Обійми мене” 

 

педагог- організатор 

Ціннісне 

ставлення до себе 

1. Оформлення стенду «Абетка безпеки». 
 

2. Соціальний практикум «Поняття та 

формування здорового способу життя». 

3. Учнівський практикум: «Звільнення від 

шаблонів і стереотипів». 

4. Тренінгове заняття із обдарованими учнями  

«Моя унікальність». 

педагог-організатор 

класні-прес-центри 

 

 

соціальний педагог 

 

психолог школи 

Ціннісне 

ставлення до 

праці 

1.Зустрічі з представниками ВУЗів та    

профтехучилищ по профнаправленості 

«Людина-техніка». 

2. Виставка дитячої творчості «Різдвяні 

канікули»  
 

  

педагог-організатор 

 

 

учителі трудового 

навчання 

Ціннісне 

ставлення до 

природи 

1. Екскурсії «Доторкнись до прекрасного» (за 

окремим планом).  

2. Виставка «Користь людині – шкода 

природі» 

3. Конкурс на кращу годівничку «Будиночок 

крилатих друзів». 

3. Робота над проектом «Розділяємо 

відходи разом» 

 

керівники гуртків  

 

«Еколог»,  

 

 

«Юні друзі природи» 

Ціннісне 

ставлення до 

мистецтва 

1. Круглий стіл «Формування творчої 

особистості за допомогою естетичного 

виховання» 

2.  Інсценізація народних пісень «Пісня – душа 

народу»  

3. Конкурс на кращу статтю для шкільної 

газети «Життя – це мить,  зумій його 

прожить». 

4. Виховні години до171 річниці від дня 

народження Павла Платоновича 

Чубинського (1839–1884) – автора гімну 

України 

Учителі музики, 

трудового навчання 

 

учителі музичного 

мистецтва 

класні прес- центри, 

класні керівники 

 

класні керівники 



Превентивне 

виховання 

1. Участь в рейді «Урок» (співпраця зі 

Службою у справах дітей та кримінальною 

поліцією ). 

2. Спільний рейд з представниками Служби у 

справах дітей щодо вивчення стану 

санітарно-побутових умов «Чим живеш, 

дитино ?» 

3. Операція «Родина». Виявлення родин групи 

«ризику».  

4. Зустріч із батьками . «Як ви розумієте своїх 

дітей?»  

5. Робота соціально-психологічної служби 

школи щодо організації та проведення 

соціального моніторингу з метою виявлення 

учнів схильних до девіантної поведінки. 

6. Проведення засідання Ради профілактики 

правопорушень «Про спільну роботу з 

профілактики відхилень у поведінці та 

зниження успішності учнів» 

7. Зустріч з представниками патрульної, 

кримінальної  поліції, лікарем – наркологом 

(за окремим планом). 
 

соціальна служба 

 

 

 

психолог школи  
 

 

 

  
 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 



Лютий 

Проект «Лиш праця світ таким, якє,   
створила, лиш в праці і для праці жить» 

 

Напрямки 

виховної 

роботи 

 

Колективно-творчі справи 

 

Відповідальний 

Рада 

старшокласників 

«Вертикаль 

1. Конкурсно-розважальна шоу-програма 

«День святого Валентина» 

 

2. Нарада  лідерів самоврядування «Я 

власними очима».   

3. Підготовка до участі у районному  конкурсі 

команд КВК «Юних пожежних» 

4. Підготовка до районного конкурсу 

«Інфосфера – 2020» 

     6.Виховний захід до Всесвітній день безпеки 

Інтернету(4 лютого). 
 

педагог-організатор 

 

 

педагог-організатор 

 

 

 

куратор шкільного  

прес-центру 

учителі інформатики 

Ціннісне 

ставлення  

особистості  

до суспільства 

 та держави 

Тиждень основ захисту Вітчизни 

 "Козацькому роду нема переводу":  
 

1. Оформлення стендів «Колесо історії». 

2. Реквієм «В пам'ять про Небесну сотню» 

3. Зустріч з ветеранами АТО у шкільному музеї 

«Пам’ять». 

4. Участь у районному конкурсі патріотичної 

пісні. 

5. Правовий лекторій «Ксенофобські прояви та 

сексизм в Україні». 

6.  Свято до Міжнародного дня рідної мови  

(21.02) 

7. «О, Україно! Ніжно пригорни 

Усіх живих синів своїх, як мати…» -захід 

до Дня Пам’яті  воїнів-інтернаціоналістів 

15.02) 

учитель  захисту 

Вітчизни   

Капітан В.Б. 

учителі історії 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 

Доманська О.В. 

Примачко Ю.П. 

Учитель 

правознавства  

Бондаренко С.Ю. 

психолог 

учителі української 

мови 

 

 

учителі історії 

 

 
 



Ціннісне 

ставлення до 

сім’ї, родини, 

людей 

1. Батьківський практикум: «Жорстоке 

поводження з дітьми». 

2. Робота консультпункту для батьків 

«Психолого-педагогічна допомога сім'ям». 

3. Конкурс творів «Родовід моєї сім'ї». 

4. Фестиваль краси і здоров’я. Сімейні розваги. 

Всесвітній день соціальної справедливості 20.02 

психолог 

соціальний педагог 

соціальний педагог  

 

Василенко Н.В. 

Педагог-організатор 

 

Ціннісне 

ставлення до себе 

1. Виховні заходи до Всесвітнього дня 

цивільної оборони 

2. Зустріч з представниками громадських 

організацій та державних установ щодо 

профілактики негативних явищ в учнівському 

середовищі (за окремим планом). 

3. Тренінги за просвітницькою програмою 

«Рівний-рівному»  «Спілкуємося та діємо». 

4. Проведення станційної гри «Безпечний 

Інтернет» (1-5 класи). 

5. Організувати цикл бесід, зустрічі з лікарями :  

 про шкідливість паління 5-6 класи;  

 про шкідливість вживання алкоголю і 

наркотиків 7-9 класи. 
 

класоводи, 

кл.керівники 

педагог-організатор 

 

 

соціальний педагог 

 

   

 

керівник гуртка 

 « Медіаосвіта» 

соцільний педагог 

класні керівники 

Ціннісне 

ставлення до 

праці 

Тиждень профорієнтації» «Вибір професії –вибір 

майбутнього». 

1. Оформлення стенду «Майбутньому 

випускнику». 

2. Організація екскурсій до вищих навчальних 

закладів міста. 

3. Зустрічі з представниками ВУЗів та 

профтехучилищ по профнаправленості 

«Людина-мистецтво». 

4. «День гарних справ» (спільна трудова 

діяльність батьків, дітей, педагогів). 

Робота над проектом «Безпечний Інтернет 

для дітей». 

 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

керівник гуртка 

«Медіоосвіта» 

Ціннісне 

ставлення до 

природи 

 

1. Участь у районному заході «Масляна». 

2. Цикл екскурсій «Доторкнися до прекрасного» 

(за окремим планом). 
 

 

 учнівське 

самоврядування 

 « Вертикаль» 

 



3. Районні туристичні змагання в закритих 

приміщеннях. 
 

4. Робота над проектом «Розділяємо відходи 

разом» (збір батарейок, макулатури).  

5. Година спілкування «Вчимося відчувати красу 

рідної землі». 
 

 

керівник гуртка 

«Туристичними 

стежками  України» 
 

керівник гуртка 

«Еколог» 

Ціннісне 

ставлення до 

мистецтва 

 

1. Конкурс талантів «Зоряний калейдоскоп». 

2. Вернісаж учнівської творчості «Чарівні 

акварелі». 

 

 

керівник гуртка 

«Джерельце» 

класні прес-центри 

 

Превентивне 

виховання 

 

Засідання Ради школи: «Профілактика 

правопорушення. Сімейне дерево проблем». 

1. Виставка шкільної літератури «Учню про 

закон». 

2. Проведення педагогічного консиліуму з 

питання: «Шлях реабілітації 

важковиховуваних дітей» (з метою корекції 

відхилень у поведінці учнів). 

3. Організація роботи консультаційного пункту 

для батьків з питань труднощів у навчанні та 

сімейному вихованні дітей. 

4. Засідання шкільного методоб’єднання 

вчителів «Методика превентивного виховання 

учнів». 

5. Робота психологічної служби довіри. 
 

 

соціально-

психологічна служба 

 

 

 

  
 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Березень 

Проект «Свій край як рай» 

Напрямки 

виховної 

роботи 

 

Колективно-творчі справи 

 

Відповідальний 

Рада 

старшокласників 

«Вертикаль 

1. Святковий концерт, присвячений 8Березня.            

2. Організація команди юних інспекторів 

дорожнього руху у районному КВК  ЮІДР. 

3. Тренінг для лідерів самоврядування  

«Спілкуємося та діємо».   

4. Підготовка до участі у районному  

конкурсі команд КВК ЮІДР  

педагог-оганізатор 

Ціннісне 

ставлення  

особистості  

до суспільства 

 та держави 

1. До  Шевченківських днів літературно - 

мистецьке свято «Вінок Кобзареві» 

2. Показ відеофільму «Порушення прав дітей: 

експлуатація та торгівля» (5-11 кл.) 

3. Конкурс соціальних проектів «Протидія 

булінгу»  

21 березня Міжнародний день боротьби за 

ліквідацію расової дискримінації. 

4. Правове ток-шоу «Гендерні стереотипи як 

проблема ксенофобії» 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 

 

 

педагог-оганізатор  

 

соціальний педагог 

учитель правознавства 

Бондаренко С.Ю. 

Керівник музею 

шкільний гурток 

“Пошук” 

 

 

Ціннісне 

ставлення до 

сім’ї, родини, 

людей 

1. Родинне свято до  8 Березня  (1-4 кл.) 

2.  Фестиваль «Народознавча веселка»  

Народні традиції у святкуванні циклу весняних 

свят (молодша школа за окремим планом). 

2. Робота з батьками «Психологічне покарання 

дітей: ефективний засіб виховання чи 

порушення прав дитини?» 

20.03 – Міжнародний день щастя 

 

уч.початкових класів 

 

 

 

психолог 

 

 

 

класні керівники 

Ціннісне 

ставлення до себе 

1. Дебатний турнір «Телебачення шкідливо 

впливає на здоров’я». 

3. Зустріч з представниками громадських 

соціальний педагог 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 
 

соціальний педагог 



організацій та державних установ щодо 

профілактики негативних явищ в 

учнівському середовищі (за окремим 

планом). 

5. Проведення станційної гри «Безпечний 

Інтернет» (1-5 класи). 

6. Організація бесід, зустрічей з лікарями :  

 про шкідливість паління (5-6 класи); 

 про шкідливість вживання алкоголю і 

наркотиків (7-9 класи); 

 «Засоби профілактики ВІЛ-інфекції» (9-11 

класи). 
 

 

 

 

учителі інформатики 

 

 

за окремим планом 

Ціннісне 

ставлення до 

праці 

Тиждень профорієнтації» «Вибір професії –

вибір майбутнього» 

1.Організація екскурсій до вищих навчальних 

закладів міста 

2.Зустрічі з представниками ВУЗів та 

профтехучилищ по профнаправленості 

«Людина-мистецтво». 

3.«День корисних справ» (спільна трудова 

діяльність батьків, дітей, педагогів). 

4.Робота над проектом «Безпечний Інтернет 

для дітей». 
 

 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 

 

 

За окремим планом 

Ціннісне 

ставлення до 

природи 

1. Конкурс комп’ютерних презентацій «Знай 

та люби свій край». 

2. Цикл екскурсій «Доторкнися до 

прекрасного» (за окремим планом). 

3. Районні туристичні змагання в закритих 

приміщеннях. 

4. Робота екологічних гуртків (за окремим 

планом). 

5. Проект Ради старшокласників «Лідер» - 

«Нагодуй птахів» 

7. Робота над проектом «Розділяємо 

відходи разом». 

21.03. – День рідної землі,22.03-

Всесвітній день водних ресурсів,  

21.03. – Міжнародний день лісів 

учителі інформатики 

 

класні керівники 

 

керівник туристичного 

гуртка 

 

 

лідери учнівського 

самоврядування  
 

 

 

 

учителі біології, 

 



Проведення виховних заходів 

(підготовлених учнями) із використанням 

мультимедійних технологій на тему 

«Природа - дивний митець». 

класні керівники 

 

Ціннісне 

ставлення до 

мистецтва 

1. Конкурс художніх проектів «У пошуках 

заповідних скарбів» . 

2. Конкурс стіннівок до 8 Березня. 

3. Огляд-конкурс читців-декламаторів та юних 

поетів «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській» 

3.04.-Всесвітні день письменника», 27.04 –

Міжнародний день театру 

кафедра учителів 

початкової школи 

 

 

кафедра учителів 

української мови 

Превентивне 

виховання 

1. Засідання Ради школи: «Профілактика 

правопорушення. Сімейне дерево 

проблем». 

2. 24.03.-Всесвітній день боротьби з 

туберкульозом. Виховні години  «Твоє 

здоров’я у твоїх руках» 

3. Виставка шкільної літератури «Учню про 

закон». 

4. Проведення педагогічного консиліуму з 

питання: «Шлях реабілітації 

важковиховуваних дітей» (з метою корекції 

відхилень у поведінці учнів). 

5. Організація роботи консультаційного 

пункту для батьків з питань труднощів у 

навчанні та сімейному вихованні дітей. 

6. Засідання шкільного методоб’єднання 

вчителів «Методика превентивного 

виховання учнів». 

Робота психологічної служби довіри. 

соціально-

психологічна служба 

школи 

 

Ткаченко І.В. 

 

 бібліотекар  

 

 

 

 

 

 

психолог 

 

 

 

  
 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 



Квітень 

Проект «Нехай Земля квітує всюди – 

 природу збережемо, люди!» 

Напрямки 

виховної 

роботи 

 

Колективно-творчі справи 

 

Відповідальний 

Рада 

старшокласників 

«Вертикаль 

1. «Квітневі усмішки» -  розважальний захід до 

Дня гумору. Конкурс гуморесок «Сміємося – 

значить не здаємося»  

2. Нарада  лідерів учнівського самоврядування 

«Давайте жити дружно» 

 педагог-організатор 

 

 

 

Лазар Іван 

Ціннісне 

ставлення  

особистості  

до суспільства 

 та держави 

1. Фотовиставка у в шкільному музеї «Пам’ять» 

«Пам'ять, обпалена війною». 

2. Круглий стіл на правову тематику «Правова 

культура – міцність держави» 3. Правовий 

лекторій «Прийняття Конституції України і 

введення її в дію» (10-11 класи). 

4. Психологічна гра «Приватний простір» щодо 

профілактики ксенофобії та расизму. 

Доманська О.В. 

 

 

Бондаренко С.Ю. 
 

 

психолог 

Ціннісне 

ставлення до 

сім’ї, родини, 

людей 

1. Родинний вогник «Сонячна подорож по 

країні Дитинства».  

2. Конкурс колажів «Добрі справи моєї 

родини». 

3. Виховна година «Шануй батька й неньку» 

4. Батьківський всеобуч «Форми взаємин у 

підлітковому віці»  

уч.  початкових класів 

класні прес-центри 

класоводи, 

кл.керівники 

соціально-

психологічна служба 

школи 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

1.Тренінгові заняття щодо формування 

здорового способу життя «Здоровий дух творить 

здорове тіло». 

2. Класні години «Ключі від планети Здоров’я» 

до Всесвітнього дня здоров’я (7.04) 

3.Проведення спортивних змагань «Олімпійчик» 

(молодша школа).  

4.Практичне знання  «Права та обов’язки 

учасників дорожнього руху» 

5.Соціальний лекторій «Життя без 

психолог 

 

 

класоводи, кл. 

керівники 

учителі фізкультури 

 

педагог-організатор 

 

 

соціальний педагог 



гачка»:«Збереження репродуктивного здоров’я 

дівчаток-підлітків» 

 

Ціннісне 

ставлення до 

праці 

        Місячник благоустрою та озеленення  

1. Робота на пришкільній території до Дня 

довкілля. 

2. Організація екскурсій до вищих навчальних 

закладів міста з метою профорієнтації учнів. 

3. Зустрічі з представниками ВУЗів та 

профтехучилищ. 

4. Робота над проектом «Безпечний Інтернет 

для дітей» 

5. Рейдові перевірки: 

 Вигляд на всі 100%; 

 Спортивна форма; 

 П’ятниця-чистюля. 

Всесвітній день охорони праці (28.04) 

 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 

Ціннісне 

ставлення до 

природи 

Місячник  хімії, географії,  біології 

«Збережемо красу Землі» 

День довкілля 16.04. 

Всесвітній день Землі 22.04. 

1. Акція випускників «Посади своє дерево!» 

2. 26 квітня - День скорботи, приурочений 

річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС 

Виховний захід: « Пам’ятаймо 

чорнобильський квітень» 

3. День цивільної оборони. 

4. Екологічна гра «Великі відкриття та нові 

ідеї». 

5. Робота над проектом «Розділяємо відходи 

разом». 

6. Фестиваль екологічної творчості молоді 

«Свіжий вітер» 

7. Цикл екскурсій «Доторкнись до 

прекрасного» (за окремим планом). 

Всесвітній день авіації і космонавтики (12.04). 

День заповідників і національних парків. (18.04) 

учителі кафедри 

природничого циклу 

 

кл.кер. випускників 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 
 

 

Пожар Г.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне 

ставлення до 

1. Конкурс творчих робіт  «Великодня 

світлиця» 

учителі трудового 

навчання, малювання 

 



мистецтва 2. Виготовлення стіннівок «Білий птах з 

чорним крилом». 

  3.Конкурс малюнків «Податки очима дітей». 

1. Бібліотечний урок «Книга – вірний друг» 

 Міжнародний день дитячої книжки  

 Міжнародний день пам’яток і визначних 

історичних місць. (18.04) 

Всесвітній день книги і авторського права 

(23.04) 

бібліотекар 

Превентивне 

виховання 

1. Лекторій «На паралельних дорогах прав та 

обов’язків». 

2. Поновлення правового куточка для учителів, 

учнів та батьків «Права та обов’язки 

громадянина України».  

3. Проведення засідання Ради профілактики 

правопорушень «Система превентивної 

роботи школи». 

4. Вивчення нормативно-правової бази щодо 

профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх. 

5. Круглий  стіл  для   старшокласників 

«Падіння моралі. Наслідки» 

6. Організація та проведення зустрічі з 

представниками кримінальної служби району 

«Кримінальна та адміністративна 

відповідальність неповнолітніх» 

 

соціальна служба 

 

 

учитель правознавства 
  
 

психолог школи 

 

соціальний педагог 

 

 

 

соціальний педагог 

 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 

 

 

 

 

 



                  Травень 

Проект «Допоки пам’ятаємо - живемо» Парад проектів 

Напрямки 

виховної 

роботи 

 

Колективно-творчі   справи 

 

Відповідальний 

Рада 

старшокласників 

«Вертикаль 

Декада учнівського самоврядування 

«Прогнозуємо своє завтра» 

1. Звітно-виборча конференція учнівського 

самоврядування, шкільних клубів, гуртків, 

секцій. 

2. Церемонія нагородження за підсумками року 

Свято «Зоряний Олімп». 

3. Рейтинг на кращий клас року.   

4. Парад презентацій нових проектів  

 «Нові ідеї – нові можливості». 

5. Свято Останнього дзвоника . 

6. Підготовка та організація випускних вечорів  

9, 11-х класів. 

педагог-організатор 

 

 

 

 

 

 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 

Ціннісне 

ставлення  

особистості  

до суспільства 

 та держави 

1. Святковий концерт до Дня пам’яті та 

примирення «Вклонися, мій травню, 

високим могилам». 

2. Уроки мужності, уроки пам’яті у 

шкільному музеї  «Допоки пам’ятаємо – 

живемо» 

3. Зустріч з представниками пошукової 

організації «Цитадель» 

4. Покладання квітів до Солом’янського 

меморіалу та дошки партизанам – 

підпільникам 

5. Урочиста варта пам’яті та поздоровлення  

ветеранів. 

6. Урочиста лінійка вручення приписних 

свідоцтв юнакам.  

7. Випуск стіннівок до Дня Європи.  

24.05 - День слов’янської писемності і 

культури ,15.05 - День Європи    
 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 

учитель музики 

Примачко Ю.П.  
 

класоводи, кл. 

керівники 

 

Доманська О.В. 
 

 

 

 

 

 

Капітан В.Б. 
 

класні прес-центри 



Ціннісне 

ставлення до 

сім’ї, родини, 

людей 

1. Батьківська конференція «Формування 

почуття гідності в духовному розвитку 

особистості»; 

2. «Вона – любов, вона – печаль і втіха» - 

Свято до Дня матері 

3. Свято шкільної родини «Прощавай, 

букварику!» 

4. Батьківські збори «Безпека дитини піч час 

літніх канікул» 

15.05 -  Міжнародний день сім'ї  

психолог 

 

 

педагог-організатор 

 

класоводи перших 

класів 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 

Ціннісне 

ставлення до себе 

1. Місячник дорожнього руху «Увага, діти на 

дорозі!»  

2. Тиждень фізичної культури, спорту і 

здоров’я (за окремим планом) 

3. Проведення спортивних змагань на 

паралелях  

4. Огляд загонів ЮІДР 

5. Інструктаж «Техніка безпеки під час літніх 

канікул». 

19.05 - День науки , 31.05 – Всесвітній 

день  боротьби з тютюнопалінням 

 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 

 

учителі фіз.виховання 

 

 

 

педагог-організатор 

 

класоводи, 

кл.керівники 

Ціннісне 

ставлення до 

праці 

1. Відвідування ВУЗів та профтехучилищ 

міста з метою профорієнтації. 

Весняний двомісячник благоустрою та 

озеленення 

2. Трудовий десант  з підготовки висадження 

квіткової розсади. 

3. Година профорієнтації «Яка професія 

важливіша?» 

4. Робота в бібліотеці «Книжкова лікарня».  

 

кл.керівники 9-11 кл 

 

керівники гуртків 

психолог 

 

Пожар Г.І. 

класні керівники 

 

бібліотекар 

Ціннісне 

ставлення до 

природи 

Заходи до Дня Києва 

1. Цикл екскурсій «Доторкнись до 

прекрасного»  (за окремим планом). 

2. Екологічна акція «Доторкнись до природи 

серцем». 

3. Екологічний десант.  
 

 

 

класоводи, 

кл.керівники 

 

 

керівник гуртка 

«Зелена планета» 



Ціннісне 

ставлення до 

мистецтва 

1. Виставка стінгазет та листівок до 8 Травня  

«Тих днів не змовкне слава».  

2. Конкурс дитячих малюнків на асфальті до 

Дня Європи.  

3. Участь у районному конкурсі «Київський 

вальс» (11 кл.) 

4. Прес-акція «Проба пера» до Всесвітнього 

дня преси (3.05) 

18.05.День музеїв  

5. Конкурс фоторобіт «Київ - місто каштанів»  

14.05. День української вишиванки 

6.   Свято «Чарівна краса вишиванки» 

Конкурс учнівських статей до Всесвітнього 

Дня свободи преси “ Чим запам’ятався 

мені цей навчальний рік ?” 

класні прес-центри 

Примачко Ю.П. 

керівник гуртка 

шкільний прес-центр 

 

керівник гуртка 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 

Класні прес- центри 

шкільний прес клуб 

“Шкільними 

сходинками” 

Превентивне 

виховання 

1. Звіт за рік РПП по попередженню 

правопорушень.  
 

2. Робота консультаційного пункту для батьків 

з питань труднощів у сімейному вихованні 

дітей. 
 

3. Звітування класних керівників про роботу з 

учнями, схильними до правопорушень, та 

дітьми-сиротами, напівсиротами, дітьми з 

багатодітних сімей. 
 

4. Організація літнього відпочинку підлітків, 

схильних до правопорушень, та дітей 

пільгових категорій 

 

5. Оформлення звітів соціально-

психологічної служби школи щодо роботи 

з дітьми, які стоять на обліку Ради з 

профілактики правопорушень та дітей із 

соціально-незахищених сімей за рік. 

соціальна служба 

 

психолог 

 

 

класоводи, класні 

керівники 

 

 

ЗДВР Зубрієнко І.В. 
 

 

соціально-

психологічна служба 

 

  

 

 

 

 

 

 


