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ПЛАН
ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ
Зеленобалківської середньої загальноосвітньої школи
на

2016-2017 навчальний рік

В Е Р Е С Е Н Ь.
Місячник «Здорова дитина – багата країна»
Завдання:
формування у підлітків усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного)
свого і кожної людини;
допомогти учням набути знання і досвід, який сприяє коригуванню ставлення людини до власної безпеки;
виховання в учнів особистої культури здоров'я.

Дата

Організаційно-виховна робота

Пізнавальна діяльність

Превентивне
виховання

01.09.
09.09.

1.Проведення громадського
огляду умов життя та
виховання учнів школи.
Ласкава А. В., класні
керівники
2.Поновлення та доповнення
списків учнів, що потребують
особливого контролю. .
Ласкава А. В.,класні
керівники
3.Формування складу Ради
профілактики правопорушень
та організація її роботи.
Ласкава А. В.
4.Проведення вступного
інструктажу з попередження
дитячого травматизму,
збереження життя і здоров'я
учнів із записом до класного
журналу.
Класні керівники
5. Проведення місячника
«Увага! Діти на дорозі».
Ласкава А. В.,класні
керівники
6. Бесіди про зовнішній вигляд
учнів, культуру використання

1. День Знань:
- Свято першого дзвоника
«Знову вересень кличе нас в
школу»
Лясковська І. І.
2. 1 урок
« Україна від незалежності
до сьогодення»
-.– 1-11 кл.
3.Тиждень безпеки руху
дітей «Мова вулиці»:
- урок з попередження
дитячого травматизму «Я –
учасник дорожнього руху »1-11 кл.
Класні керівники
- оформити маршрути
безпечного руху дітей до
школи «Моя безпечна
дорога» внести інформацію
до класних куточків про
безпечний рух дітей- 1-8
кл.(Класні керівники)

1.Затвердження
плану роботи Ради
профілактики
правопорушень.
Проведення
засідання. .
Заступник з НВР.
2. Виявлення та
взяття на облік
дітей, які
виховуються в
неблагонадійних
сім’ях, вжиття
заходів щодо
системної
перевірки умов
утримання та
виховання в них
дітей, надання
таким дітям
допомоги. .
Заступник з
НВР,класні
керівники
3.Налагодження
чіткої взаємодії з
дільничним

Тематика виховних заходів
на вересень:
«Продукти харчування: наші

Робота
батьками

з Організаційнометодична робота з
педагогами
1.Протягом
1.Проведення
аналітичномісяця.
Проведення
методичної наради
класних
з питань
батьківських
планування
зборів.
класними
керівниками
класні
керівники)
виховної роботи з
учнями на основі
аналізу діяльності
за 2015/2016 н.р.
Обговорення
нормативноправової
документації
щодо національнопатріотичного
виховання
учнівської молоді
Ласкава А. В.
2. Ознайомлення
учасників
навчальновиховного процесу
з інструктивними
документами, що
стосуються

Контрольноаналітична
діяльність
Контроль
проведення
місячника «Увага!
Діти на дорозі».
Підготовка
інформації щодо
проведення
місячника.
Ласкава А. В.

мобільних телефонів.
Класні керівники 3 – 11
класів.

12.09.
16.09.

19.09.
23.09.

друзі й вороги» –2- 3 кл.
«Почни день з ранкової
гімнастики» – 4 кл.
«Індивідуальні особливості
людини» – 5 кл.
«Життя – найдорожчий
скарб» – 6 кл.
«У згоді з самим собою»7 – 8
кл
«Знати, щоб жити» 9 – 10 кл.
«Подбай про своє здоров'я»
11 клас
1. Організація роботи органів Олімпійський тиждень
учнівського самоврядування в Довгий А.І.
класах та школі.
1.Організація і проведення
Підготовка
до
виборів шкільних спортивних
президента школи.
змагань. (за окремим
2.Оновлення індивідуальних
планом)
карток на обдарованих дітей
2.День здоров'я
та педагогів, які з ними
Олімпійський урок
працюють.
Заступник з НВР
Класні керівники

1. Тиждень вшанування
пам'яті князя Київського
Володимира Великого ( за
планом)
2. Підготовка святкового
концерту до Дня вчителя.
Мазур Л. А.
3. Акти обстеження умов
проживання:
- дітей сиріт
- малозабезпечених

Операція «Чисте подвір'я»
(протягом місяця)
Організація волонтерського
загону «Милосердя»

інспектором з
метою своєчасного
реагування на всі
випадки
протиправних дій з
боку учнів.
Ласкава А. В.
4. Участь у рейді
«Урок» .
Ласкава А.
В.Класні керівники

виховної роботи.
Ласкава А. В.
3.Створення банку
даних про учнів
школи.ЗНВР,
класні керівники.

1. Забезпечення
зайнятості
учнівської молоді у
позаурочних
заходах та вільний
від роботи час.
класні керівники

1.Обрання
Засідання комісії
батьківських
роботи з
комітетів
в правопорушниками
класах.
класні
керівники

1.Оновлення
інформаційних
стендів, куточків на
правову та
профілактичну
тематику, з
21.09 - Проведення
просвітницького виховного пропаганди
здорового способу
заходу до Дня Миру
життя.
Класні керівники
2.Поновлення
куточків

1. Організація
спільної
діяльності
школи та сім’ї
з учнями, які
потребують
особливої
уваги.
Адміністрація,
класні
керівники

1. Здійснення
перевірки,
узгодження
планів виховної
роботи класних
керівників 1-11
класів
Ласкава А.
В.Консультативна
та технічна
допомога учням
під час виборів
Президента
учнівського
самоврядування.
1. Відвідування
класних годин,
виховних заходів
з метою вивчення
педагогічного
досвіду класних
керівників.
Ласкава А. В.
2.Оновлення
інформації щодо
шкільного,банку

- багатодітних
Класні керівники

Виховні заходи до 150-річчя
від дня народження
митрополита Української
греко-католицької церкви
Андрея Шептицького»
(вересень-листопад)
Класні керівники

даних
«Обдаровані
діти».
Перевірка
щоденників

державної
символіки.,
інформаційних
куточків про
випускників школи
воїнів АТО
Ласкава А. В.

22.09 - Відзначення Дня
партизанської слави в
Україні.
Класні керівники
1.Здійснення контролю за
відвідуванням учнями школи
26.09. .
-30.09 2. Підготовка святкового
концерту до Дня учителя
3.Вибори Призидента школи
4.Озеленення класних кімнат (
протягом місяця)
5. Проведення засідання

28.09
29.09
30.09

шкільного учнівського
самоврядування з питань:
•проведення Дня вчителя;
•випуску шкільної газети;
•організація роботи
волонтерського загону
«Милосердя».
Рейд перевірки підручників
Бібліотекар

29.09 Проведення уроку
памяті з нагоди річниці
народження М.
Грушевського
(Класні керівники)
30.09 - Всеукраїнський день
бібліотек. День відкритих
дверей у бібліотеці
Бібліотекар
Святкова програма до Дня
працівників освіти
«Плекає педагог
майбутність долі…».
Випуск вітальних
стіннівок.

Проведення бесід з
попередження
насильства та
дитячого
травматизму.
Класні керівники

1.Організація
індивідуальних
консультації
для батьків.
Заступник з
НВР.

Аналіз
відвідуванням
учнями школи за
вересень.
Ласкава А. В.
Перевірка
класних
куточків

Перевірка
щоденників

Ж О В Т Е Н Ь.
Місячник «Я − патріот і господар землі»
Завдання:
-

Дата

вироблення в учнів високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання держави та
її захисту;
забезпечення розуміння ними загальнолюдської і народної моралі щодо оточуючого природного та соціального середовища;
виховання в школярів патріотизму, колективізму, свідомої дисципліни та організованості;
забезпечення усвідомлення ними громадянського обов'язку

Організаційно-виховна робота

1. Участь у благодійній акції
03.10. до Міжнародного Дня людей
-07.10 похилого віку,
2. Організація роботи
волонтерського загону
«Милосердя» (допомога
ветеранам, вчителямпенсіонерам, самотнім людям)
Класні керівники
1. Проведення операції
«Зовнішній вигляд учнів»
Самоврядування
2.Проведення районної акції
«Діти Широківщини- воїнам
Ато»( написання листів,
виготовлення оберігів,
сувенірів, продуктів)
Протягом року

Пізнавальна діяльність

Тематика виховних заходів
на жовтень:
«Я — маленький громадянин»
2– 3 кл
«Мій рідний край – моя
земля» - 4 кл.,
«Ми – творці власного життя»
– 5 кл.,
«І синє небо, і жовте колосся»
– 6 кл.,
«Я - громадянин і патріот
дер¬жави» 7– 8 кл.,
«Славетні постаті України»9 –
10 кл.,
«Свобода та людська гідність
– базові цінності»11 клас
Виховна година: « Мова мого
народу»

Превентивне виховання

Робота з
батьками

1.Проведення шкільно
го конкурсу серед учнів на
кращий зразок
інформаційнопросвітницького
матеріалу з пропагування
патріотичного
відношення до своєї
держави (листівки,
плакати, літературні
твори)
Ласкава А. В.
Тиждень англійської
мови

1.Індивідуальні
співбесіди з
батьками тих
учнів, що мають
труднощі у
вихованні.
Класні
керівники

Організаційнометодична
робота з
педагогами
Підготовка
доповідей:
«Організація
виховання по
напрямку
Ціннісне
ставлення до
суспільства та
держави в
загальноосвітнії
навчальних
закладах

Контрольноаналітична
діяльність
2. Відвідування
класних годин ,
виховних
заходів з метою
вивчення
педагогічного
досвіду
класних
керівників.
Ласкава А. В.

10.10.
14.10.

17.10.
21.10.

1.Рейд «Як я готую домашні
завдання»
2.Зустріч з бійцями АТО та
членами їх сімей

14 жовтня –День захисника
Вітчизни
Година спілкування « Про
неохідність дотримання
правил безпеки при небезпеках
терористичного характеру
Конкрси:
СНІДу –червоне світло
«Живи безпечно»

Здійснення контролю за
відвідуванням учнями школи.
.Акція волонтерського загону
«Милосердя»

24.10- Здійснення контролю за
28.10 відвідуванням учнями школи.
.Акція волонтерського загону
«Милосердя»
3.Анкетування, опитування,
психологічне тестування
учнів з метою вивчення
стану національнопатріотичного виховання
Акція: «Мої домашні
завдання»
самоврядування
Робота волонтерського загону
«Милосердя». Акція
«Допомога завжди поруч» .
Проведення інструктажу з
попередження дитячого
травматизму, збереження
життя і здоров'я учнів під час

1.Проведення
консультацій для учнів та
батьків з правових питань.
Адміністрація.

Тиждень профілактики
шкідливих звичок:
- тематичні виховні
заходи.
-зустрічі з медичною
сестрою
Класні керівники

Виховна година:» До 150річчя від дня народження
митрополита Української
греко-католицької церкви
Андрея Шептицького»

Бесіда „Гігієна тіла необхідна умова
збереження здоров'я".
Класні керівники

1.Консультації
для
батьків
5-го класу
«Психологічні і
вікові
особливості
дитини».
Класний
керівник
1.Індивідуальні
співбесіди з
батьками щодо
запобігання
дитячому
травматизму.
Класні
керівники,
заступник з
НВР

1.Вивчення
системи роботи
класних
керівників, що
атестуються
Ласкава А. В.
Методичні
рекомендації

1. Аналіз
відвідуванням
учнями школи
за жовтень.
Ласкава А. В.

шкільних канікул із записом
до класного журналу.
Класні керівники
.Міс Золота осінь
Лясковська І.І.

ЛИСТОПАД.
Місячник «Я, родина, Україна»
Завдання:
- долучення учнів до національних традицій українського народу, його культури, національно-етичної обрядовості і звичаїв;
- допомагати учням усвідомити себе як частину української нації;
- засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей
Дата

14.11.
–
18.11.

21.11.

Організаційно-виховна робота

1. Здійснення контролю за
відвідуванням учнями школи у
листопаді.
Заступник з НВР

Урок мужності

Пізнавальна діяльність

Тематика виховних
заходів на листопад:
«Шануй батька й неньку» –
2 кл.-3кл
«Народна мудрість про
добро, совість, ввічливість,
справедливість, чесність» –
4 кл.
«Турбота за інших людей –
головний обов’язок у
житті» – 5 кл.
«Цінності моєї родини» – 6
кл.
«Дерево з коріння
починається, а людина - з
сім’ї» 7– 8 кл.
«Моральні основи сім'ї»– 9
-10
«Духовні скарби народу» –
11 кл.
Проведення шкільного
конкурсу малюнків «Мій
клас – моя родина»
- 2-6 кл.
Тренінг «Куріння для

Превентивне
виховання

Робота з батьками

1. Проведення
засідання Ради
профілактики
правопорушень
серед учнівської
молоді з питань
проведення
місячника,
затвердження плану
його проведення.
Адміністрація

1.Індивідуальні
співбесіди з
батьками тих
учнів, що мають
схильність до
правопорушень
Адміністрація,
класні керівник.,
Підготовка
рекомендацій до
батьківських
зборів
Заступник з НВР

1.Індивідуальні

Організаційно Контрольно-методична
аналітична
робота з
діяльність
педагогами
1. Контроль
проведення
місячника «Я,
родина, Україна»
2. Вивчення
системи роботи
класних
керівників, що
атестуються.
Ласкава А. В.

1. Співбесіда

1. Аналіз

–
25.11.

1. Проведення тижня скорботи
та пам’яті з нагоди відзначення
роковин Голодомору 1932-1933
років в Україні «Голгофа
народних страждань».
Класні керівники
22.11 – День Гідності та свободи
21.11 - Участь у Всесвітньому
дні боротьби проти куріння
«Паління та твоє здоров′я»(Усні
журнали,круглі столи).,

молодого організму»
Класні керівники
Випуск плакатів «Ми проти
курців»
Тиждень біології та
географії

співбесіди з
батьками:
а) сімейне
виховання –
основна ланка
правової освіти;
б)покарання і
заохочення дітей
у сім’ї.

з класними
керівниками
про стан
виконання
планів
виховної
роботи за І
семестр
2. Засідання
методичного
об'єднання
класних
керівників

відвідуванням
учнями школи за
листопад.
Ласкава А. В.

ГРУДЕНЬ.
Місячник «Я і закон»
Завдання:
- формування в учнів правових почуттів, активної позиції у правовій сфері;
- вироблення у вихованців навичок і звичок правомірної поведінки;
- подолання в свідомості окремих учнів помилкових поглядів та переконань, негативних навичок і звичок поведінки, які сформувалися
внаслідок помилок і недоліків виховання
Дата

Організаційно-виховна робота

Пізнавальна діяльність

Превентивне
виховання

28.11.
–
02.12.

1. Участь в інформаційнопросвітницькій акції «Червона
стрічка» до Всесвітнього Дня
толерантності з ВІЛ-позитивними
людьми.
Класні керівники,учитель основ
здоров’я.
2. Проведення засідання
шкільного учнівського
самоврядування з питань:
 проведення новорічних свят;
 участі в акціях;
 випуску шкільної газети.
самоврядування
3.До Міжнародного Дня
інвалідів.Участь в акції милосердя
«Допоможи ближньому» (за
окремим планом).
Класні керівники, Ласкава А. В.
4.Випуск стінгазет до Дня
Збройних Сил України.
5.Оформлення інформаційного
тематичного куточка у фойє
школи з питань правового
виховання.

До Всесвітнього Дня
толерантності з ВІЛпозитивними людьми.
Відверта розмова з
медичною сестрою «Єдиний
правильний вибір – на
користь здорового способу
життя» - 8-11кл
Медична сестра, класні
керівники..
4. Виховні години
присвячені Дню Збройних
Сил України.
Класні керівники
Тематика виховних заходів
«Я – маленький громадянин»
– 2,3 кл.
«Всі народи України живуть
в злагоді та мирі» – 4 кл.
«Конвенція ООН та
Конституція України про
права дітей» – 5 кл.
«Демократичні принципи та
цінності»
– 6 кл.

1. Проведення
консультацій для
учнів та батьків з
правових питань.
адміністрація,
класні керівники

Робота з
батьками

Організаційнометодична
робота з
педагогами
1.Практикум
«Методи
вивчення сім’ї та
організація
роботи з
батьками».
(методичне
обєднання
класних
керівників)

Контрольноаналітична
діяльність
Відвідування
класних годин,
виховних заходів з
метою вивчення
педагогічного
досвіду класних
керівників.
Ласкава А. В.

6.Проведення виховних заходів на
правову тематику : диспути,
конференції, «круглі столи»,
інформаційні години, анкетування,
тестування.
7. Презентація виставки
літератури на правову тематику
«Людина і закон» Бібліотекар

05.12
–
09.12.

12.12.
–
16.12

1. Проведення операції «Зовнішній
вигляд учнів».Самоврядування,
Ласкава А. В.
2. Організація і проведення
шкільної виставки учнівських
творчих робіт «Новорічна
композиція».

1. Проведення інструктажу з
учнями перед участю у новорічних
заходах. Класні керівники
2. Проведення засідання
учнівського самоврядування по
підсумках роботи за І семестр.
Планування роботи на ІІ семестр.
Заступник з ВР,самоврядування
3. Участь у конкурсі на кращу
ялинкову прикрасу. "Букет
замість-ялинки"
Акція «Подаруй школі новорічну
прикрасу»

«Право, обов’язок, свобода
та відповідальність» 7– 8 кл.
«Кримінальна
відповідальність
неповнолітніх».– 9 кл.
«Порушення прав людини:
експлуатація та торгівля» –
11 кл.
Тиждень прав людини та
дитини
«Виховуємо громадянин
України»
Дерхо В.В.
Класні керівники
08.12 Єдиний урок
патріотизму «Ціною
життя» (День вшанування
памяті учасників ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС)

День правової
культури «На
терезах Феміди»,
присвячений Дню
прав людини (10
грудня):
- зустрічі з
представниками
правоохоронних
органів району;
круглий стіл «Я
маю право на…» 9-11 кл.
1. Організація
чергування
вчителів під час
організованого
святкування
новорічних свят
учнями школи

Проведення
.Нарада класних
класних
керівників:
батьківських
 про
зборів на тему організацію
«Значення
новорічних
родинного
заходів;
виховання у
 про
профілактиці
планування
шкідливих
роботи з дітьми
звичок та
під час зимових
правопоруше
канікул.
нь серед
Заступник з
дітей».
НВР
Класні
керівники
1.Аналіз
відвідуванням
учнями школи за
грудень.

19.12.
–
23.12.

26.12
30.12

1. Здійснення контролю за
відвідуванням учнями школи у
грудні.
2. Проведення інструктажу з
попередження дитячого
травматизму, збереження життя і
здоров'я учнів під час шкільних
канікул із записом до класного
журналу.

2.Відкритий виховний захід
«Дива Святого Миколая».
Каратаєва С. М.
Конкурс малюнків до свята
Миколая. 2-4 класи 1.

1. Здійснення контролю за
відвідуванням учнями школи у
грудні.
2. Проведення інструктажу з
попередження дитячого
травматизму, збереження життя і
здоров'я учнів під час шкільних
канікул із записом до класного
журналу.

Проведення новорічних свят
для учнів 2-11 класів (за
окремим планом).
Лясковська І.І.
Дрозд Л. М.

1.Контроль за
підготовкою та
проведенням
новорічних свят і
дотримання правил
ТБ
Ласкава А. В.

1.Підведення
підсумків роботи
за І семестр
класних
керівників,
корекція плану
на другий
семестр

1.Контроль за
підготовкою та
проведенням
новорічних свят і
дотримання правил
ТБ
Ласкава А. В.

СІЧЕНЬ.
Місячник трудового виховання і професійної орієнтації «Ми − честь і гордість школи»
Завдання:



Дата

формування творчої особистості, умілого господаря, що володіє професійною майстерністю;
озброєння школярів відповідними знаннями про сучасну економіку, трудовими навичками та вміннями;
формування в учнів уміння застосовувати власні здібності у різних сферах життя

Організаційно-виховна робота

16.01. 1. Проведення огляду умов життя
-20.01 та виховання учнів школи.
Класні керівники

Пізнавальна діяльність

1.Організація і
презентація тематичної
виставки літератури у
шкільній бібліотеці
«Вибір професії. Ким
1. Проведення операції «Зовнішній стати?». Бібліотекар
вигляд учнів»
Тематика виховних
Адміністрація
заходів на січень:
«Для чого людина
навчається» 3– 2 кл
«Чи знаєш ти ціну праці?
– 4 кл.
«Умій учитись щоб уміти
трудитись» – 5 кл.
«Ціна однієї хвилини»
– 6 кл.
«Як навчитись цінувати і
розраховувати час?» 7– 8
кл.
«Ким бути чи яким бути?»
– 9 кл.
«Діагностика своїх
можливостей» – 11 кл.
Зустрічі з представниками
різних професій
Класні

Превентивне
виховання

Робота з
батьками

1.Поновлення та
доповнення списків
учнів, що
потребують
особливого
контролю: сиріт,
напівсиріт, під
опікою, з
багатодітних сімей,
чорнобильців,
інвалідів, з
неблагонадійних
сімей, групи ризику.

1.Проведення
роз’яснювальн
ої роботи з
батьками щодо
подальшого
навчання та
працевлаштува
ння
випускників
школи.
Адміністрація
, класні
керівники.

ОрганізаційноКонтрольнометодична робота з аналітична
педагогами
діяльність
1.Організація
роботи
методичного
обєднання класних
керівників.
Узгодження планів
робот на ІІ семестр.
Проведення
засідання.
Розглянути
питання
профорієнтації
учнів.

керівники,заступник з ВР
22.01 –День Соборності
України

23.01.
–
27.01.

1. Корекція плану роботи
учнівського самоврядування.
Проведення засідання.
заступник з НВР

27.01 - День вшанування
памяті подвигу
українських юнаків в
боях під Крутами

Проведення
засідання Ради
профілактики
правопорушень.

.Індивідуальні
співбесіди з
батьками з
питань
запобігання
неуспішності,
пропусків
занять без
поважних
причин,
запобігання
шкідливим
звичкам.
Заступник з
НВР,класні
керівники

1.Контроль
профорієнтаційно
ї роботи класних
керівників з
учнями
соціальних
категорій та
важковиховувани
ми.
2.Аналіз
відвідуванням
учнями школи за
січень.

ЛЮТИЙ.
Місячник «Історія Вітчизни – історія майбутнього»
Завдання:






формування духовних цінностей українського патріота;
виховання гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії
українського народу та кращих зразків культурної спадщини, вшанування національної пам’яті;
формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського та конституційного обов’язку щодо
відстоювання національних інтересів та незалежності держави;
підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби.

Дата

Організаційно-виховна робота

Пізнавальна діяльність

Превентивне
виховання

Робота з
батьками

30.01
–
03.02.

1. Проведення засідання
шкільного учнівського
самоврядування з питань:
 проведення Тижня мужності і
патріотизму;
 Дня Св. Валентина;
Заступник з
НВР,самоврядування

Тиждень образотворчого
мистецтва (за планом)
Уроки Мужності
1.Тематика заходів на
лютий:
«Славетні українці»
– 2 кл.
«Люди, які прославили
мій край» – 4 кл.
«Україна пам'ятає»
– 5 кл.
«Традиції мого народу»– 6
кл.
«Україна від козацьких
часів до сьогодення»
– 7 кл.
«Воїни –
інтернаціоналісти» – 8 кл.
«Україна – європейська

1. Тренінгові
заняття «Правові
аспекти твого
вибору».
Класні керівники

1.Бесіди з
батьками учнів,
що не встигають
на тему: «Вплив
моральної
атмосфери і
психологічного
клімату сім’ї на
формування
особистості
дитини».
Ласкава А. В.

Організаційнометодична робота з
педагогами
1.Оформлення
папок «На
допомогу класному
керівникові».(Прот
ягом місяця)
Заступник з НВР

Контрольноаналітична
діяльність
1. Вивчення
стану
громадянського
виховання учнів
школи,
сформованості
патріотичних
якостей
особистості
Заступник з
НВР

держава»– 9 кл.
«Псевдопатріотизм і його
прояви» – 10 кл.
«Глобалізація: загроза або
нова реальність?»
– 11 кл.
6.02 – Робота волонтерського загону
10.02. «Милосердя»

Декада
класів

1.Індивідуальні
бесіди із класними
керівниками
про
організацію
виховної діяльності
із класом.
Ласкава А. В.

початкових

13.02.
–
17.02.

1. Урок мужності.Уроки–зустрічі
з воїнами-афганцями «Час і досі
не загоїв рану – цей одвічний
біль Афганістану»
16.02. –День соціальної
справедливості
Класні керівники

20.02.
–
24.02

Виховна година: «Герої
Проведення виховних заходів
Небесної сотні»
присвячених річниці Революції
Гідності
20.02 –Відзначення визволення
району в роки ВВв
Класні керівники
Проведення зустрічей з бійцями
АТО
Проведення районної акції «Діти
Широківщини – воїнам АТО»
Здійснення контролю за
відвідуванням учнями школи у
лютому.

1.Проведення заходу до
Дня Святого Валентина
«У серцях ми кохання
несемо».
2.Святкова пошта до дня
Святого
Валентина.
Органи
учнівського
самоврядування.

1.Відвідування
класних годин ,
виховних
заходів з метою
вивчення
педагогічного
досвіду класних
керівників.

Проведення
роз’яснювальної
роботи з
батьками щодо
подальшого
навчання та
працевлаштуван
ня випускників
школи
1. Аналіз
відвідування
учнями школи за
лютий.
Заступник з
НВР

БЕРЕЗЕНЬ.
Місячник «Я − творча особистість»
Завдання:




підвищення рівня художньо-естетичної освіченості та виховання учнів;
формування в молоді естетичних поглядів та смаків на основі народної естетики та найкращих надбань цивілізації;
вироблення в учнів уміння власноруч примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати й створювати прекрасне у
повсякденному життя

Дата

Організаційно-виховна робота

Пізнавальна діяльність

Превентивне
виховання

01.03
07.03

Проведення інструктажу з
попередження дитячого
травматизму, збереження
життя і здоров'я учнів під час
шкільних канікул із записом
до класного журналу.

Виховна година: «Ти
завжди в наших серцях,
Тарасе»
27.03 -31.03
.Тиждень юнацької та
дитячої книги:
 Свято книги
«Учитесь, читайте,
чужого научайтесь й
свого не цурайтесь»
Бібліотекар, 2 кл.
 Операція «Живи,
книго!».
Ббліотекар,
самоврядування.
 Виставка новинок
літератури «Нові
надходження»
Бібліотекар
 Виховні години
«Знайди у Книзі
цілий світ!» 1-8 кл

1.Провести
зустріч з
медичною
сестрою до
Всесвітнього Дня
боротьби з
туберкульозом
класні керівники

20.0324.03.

Проведення виховних заходів
присвячених 200-річчю від
дня народження М.
Вербицького та 150-ю
річницею першого публічного
виконання гімну «Ще не
вмерла України…..»
Класні керівники

Робота
батьками

з Організаційнометодична робота з
педагогами
1.Проведення
психологічного
тренінгу
«Особистісне
зростання вчителів.
Профілактика
професійного
згорання педагогічних
працівників».
Голова методичного
обєднання

Контрольноаналітична
діяльність
1. Аналіз
відвідуванням
учнями школи
за березень.
Заступник з
НВР

КВІТЕНЬ.
Місячник «Я − житель планети Земля»




Завдання:
формування в учнів екологічної культури, усвідомлення себе частиною природи;
виховання почуття єдності з природою та відповідальності за неї як за національне багатство;
залучення вихованців до активної екологічної, природоохоронної діяльності.

Дата

Організаційно-виховна робота

Пізнавальна діяльність

Превентивне
виховання

03.04
–
07.04.

Проведення засідання шкільного
учнівського самоврядування з
питань проведення:
 заходів до Всесвітнього Дня
здоров’я;
 акцій до Дня довкілля;
самоврядування
7 квітня – Всесвітній День
здоровя
Спортивні змагання (Довгий А.І.)

1.День гумору:
 «Зі шкільного
життя» - конкурс
стіннівок –
1-11 кл.
2. Тематика виховних
заходів на квітень:
«Природа в загадках,
прислів'ях, приказках та
віршах» – 2 кл.
«Природа й ми» – 3 кл.
«Бережи, люби і знай!»
– 4 кл.
«Я – маленька частиночка
Природи»
– 5 кл.
«Вода – безцінне
багатство,бережіть її»
– 6 кл.
«Здорова природа – здорова
людина» – 7 кл.
«Доля планети в наших
руках» – 8 кл.
«Екологія і ми» – 9 кл.
«Треба горнутися нам до
землі: на ній ми не перші, і

1.Проведення
засідання Ради
профілактики
правопорушень.
адміністрація,
класні керівники

Робота з
батьками

Організаційнометодична робота з
педагогами

Контрольноаналітична
діяльність

10.04
–
14.04.

Виховні години: «Ми обираємо
здоровий спосіб життя»
1. Проведення операції «Зовнішній
вигляд учнів».
12 квітня – День космонавтики
Класні керівники
Акція волонтерського загону
«Милосердя»: «Допоможи!»
Операція «Чистодвір» (протягом
місяця)

17.04.
–
21.04.

24.04.
–
28.04.

щоб не останні».– 10 кл.
«Глобальні проблеми
людства» – 11 кл.
Виховна година: «Що я
знаю про космос?»

1. Бесіда
«Здоров'я –
найвища
цінність» - 1-11 кл
класні
керівники.

1.Батьківський
всеобуч
«Покарання і
заохочення
дітей у сім’ї»
Класні
керівники

«Цивільна оборона – добрі
знання, швидка дія, право
на життя» ( за окремим
планом).
26.04 -Проведення виховних
заходів пам’яті «Чорнобильські
дзвони»
29.04 –День здоровя (гра Джура)
Здійснення контролю за
відвідуванням учнями школи у
квітні.

Озеленення території
школи – 5-11 кл.

1.Засідання
класних
батьківських
комітетів з
питань
підготовки до
нового
2015/2016 н.р.

1.Проведення
єдиних класних
годин з правового
виховання на тему
«Відповідальність
людини за свої
вчинки» - 7-11 кл.

1. Проведення наради
для класних
керівників з питання
участі у заходах до
річниці Перемоги над
фашистськими
загарбниками.
Заступник з НВР

1. Аналіз
відвідуванням
учнями школи за
квітень.
Заступник
з
НВР

ТРАВЕНЬ
Місячник «Вічна слава героям!
Ми низько вклоняємось їм»
Завдання:




виховання в учнів почуття обов’язку, поваги та вдячності до захисників та патріотів Вітчизни;
розвиток пізнавальної активності учнів;
формування свідомого доброзичливого ставлення та поваги до патріотів Батьківщини та до їхніх справ.

Дата

Організаційно-виховна робота

Пізнавальна діяльність

02.05
–
05.05

1. Проведення засідання
шкільного учнівського
самоврядування щодо
проведення заходів до Дня
Перемоги.
самоврядування
2. Проведення заходів, акцій
до Дня Перемоги (за окремим
планом).

«Вічна слава героям! Ми
низько вклоняємося їм»
.Провести класні години,
уроки мужності,
присвячені Дню
Перемоги:
- «Подвиг непідвладний
часу»
- «Ваш світлий Подвиг
незабутній»
Класні керівники
Урочистий мітинг
присвячений Дню
Перемоги «Тих днів не
змеркне слава»День
Європи «Парад країн»
Класні керівники

08.05- 1. Підготовка Свята
12.05 останнього дзвоника та
випускного вечора для учнів
11-го класу
Волонтерська діяльність
загону «Милосердя»

15.05

1. Інструктаж учнів з безпеки

Превентивне виховання

Робота з батьками

Організаційнометодична робота з
педагогами

1.Проведення
роз’яснювальної
роботи з батьками
щодо подальшого
навчання та
працевлаштування
випускників школи

1.Індивідуальна
робота з батьками
учнів з питань
оздоровлення
школярів та
підготовки до
нового навчального
року.

1.Створення банку
знахідок, ідей
передового досвіду
класних керівників.
Фестиваль
педагогічної
творчості класних
керівників.
Голова
методичного
обєднання
1.Проведення

Контрольноаналітична
діяльність
1.Аналіз стану
роботи школи з
профілактики
правопорушень
протиправних і
негативних дій
серед підлітків
у 2016–2017
н.р
Ласкава А. В.

–
19.05

22.05
–
26.05

життєдіяльності під час
літньої практики, екскурсій та
літнього відпочинку.
Класні керівники

1. Здійснення контролю за
відвідуванням учнями школи
за травень.
2. Проведення Свята
останнього дзвоника.
3.Проведення випускного
вечора для учнів 11-х класів «
Під звуки шкільного вальсу»
Ласкава А. В.
Довгий А. І.

засідання
методичного
обєднання класних
керівників на тему:
«Аналіз роботи
ШМО за 2016-2017
н.р. та визначення
напрямів роботи на
наступний
навчальний рік
Звіти класних
керівників щодо
виконання планів
виховної роботи.

Свято Букваря
Іванова Л. М.
Випускний 4 класу
«Прощавай початкова
школа»
Урочиста лінійка до
Свята останнього
дзвоника.

Написання
наказу про
підсумки
виховної
роботи
школи за 20162017 н.р.
2. Аналіз
відвідування
учнями школи
за травень.

Червень
Дата

1.06-

Організаційно-виховна робота

Пізнавальна діяльність

Превентивне виховання

Робота з батьками

Виховний захід
присвячений Дню
захисту дітей .

Контроль за
працевлаштуванням
випускників.

Проведення
роз’яснювальної
роботи з батьками
щодо подальшого
навчання та
працевлаштування

Урочисте вручення
свідоцтв (9 клас)

Організаційнометодична робота з
педагогами

Контрольноаналітична
діяльність

