
РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

3.1.  Робота з профілактики злочинності серед здобувачів освіти  

№  

з/п 
Зміст роботи Термін Відповідальний 

Форма 

контролю 
Примітка 

1. 

Збір інформації про дітей і підлітків, які не приступили до 

занять 1 вересня 2020/2021 навчального року, та  вжиття 

заходів щодо залучення таких дітей до навчання. 

До 03.09 
Соціальний педагог 

Заступник з ВР 
Звіт 

 

2. 

Систематичне доведення та роз‘яснення нових 

нормативно-правових документів з питань профілактики 

злочинних проявів серед дітей та підлітків вчителям, 

батькам та учням 

Упродовж  

навчально-

го року 

Соціальний педагог 

Класні керівники 
Інформація 

 

3. 

Співпраця з ССД, поліцією-, наркологічним кабінетом 

міста з питань профілактики правопорушень, злочинів, 

бродяжництва та жебракування серед дітей.  

Упродовж  

навчально-

го року 

Заступник з ВР 
План спільної 

роботи  

 

4. Щоденний контроль за відвідуванням  

Упродовж  

навчально-

го року 

Соціальний педагог 

Класні керівники 
Журнали 

 

5. 

Здійснення контролю за своєчасним виявлення та 

постановкою на облік неповнолітніх, схильних до скоєння 

протиправних дій 

Упродовж  

навчально-

го року 

Заступник з ВР Інформація 

 

6. 

Складання та виконання планів індивідуальної роботи з 

дітьми, схильними до правопорушень, організацією 

їхнього дозвілля 

Упродовж  

навчально-

го року 

Заступник з ВР 

Класні керіники 
Інформація 

 

7. 
Проведення профілактичних бесід з дітьми щодо 

запобігання  злочинності  

Упродовж  

навчально-

го року 

Класні керівники 

Записи в 

журналах, 

інформація   

 

8. Своєчасне виявлення та постановка на облік сімей, у яких 

батьки (особи, які їх замінюють) не забезпечують 

необхідних умов для життя, навчання, виховання та 

розвитку неповнолітніх 

Упродовж  

навчально-

го року 

Заступник з ВР 

Класні керівники 
Інформація 

 

9. Обговорення на нарадах при директорові питання щодо 

стану роботи з питань профілактики правопорушень, 

злочинів, бродяжництва та жебракування серед дітей 

Упродовж  

навчально-

го року 

Заступник з ВР 
Інформація до 

УО 

 



освітніх закладів закладів 

10. Участь у Всеукраїнському рейді «Урок» Вересень Заступник з ВР Інформація  

 

3.2. Охорона прав і соціальний захист дітей пільгових категорій 

№  

з/п 
Зміст роботи Термін Відповідальний Вихід Примітка 

1. 

Систематичне доведення та роз‘яснення нових нормативно-

правових документів з питань охорони прав та соціального 

захисту дітей пільгових категорій 

Упродовж 

року 

Соціальний педагог 

Класні керівники 
Інформація 

 

2. 
Своєчасне виявлення і постановка на облік дітей, які потребують 

соціальної підтримки 

Вересень, 

січень,  

за 

потребою 

Соціальний педагог 

Класні керівники 
Інформація  

 

3. 

Сприяння поліпшенню умов життя і виховання дітей, які 

потребують соціального захисту:  

- організація участі дітей пільгового контингенту у міських, 

обласних благодійних заходах, акціях, святах 

Упродовж  

року 

Соціальний педагог 

Класні керівники 
Інформація 

 

4. 
Взаємодія з ССД, правоохоронними органами з питань охорони 

дитинства 

Упродовж 

року 

Соціальний педагог 

 
Інформація 

 

5. Поновлення інформаційних даних про дітей пільгових категорій 
Щоквартал

ьно 

Соціальний педагог 

 

 

Інформація 

 

6. 
Обговорення на нарадах при директорові питань щодо основних 

напрямків роботи з соціального захисту дітей. 

Один раз 

на семестр 

Соціальний педагог 

 
Інформація   

 

 

3.3. Учнівське самоврядування 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

  

Форми 

контролю 
Примітка 

1.  Складання плану роботи на 2020/2021 навчальний рік 
До17.09.20

20 

Педагоги-

організатори 
План  

2.  
Оновлення сторінки учнівського самоврядування на шкільному 

сайті 

Упродовж  

навчальног

о 

Педагоги-

організатори Фотозвіт  



року 

3.  Випуск фотоколожів згідно плану  
До 

10.10.2020 

Педагоги-

організатори 
Шкільний сайт  

4.  Організація шефської роботи Жовтень  
Педагоги-

організатори 
Фотозвіт  

5.  Організація участі учнів в учнівських конференціях 
За окремим 

графіком 

Педагоги-

організатори 
  

6.  Створення загонів ДЮП, ЮІР 
До 

11.09.2020 

Педагоги-

організатори 
  

7.  Оновлення банку проектів 
Упродовж  

навч. року 

Педагоги-

організатори 
  

8.  Організація волонтерської роботи 
Упродовж  

навч. року 

Педагоги-

організатори 
Фотозвіт  

9.  Організація допомоги у проведенні свят, конкурсів тощо. 
Упродовж  

навч. року 

Педагоги-

організатори 
Фотозвіт  

10.  Звіт президента ліцею, а при потребі вибори До 25.09. 
Учнівський 

парламент 
Шкільний сайт  

 

3.4. Організація роботи класних керівників 

№  

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Форми 

контролю 
Примітка 

1.  
Організація чергування класних керівників на І семестр 

2020/2021 навчальний рік в умовах адаптивного карантину 

До 

03.09.2020 
Заступник з ВР Графік 

 

2.  Надання методичної допомоги молодим класним керівникам Постійно Заступник з ВР Інформація   

3.  Планування виховної роботи класних керівників 
До 

15.09.2020 
Заступник з ВР План 

 

4.  Створення та корекція планів виховної роботи  
До 

18.09.2020 
Класні керівники План 

 

5.  Організація роботи гуртків 
До 

15.09.2020 
Заступник з ВР. Графік 

 

6.  Складання графіків відкритих класних годин. 
До 

18.10.2020 
Заступник з ВР Графіки 

 



7.  
Стан роботи класних керівників щодо профілактичної  роботи 

з попередження дитячого травматизму 

Протягом 

року 
Заступник з ВР  

 

8.  Перевірка стану ведення щоденників  
Протягом 

року 
Адміністрація Довідка 

 

9.  Організація збору інформації про відвідування занять 
Щоденно, 

щотижня 

Заступник з ВР 

Класні керівники 

Журнал 

обліку 

 

10.  Контроль за відвідуванням  занять здобувачами освіти 
Протягом 

року 

Соціальний педагог, 

Заступник з ВР 

Інформація, 

наказ 

 

11.  Контроль класних журналів 

Жовтень,  

січень,  

березень,  

червень 

Адміністрація Наказ  

 

12.  
Аналіз стану роботи виховної роботи за І семестр і ІІ семестр 

2019/2020 навчального року 

Грудень,  

червень 
Заступник з ВР Наказ  

 

13.  
Відвідування дітей пільгових категорій вдома та складання 

актів обстеження 

До 

15.09.2020 
Комісія Акти  

 

14.  
Оформлення класних куточків, куточків національної 

символіки, профілактики дитячого травматизму. 

До 

01.09.2020 
Класні керівники Усна доповідь 

 

 

 

3.5. Створення безпечних умов в освітньому середовищі. Профілактична робота із запобігання всім видам дитячого 

травматизму серед здобувачів освіти. Система робота з безпеки життєдіяльності зі здобувачами освіти.  

№  

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Форма 

контролю 
Примітка 

1. 

Здійснення роботи щодо систематичного доведення до 

працівників школи та роз‘яснення нових нормативно-

правових документів з питань охорони життя і здоров‘я 

здобувачів освіти, запобігання усім видам травматизму 

Упродовж  

навчально-

го року 

Заступник з ВР Нарада 

 

2. Співпраця з міською дитячою поліклінікою  
Упродовж 

навч. року 
Медсестра 

Аналітична 

інформація 

 

3. 

Здійснення перевірки:  

- раціонального розміщення навчального обладнання, 

технічних засобів навчання відповідно до вимог безпеки 

праці;  

Серпень Комісія Акт 

 



- готовності закладу освіти до нового навчального року щодо 

створення безпечних умов навчання в кабінетах фізики, хімії, 

інформатики, біології, спортивних залах, шкільних 

майстернях; 

- опору ізоляції та захисного заземлення. 

4. 
Організація проходження медичних оглядів працівників 

освітнього закладу 

Упродовж  

навчальног

о року 

Медсестра Наказ 

 

5. 
Організація роботи щодо охоплення здобувачів освіти 

гарячим харчуванням у 2020/2021 навчальному році 

Упродовж  

навчально-

го року 

Соціальний педагог 
Накази, звіти 

до УО  

 

6. 

Здійснення контролю за додержанням нормативності ведення 

у освітньому закладі  «Журналу реєстрації нещасних 

випадків, що сталися з здобувачами освіти» у 

2020/2021навчальному році 

Вересень-

травень 
Заступник з ВР 

Журнали 

реєстрації 

 

7. 

Здійснення контролю за організацією навчання здобувачів 

освіти, які не можуть відвідувати освітній заклад за станом 

здоров‘я 

Упро-довж  

навчальног

о року 

Заступники з НВР 
Накази, звіти 

до УО  

 

8. 
Проведення єдиного уроку з безпеки життєдіяльності 

(останній тиждень перед осінніми канікулами). 
До 23.10 Класні керівники 

Інформація 

Журнали 

 

9. 
Узагальнення інформації про кількість дітей з інвалідністю, 

які навчаються у школі у 2020/2021 навчальному році 
До 20.11 Медсестра Інформація 

 

10. 
Проведення єдиного уроку з безпеки життєдіяльності 

(останній тиждень перед зимовими канікулами) 
До 27.12 Класні керівники 

Інформація 

Журнали 

 

12. 
Проведення заходів щодо доукомплектування закладу освіти 

засобами пожежегасіння 

Упродовж  

навчальног

о року 

Заступник з ГЧ  Звіт 

 

13. 
Проведення тематичних виховних заходів із запобігання всім 

видам дитячого травматизму напередодні свят, канікул тощо 

Упро-довж  

навчальног

о року 

Класні керівники- 
Накази, 

заходи 

 

14. 

Проведення інструктажівз здобувачами освіти перед 

екскурсіями, під час спортивних заходів, під час 

лабораторних та практичних робіт, тощо 

Упродовж  

навчально-

го року 

Класні керівники, 

вчителі-

предметники 

Журнали 

 



15. 

Підготовка щоквартальних звітів про нещасні випадки, які 

сталися із здобувачами освіти закладу освіти, заслуховування 

даного питання на нарадах при з директорові 

Щоквартал

ьно до 30 

числа 

Заступник з ВР. 

Звіти,  

Протоколи, 

нарад 

 

16. 
Проведення єдиного уроку з безпеки життєдіяльності 

(останній тиждень перед весняними канікулами) 
Березень Класні керівники Інформація 

 

17. Проведення Дня цивільного захисту у освітньому закладі 

Згідно 

наказу 

управління 

освіти 

Заступник з ВР Накази 

 

18. 
Проведення тижня безпеки життєдіяльності (за окремим 

планом) 
Травень Класні керівники 

Інформація 

Журнали 

 

19 
Проведення заходів щодо запобігання булінгу в освітньому 

середовищі (за окремим планом) 

Упродовж  

навчально-

го року 

Класні керівники, 

соціальний педагог, 

практичний 

психолог 

наказ 

 

20 
Робота соціально-психологічної служби школи (за окремим 

планом) 

Упродовж  

навчально-

го року 

Соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог 

Інформація 

Журнали 

 

21 

Скласти та затвердити в установленому порядку графік 

чергування педагогічних працівників під час перерв в 

приміщенні та на території закладу. 

 

До 05.09 Заступник з ВР Графік 

 

22 
Серед учнів 5-7 кл. Провести конкурс малюнків з вивчення 

правил дорожнього руху 

Квітень Учителі малювання 
Сайт 

 

23 
Що другої середи проводити зняття з безпеки дорожнього 

руху, роз’яснювати необхідні питання відповідно до програми 

Постійно Класні керівники 
Журнал 

 

24 

Регулярно проводити профілактичну роботу серед учнів 1-11 

класів для попередження дитячого дорожньо-транспортного 

травматизму: 

- місячник з ПДР 
- виступ агітбригад 

Протягом 

року 

Завуч, учителі 

ОБЖД 

План 

 



- конкурс на знання ПДР 

- конкурси малюнків та газет 

- диктанти 

25 
Провести на батьківських зборах бесіду щодо попередження 

дитячого дорожньо-транспортного травматизму 

Січень Класні керівники 
Протоколи 

 

 
3.6. Організація виховної роботи зі здобувачами освіти за пріоритетними напрямками 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Форма 

контролю 

Примітка  

1.  Створювати умови для роботи гуртків: 

 

протягом 

навч.року 

директор,  

заст. директора з 

ВР 

накази  

2.  Проводити тижні : 

 тиждень пропаганди здорового способу життя 

 тиждень безпеки життєдіяльності 

протягом 

навч.року 

директор, 

заступники, 

педколектив 

накази  

3.  Проводити загальні свята, спортивні розваги згідно плану 

роботи 

протягом 

навч.року 

Педагоги 

організатори, 

класні керівники 

 

Книга 

контролю 

 

4.  Проводити виставки творчих робіт, конкурси малюнків   протягом 

навч.року 

класні керівники сайт  

5.  Проводити профілактичну роботу з здобувачати освіти про 

попередження правопорушень 

протягом  

навч.року 

Заступник з ВР, 

соціальний педагог, 

практичний 

психолог 

Протоколи 

ради 

профілактики 

 

6.  Проводити  спільні спортивні змагання  здобувачів освіти,  та  

Дні здоров’я. 

протягом  

навч.року 

вчитель 

фізкультури 

класні керівники 

 

сайт  

7.  Проводити роботу з екологічного виховання шляхом 

природоохоронних заходів, свят, виставок дарів природи, дня 

птахів, трудових десантів по прибиранню території. Участь у 

Всеукраїнських акціях . 

протягом 

навч.року 

класні керівники,  сайт  

8.  Проведення робіт по благоустрою територій закладу та 

приміщень. 

 

квітень-

жовтень 

вчителі сайт  



ВЕРЕСЕНЬ 

Напрямки  виховної 

роботи 

Зміст виховної роботи Термін 

виконання 

Відповідальн

ий 

Примітка 

Морально-правове 

виховання 

1.Провести облік дітей , які потребують безкоштовного 

харчування 

2.Упорядкування списків учнів пільгових категорій, груп 

педагогічного ризику . 

3.Всеукраїнський конкурс-рейд „ Увага! Діти на дорозі.” 

4.Заходи по профілактиці порушень серед неповнолітніх  

5. Індивідуальні бесіди з батьками новоприбулих учнів 1-

4 класів 

6. Організація харчування 

7. Тиждень протидії булінгу (за окремим планом) 

8. ВГ «Правила класу в умовах карантину» 

1-й тиждень 

1-2-й тижні 

3-й тиждень 

протягом  місяця 

протягом  місяця 

протягом  місяця 

 

 

 

4-й тиждень 

1-й тиждень 

 

класоводи 

заступник з 

НВР 

класоводи, 

вихов. ГПД 

заступник з 

ВР 

директор 

 

заст.. з ВР 

кл. керівники 

 

Формування позитивних 

звичок 

1.Інформація про зайнятість дітей в позаурочний час 

2. Місячник безпеки дорожнього руху:  

2.1 Єдина виховна година „Дорога до ліцею та від ліцею” 

2.2 Загальношкільна лінійка „ Увага! Діти на дорозі” 

3.  Організація екскурсій. 

2-й тиждень 

3-й тиждень 

 

 

3-й тиждень 

заступник 

 

класоводи 

педагог-

організатор 

заступник 

 

Пізнавальна діяльність 1. Свято першого дзвоника 

2.Перший урок 

3. Знайомство зі Статутом закладу, правилами для учнів 

4. «В усіх країнах свято знань святкують діти» 

5.Заходи до відзначення дня партизанської слави 

 

1-й тиждень 

1-й тиждень 

 

 

4 – й тиждень 

 

педагог-

організатор 

класоводи 

муз. керівник, 

вихов. 

заступник 

класоводи 

педагог-

організатор 

 

Художня діяльність і 

естетичне виховання 

1. Конкурс малюнків „Ти і дорога”  

2.Організація роботи гуртків 

3. Знайомство зі шкільною бібліотекою 

4. Огляд нових надходжень до бібліотеки  

 

 

2-й тиждень 

 

4-й тиждень 

4-й тиждень 

 

вихователі 

ГПД 

заступник 

класоводи 

бібліотекар 

муз. керівник 

муз.керівник 

 

Національно- 1. Свято першого дзвоника  01.09 пед.-  



патріотичне виховання 2. Перший урок  

3.Загально шкільна лінійка «Ми пам`ятаємо їх» 

4.Міжнародний день грамотності 

5.День здоров’я 

6. Міжнародний день миру, флеш-моб 

7. Всеукраїнський день бібліотек 

01.09 

3-й тиждень 

1-й тиждень 

3-й тиждень 

20.09 

30.09 

організатор , 

класоводи 

заступник ,  

музичний 

керівник , 

вихователі 

ГПД. 

Трудова діяльність  1.Розподіл обов’язків у класі 

2. Екологічний десант  

 

1-й тиждень 

протягом місяця 

щоп’ятниці 

класоводи 

класоводи 

 

Робота з батьками 1.Вибори   батьківського комітету. 

2. Засідання батьківського комітету 

Перспективне планування роботи 

4. Батьківські збори 

до 30.09. 

протягом місяця 

 

4-й тиждень 

1-2-й тиждень  

 

класоводи 

заступник 

директор  

психолог 

класні 

керівники 

 

Спортивна діяльність День здоров'я  

 

День туризму 

2-й тиждень 

 

25.09 

Вчителі 

фізкультури 

Класні 

керівники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЖОВТЕНЬ  
Напрямки виховної 

роботи 
Зміст виховної роботи Термін виконання Відповідаль

ний  
Примітка 

Морально-правове 
виховання 

1 ВГ "Шкідливим звичкам-ні!"  

2.Вивчення стану роботи з дітьми, які потребують 

особливої уваги.  

3. Складання актів обстеження житлово-побутових умов 

дітей  

4. Складання плану роботи на канікули.  

5.Проведення бесід з профілактики нещасних випадків 

під час осінніх канікул 

6.Контроль за відвідуванням. Аналіз звітів класних 

керівників. 

7. Тиждень безпеки життєдіяльності 

8. Міжнародний день ООН 

9. Міжнародний день шкільних бібліотек 

2-й тиждень  

1-4-й тижні 

 

4-й тиждень  

4-й тиждень 

3-й тиждень  

3-й тиждень  

 

2-й тиждень 

4 тиждень 

 

24.10 

22.10 

кл.керівникик

л.керівники 

заступник  

педагог-

організатор 

 

бібліотекар 

вихователі ГПД 

 

 

 

вчителі історії 

бібліотекарі 

 

Формування 
позитивних звичок 

1 .Святкування Дня вчителя  
2.Випуск святкових газет до Дня вчителя, виставки 
учнівських робіт  
3. Святковий концерт „Шануймо наших вчителів" 
 
4. Тиждень БЖД 

1-й тиждень  

1-й тиждень 

1-й тиждень 

 

3-й 

педагог-

організатор 

класоводи 

11 класів 

Кл.кер. 

 

Пізнавальна 
діяльність 

1.Організація екскурсій для дітей 1-4 класів по 
визначних місцях нашого міста. 
2.Відвідування виховних заходів у вчителів, які 
атестуються  
3. День українського козацтва. День Захисника України: 
загальношкільна виховна година 
 
 

прот. міс. 

прот. міс.  

2-й тиждень 

 

кл. керівники 
директор 
заступник 
педагог-

організатор 

 

 

 

 

Художня діяльність і 
естетичне виховання 

1 .Робота гуртків. Режим їх роботи. Аналіз зайнятості 
учнів у позаурочний час  
 
2.Розвага «День козацтва»  
 
3.День яблука 
4. ВГ «Поважаймо старість не словом, а ділом» 
5. Акція «Осінні привітання складемо в букет», 
привітання учителів-ветеранів. 
 

2-й тиждень 

 

3-й тиждень 

2-й тиждень 

3- тиждень 

1-тиждень 

1-тиждень 

 

1-тиждень 

 

заступник  
кер. гуртків  
кл. керівники 
педагог-орган. 

муз. керівник 

муз.керівник 

кл. керівники 

педагог-

організ. 

 



Національно -
патріотичне виховання 

1..Святкування Дня вчителя  

2.Випуск святкових газет до дня вчителя, виставка 

учнівських робіт  

4.Святковий концерт « Шануймо наших вчителів» 

5.Організація екскурсії для учнів 1-4 класів по визначених 

місцях нашого міста. 

6.День українського козацтва .День захисників України : 

загальношкільна виховна година 

7.Заняття гуртків 

2-й тиждень 

1-й тиждень 

 

1-й тиждень 

протягом місяця 

 

11.10 

 

протягом місяця 

 

4-й тиждень 

 

заступник 

пед.- 

організатор 

 

педагог – орган 

класоводи 

кл.кер. 

 

пед.-орган. 

Керівники 

гуртків  

 

Трудова діяльність 1 .Трудовий десант на пришкільній території: 
Операція "Чисте подвір’я" 
  
 

2-й тиждень 
щоп’ятниці 
протягом місяця 

кл. керівники 
кл. керівники  
вихователі 
ГПД 

 

Робота з батьками 1 .Бесіда з батьками важких дітей, членами їх сімей 
2.Бесіда з батьками, діти яких не відвідують школу з 
уточненням причин.  
3. Консультації для батьків з правового виховання  

прот. місяця  

 

 

2-й тиждень 

кл. 
керівники 
заступник 
кл. 
керівники 
заступник 

 

Спортивна діяльність 1.Козацькі розваги  
 

3-й тиждень  кл. 
керівники  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТОПАД  
Напрямки виховної роботи Зміст виховної роботи Термін виконання Відповідаль-

ний  

Примітка 

     
Морально-правове 

виховання 

1.Індивідуальна робота з дітьми схильними до 

правопорушень. 

1-2-й тиждень заступник,псих

олог 

 

 2.3віт кл. керівників на тему „Робота з важкими 

учнями". 

 класні 

керівники 

 

 3.Лекції з профілактики простудних захворювань, ГРВІ 

4. Тиждень морального виховання 

1-й тиждень 

3-й тиждень 

мед. працівник 

вихов., кл.керів 

 

Формування позитивних  1 .Аналіз травматизму 1-й тиждень Заступник з ВР 

керівники 

 

 

звичок 2.Аналіз відвідування. 3-й тиждень заступник з ВР  
 3.Випуск бюлетенів на санітарно-гігієнічну тематику 

та профілактику простудних захворювань. 

4-й тиждень вихователі ГПД 

медпрацівник 

 

Пізнавальна діяльність 1.Відвідування виховних заходів вчителів, які 

атестуються. 

2. Тиждень рідної мови (за планом) 

2-й тиждень 

2-й тиждень 

заступник 

пед..- орг., кл. 

керівники 

 

 3. Відзначення Дня гідності та свободи. 3-й тиждень кл. керівники  

 4. Заходи до Дня пам'яті жертв Голодомору:    

 - Єдина виховна година „Вшануймо пам'ять"    
 5. Заходи до дня боротьби зі СНІДом: 4-й тиждень кл. керівники 

 

 

 

 - єдина виховна година  медпрацівник  

Художня діяльність  

і естетичне виховання 

 

1.Створення комісії по підготовці до свята Наума 

 

 

 

2-й тиждень 

 

 

 

 

кл. керівники  

оргкомітет 

 

Національно- патріотичне 

виховання 

1. Тиждень рідної мови. Конкурс знавців української 

мови імені П.Яцика 

2. Всесвітній день доброти. 

3. Заходи до Дня пам'яті жертв Голодомору: 

- Загальношкільна лінійка «Вклонімося низько» 

- Єдинавиховна година «Вшануймо пам'ять» 

- Акція «Запали свічку» 

4. Міжнародний день толерантності 

5. Всесвітній день дитини 

2 тиждень 

 

2 тиждень 

4 тиждень 

 

 

 

16.11. 

20.11 

 

 

 

Вчителі-

філологи 

вихователі 

ГПД 

педагог – 

організатор 

 

кл. керівники 

кл. керівники 

 

 

Трудова діяльність І.День чистоти і порядку щоп’ятниці кл. керівники  



 2.Виховна година „ Привчаймося працювати разом" 

 

 

4-й тижд. кл .керівники  

 3. Підготовка класів до зимового періоду. 4-й тижд.   

 4.Операція "Годівниця"  кл. керівники  

Робота з батьками 1 .Батьківські збори за графіком класних керівників. прот. місяця кл. керівники  

    психолог  

Спортивна діяльність 1.Організація спортивних змагань 

 

за графіком кл .керівники 

Учителі 

фізкультури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРУДЕНЬ 

Напрямки виховної 

роботи 

Зміст виховної роботи Термін виконання Відповідаль-ний   Примітка 

Морально-правове 1.Контроль за відвідуванням учнями школи. прот. місяця заступник з НВР  

виховання Підведення підсумків за 1 семестр 1-й тиждень кл. керівники  
 2. Проведення бесід з профілактики нещасних 

випадків під час зимових канікул 

 

4-й тиждень кл. керівники  

 3.Індивідуальна робота з  „ важкими” учнями  прот. місяця психолог  
 4. Складання плану роботи на канікули 2-й тиждень кл. керівники  
 5. Координація співпраці з дитячими установами прот. місяця заступник з ВР  

Формування позитивних 1 .Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 1-й тиждень кл. керівники  

звичок 2. Виховна година „Звичаї і традиції українського 1-й тиждень кл. керівники  
 народу"  кл. керівники  
 3.Акція „Подарунки від Миколая"  вих. ГПД, кл. 

керівники 

 

 4. Загальношкільні заходи  «Свято Миколая». 3-й тиждень педагог-орг.,  

 

 

Пе 

, 

 

 
 5.Новорічні вітання дітям, колективу.  Кл. керівники  

Пізнавальна діяльність 1. Творчі звіти гуртків „Чого ми навчилися" 1-й тиждень керівники гуртків  

 2. Засідання секції керівників гуртків 3-й тиждень заступник  
   керівники гуртків   3. .Відвідування виховних заходів вчителів, прот. місяця заступник  

 які атестуються.    
Художня діяльність і 1.Бібліотечний урок „ Про що розповів 2-й тиждень бібліотекар  
естетичне виховання підручник" 3-й тиждень кл. керівники  

 2.Тематичне свято «Святий Миколай» 

6. Новорічні ранки. 1-4 класи, дошкільних груп 

3-й тиждень музичні 

керівники 

кл. керівники 

 

        , педагог-

організатор 

 

     Національно патріотичне 

-виховання 

1. Тиждень національного виховання: 

    Виховна година  «Звичаї і традиції українського 

народу» 

2. Спортивне змагання  «Нумо, хлопці!» 

3. Загальношкільний захід  «Свято Миколая» 

4. Загальношкільний захід  «День Наума» 

5. Міжнародний день волонтерів 

6. Міжнародний день прав людини 

7. Міжнародний день чаю 

1-й тиждень 

 

1-й тиждень 

3-й тиждень 

3-й тиждень 

 

05.12 

10.12 

15.12 

кл.керівн. 

 

вих ГПД, пед-орг 

пед-орг 

муз. керів. 

 

Педагог-орг. 

Класні керівники 

 

 



Трудова діяльність 1.Генеральне прибирання класів щоп’ятниці кл. керівники  

Робота з батьками 2.Батьківські збори за графіком класних  керівників прот. місяця кл. керівники  
     
     

Спортивна діяльність Спортивне змагання „Нумо, хлопці" 

 

1 -й тиждень 

 

Класні керівники  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СІЧЕНЬ  
Напрямки виховної 

роботи 
Зміст виховної роботи Термін 

виконання 
Відповідальні  Примітка 

Морально-правове 
виховання 

1.Робота кл. керівників з сім’ями, які опинились у 

складних життєвих обставинах. 

 2.Індивідуальна робота з учнями схильними до 

правопорушень. Тілесне й духовне в людині.  

3. Звіт класних керівників про проведену роботу за 

1 семестр 

прот. місяця  

 

1-4-й тиждень 

Класні керівники, 

соц..-педагого 

кл. керівники 

 

кл. керівники  

 

 

заступник 

директор 

 

Формування 
позитивних звичок 

1.Засідання старостату.  4-й тиждень заступник з ВР  

Пізнавальна діяльність 1.   Заходи до Дня Соборності України: 

    - Єдина виховна година "Я громадянин 

України" 

2.  День Тетяни.  

3.   Аналіз залучення учнів до роботи гуртків.  

4.  Різдвяні розваги  

5. Відвідування виховних заходів вчителів, які 

атестуються. 

3-й тиждень 

 

 

3-4й тиждень 

 

2-й тиждень 

3-й тиждень 

протягом місяця 

кл. керівники 

 

 

педагог-

організатор 

 керівники 

гуртків 

 

муз. керівник 

заступник з НВР  

директор 

 

Художня діяльність і 

естетичне виховання 

 1. Тематична розвага «Щедрий вечір, добрий вечір» 

2.Охоплення учнів гуртковою та секційною 

роботою.  

3. Конкурс малюнків «Красуня зима» 

4. Зимові забави (ігри на свіжому повітрі) 

 

2-й тиждень 

прот. міс. 

3-й тиждень  

4-й тиждень 

муз. керівник 

заступник з ВР 

вихователі ГПД 

кл. керівники 

 

 

Національно 

патріотичне -виховання 

1. «Різдвяні зустрічі» Розучування колядок, 

щедрівок. Знайомство з народними традиціями. 

2. Розвага «Та прийшли до тебе три празники в гості» 

3. Заходи до Дня Соборності України: 

    - Єдина виховна година «Я громадянин України» 

4. Конкурс малюнків  до віршів українських поетів 

«Красуня зима» 

1-2 тиждень  

 

1-й тиждень 

3-й тиждень 

 

протягом місяця 

кл. керівники 

муз. керівник 

пед-організатор 

пед –організатор,  

 

вихов. ГПД 

 

Трудова діяльність 1. Генеральне прибирання класів щоп’ятниці кл. керівники  

Робота з батьками 1. Батьківські збори за графіком класних 

керівників.  

 

3-4-й тиждень кл. керівники  

психолог 

 

Спортивна діяльність 1.Проведення зимових спортивних 

змагань. 

 

за графіком Вчителі фізичної 

культури 

 

 



 

ЛЮТИЙ  
Напрямки виховної Зміст виховної роботи Термін Відповідальні Примітка 

роботи  виконання   

Морально-правове 

виховання 

1.Контроль за відвідуванням учнями закладу. 

3.Операція "Урок". 

прот. місяця 

2-й тиждень 

заступник з ВР 

кл. керівники 

 

Формування позитивних 

звичок 

І.Гра «Хай живе ввічливість і доброта». 1-й тиждень вих. ГПД  

Пізнавальна 

 діяльність 

1. Відвідування виховних заходів вчителів, які 

атестуються. 

прот.місяця директор 

заступник з НВР 

 

 2. Розвага «Зимова казка» 

3.Свято «День Святого Валентина». 

1-й тиждень 

2-й тиждень 

муз. керівник 

кл. керівники 

 

 4. Заходи до Дня Героїв Небесної Сотні 3-й тиждень педаг-організатор 

 

 

 5. Заходи до Дня рідної мови: 

 

3 -й тиждень   

 Єдина виховна година " Мова рідна, слово рідне"  кл. керівники  

 6.   Заняття з практичним психологом «Психологічна 

допомога» 

1-й тиждень психолог  

 7.   Музично-спортивна розвага «Стрітення» 3-й тиждень Вч. музики  

Художня діяльність і 

естетичне виховання 

1.Звіт художньої самодіяльності 

 

2-й тиждень 

 

муз. керівник 

 

 

 4.   Конкурс на кращу листівку- «валентинку» 2-й тиждень кл. керівники, 

вихователі ГПД 

 

Національно патріотичне 

-виховання 

1. Заходи до Дня рідної мови: 

Єдина виховна година «Мова рідна, слово рідне» 

2. Заходи до Дня Героїв Небесної сотні: 

загальношкільна виховна лінійка 

 

1-й тиждень 

 

3-й тиждень 

 

 

кл. керівники, пед-

організатор 

пед-організатор 

 

 

 

Трудова діяльність 1. Генеральне прибирання класів щоп’ятниці кл. керівники  

Робота з батьками 1.   Бесіда з батьками, діти яких пропускають уроки 

без поважних причин 

прот. місяця кл. керівники  

 2.   Консультаційний пункт "Організація роботи для 

батьків, які мають труднощі у сімейному 

вихованні" 

 заступник з НВР 

кл. керівники 

психолог 

 

 

Спортивна діяльність 1. Спортивні змагання 3-й тиждень Вчителі фіз.. культ. 

 

 

 



БЕРЕЗЕНЬ  
Напрямки виховної 

роботи 

Зміст виховної роботи Термін виконання Відповідальні  

Морально-правове 

виховання 

1 . Робота з профілактики правопорушень. 

 

2. Індивідуальна робота з дітьми «Як себе 

виховувати?». 

3.Контроль за відвідуванням. 

4.  Складання плану роботи на канікулах. 

5.  Проведення бесід щодо попередження нещасних 

випадків під час канікул 

1-й тиждень 

 

1-й тиждень 

1 -й тиждень 

4-й тиждень 

3-й тиждень 

кл. 

керівники,заступник 

з ВР 

кл. керівники 

 психолог 

 заступник з ВР  

заступник з ВР 

кл. керівники 

 

Пізнавальна діяльність 1. Свято до Дня 8 Березня «Шануймо жінку - 

матір». Музична вітальня 

2. Заходи до дня народження Т.Шевченка.  

3. Виховна година «Вшануймо Кобзаря» 

4. Відвідування виховних заходів педагогів, які 

атестуються. 

 

1-й тиждень 

2-й тиждень 

 

3-й тиждень 

протягом місяця 

педагог-організатор 

муз. керівники 

класні керівники 

 

педагог-організатор 

заступник з ВР 

директор 

 

Художня діяльність і 

естетичне виховання 

1.Святковий концерт «Мамо сонячна моя» 

2.Конкурс початкового технічного моделювання 

3.Операція "Сюрприз" 

4. Розвага «Чарівний світ театру» 

5. Родинне свято «Я і моя сім'я» 

1-й тиждень 

за планом СЮТ 

1 -й тиждень 

2-й тиждень 

4-й тиждень 

муз. керівники 

керівники гуртків 

вихователі ГПД 

муз. керівник 

муз.кер., вихователі 

 

Національно патріотичне 

-виховання 

1. Заходи до дня народження Т.Шевченка.  

-  Виховна година «Вшануймо Кобзаря» 

 - Лінійка 

2. Святковий концерт «Вітаємо любих матусь» 

 

2-й тиждень 

 

 

1-й тиждень 

3-й тиждень 

пе.г-організатор, 

класні керівники 

 

музичні керівники 

 

Трудова діяльність  

2.Екологічний десант «Шпаківня». 

щоп’ятниці 

3-й тиждень 

кл.  керівники 

вихователі ГПД 

 

Робота з батьками 1.Батьківські збори за графіком класних керівників 

2. Лекції для батьків за планом класних керівників 

1-4-й тиждень кл. керівники  

Спортивна діяльність 1 . Участь команд 2 груп продовженого дня в 

змаганнях. 

 

за графіком вихователі ГПД 

 

 



 

КВІТЕНЬ  
Напрямки виховної 

роботи 

Зміст виховної роботи Термін виконання Відповідальні Примітка 

Морально-правове 

виховання 

1. Індивідуальні заняття з класними керівниками 

для надання їм необхідної методичної допомоги 

2. Контроль за відвідуванням. 

1-й тиждень 

 

1-4-й тиждень 

кл. керівники 

 

заступник 

 

Формування позитивних 

звичок 

1 . Акція  «Безпечна дорога до закладу освіти».  

2. «Казка казкою, а в ній наука» розвага з основ 

безпеки життєдіяльності 

4-й тиждень 

 

1-й тиждень 

вихователі ГПД 

 

муз. керівник, 

вихователі 

 

Пізнавальна діяльність 1.Гумористичний калейдоскоп до дня сміху. 

Конкурс на кращу гумореску 

2.Підготовка до святкування Дня Перемоги 

З.День пам'яті Чорнобильської катастрофи 

Єдина виховна година "Чорнобиль має минуле" 

5. На Великодньому святі. Народознавчий 

калейдоскоп. 

1-й тиждень 

 

4-й тиждень 

3-й тиждень 

 

2-й тиждень 

кл. керівники 

 

кл. керівники 

кл.керівники 

бібліотекар 

кл. керівники 

вихователі 

 

Художня діяльність і 

естетичне виховання 

1 . Конкурс писанок " Яйце - райце». 

 

2.Пісенний конкурс «Веснянки - весняночки». 

3.Виставка дитячої творчості «Світ очима дітей» 

4.Операція "Живи ,книго!" 

5. Свято Букваря 

6. Розвага-свято «Великоднє свято» 

 

1-2-й тиждень 

 

3-й тиждень 

2-й тиждень 

протягом місяця 

3-й тиждень 

2-й тиждень 

 

кл. керівники 1-х 

класів, 

учитель музики 

вихователі  ГПД 

бібліотекар 

кл. кер. 1 класів 

 

 

Національно патріотичне 

-виховання 

1. «На Великодньому святі.» Народознавчий 

калейдоскоп. 

2. Конкурс писанок  «Яйце - райце». 

3. Заходи до Дня пам'яті Чорнобильської 

катастрофи 

 - Єдина виховна година "Чорнобиль має минуле" 

 - Загальношкільна лінійка "Мужність і біль 

Чорнобиля" 

2-3 тиждень 

2-3 тиждень 

4 тиждень 

педаг-орг, кл. кер. 

вихователі ГПД 

педагог-організатор 

класні керівники 

 



Трудова діяльність 1.Прибирання закріплених за класами територій. 

2.Генеральне прибирання класів. 

З.Трудовий десант. Операція «Пам'ятник» 

4.Операція «Квіти на подвір’ї» 

щоп’ятниці 

4-й тиждень 

 

2-4-й тиждень 

кл. кер., вихователі 

кл. керівники 

заступник з ВР 

кл. кер. 

 

Робота з батьками 1 . Бесіда з батьками важких дітей 

2.Батьківські збори за графіком кл. керівників 

 

1 -4-й тиждень 

1-4-й тиждень 

заступник з ВР 

кл.  керівники 

 

Спортивна діяльність 1 . День здоров'я та спорту  
 2. «Веселі старти». 

3. Рухливі ігри  

4-й тиждень Вчителі фіз.. 
культури 

кл. керівники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      ТРАВЕНЬ  
Напрямки виховної 

роботи 

Зміст виховної роботи Термін виконання Відповідальні  

Морально-правове 

виховання 

1. Контроль за відвідуванням. Звіт класних 

керівників . 

2.Індивідуальна робота з дітьми 

3. Планування роботи оздоровчої кампанії 

 

4.Планування роботи на літній період 

2-й тиждень 

1-4-й тиждень 

4-й тиждень 

 

 

4-й тиждень 

кл. керівники 

заступник  з НВР 

психолог 

директор 

заступник з НВР 

 

 

Формування позитивних 

звичок 

1. Акція «Квіти ветерану» 

2. 3бори-бесіди в класах «Як краще провести 

канікули? 

1-й тиждень 

4-й тиждень 

вихователі ГПД 

кл. керівники 

 

 

 

Пізнавальна діяльність 1.Тиждень патріотичного виховання: 

- єдина виховна година "Пам'ять серця" 

- зустріч з ветеранами 

- святкування Дня пам'яті 

2. Свято Матері 

3.Тиждень безпеки життєдіяльності 

Єдина виховна година"Азбука здоров'я" 

4. Свято «Прощавай, початкова школа» 

5. Свято останнього дзвоника. 

 

. 

 

 

 

1-й тиждень 

 

 

 

2-й тиждень 

3-й тиждень 

 

3-й тиждень 

4-й тиждень 

 

кл. керівники 

 

 

муз. керівник 

педагог-організатор 

класні керівники 

муз. керівник 

кл. керівники 4-х  

педаг.організатор 

 

 

Художня діяльність і 

естетичне виховання 

1. Розвага-свято «Мама – слово найрідніше»  

2. Свято «Останнього дзвоника» 

3. Учень року - 2020 

3-й тиждень 

4-й тиждень 

муз. керівник 

вихователі 

муз. керівники 

 

Національно патріотичне 

-виховання 

Тиждень патріотичного виховання: 

- єдина виховна година "Пам'ять серця" до Дня 

Перемоги  

- День пам’яті та примирення 

2. Заходи до Дня Матері 

 

1-й тиждень 

 

2-й тиждень 

пед-організатор, 

класні керівники 

пед-організатор 

 

Трудова діяльність 1. Генеральне прибирання класів 

2.Прибирання закріплених за класами територій. 

щоп’ятниці 

2 - 4-й тиждень 

кл. керівники  

кл. керівники 

 

Робота з батьками 1. Підготовка до свята «Останній дзвоник» 

2.3агальні батьківські збори 

 

3-4-й тиждень 

3-й тиждень 

кл. керівники  

директор 

заступник з НВР 

 

 

Спортивна діяльність 1. Спортивні змагання між класами. 

 

2. Гра Сокіл «Джура» 

1-3-й тиждень 

 

2-й тиждень 

кл. керівники 

вчитель фізкультури 

муз. керівник 

 

 



ЧЕРВЕНЬ-ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ 

 

Напрямки виховної 

роботи 

Зміст виховної роботи Термін виконання Відповідальні Примітка 

Морально-правове 

виховання 

1.Провести облік дітей, які потребують державної 

допомоги, для організації літнього відпочинку.  

 

 

2.Організація роботи з дітьми, які схильні до 

правопорушень. 

3.Організація літнього відпочинку. 

4.Організація роботи по забезпеченню учнів гарячим 

харчуванням з 1-го вересня. 

1-йтиждень червня  

 

 

 

1 -й тижд. червня  

1-й тижд. червня 

кл. керівники 

заступник з ВР 

директор 

 

заступник з ВР 

класні керівники 

заступник з ВР 

директор  

заступник з ВР 

 

Формування позитивних 

звичок 

1.Накази про заходи безпеки і попередження 

нещасних випадків під час екскурсій. 

1-й тиждень заступник з ВР 

 

 

Пізнавальна діяльність 1. День захисту дітей.  

 

2.Підготовка до Дня Знань. 

1-й тиждень червня 

 

4-й тиждень серпня 

оргкомітет 

 

оргкомітет 

 заступник з ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7. Традиційні свята  

Модуль 1. Свято Першого дзвоника 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

  

Форми 

контролю 
Примітка 

1. 
Про організацію та підготовку свята Першого дзвоника 

До 

28.08.2020 
Заступник з ВР Інформація  

2. 
Підготовка до свята 

До 

28.08.2020 
Класні керівники   

3. 
Проведення зустрічі з учнями перед початком нового року 31.08.2020 

Класні 

керівники 
Графік  

4. 
Оформлення фотозони 

До 

01.09.2020 
Класні керівники Фотозвіт  

5. Аналіз проведення свята Першого дзвоника 02.09.2020 Заступник з ВР Усна доповідь  

 

Модуль 2. "День вчителя" 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

  

Форми 

контролю 
Примітка 

1. 
Про організацію та підготовку Дня вчителя 

До 

13.09.2020 
Заступник з ВР План  

2. 

Створення сценарію до Дня учителя До20.09.20 

Педагог-організ. 

Кл. керівники 11 

кл. 

Сценарій  

3. 
Підготовка номерів художньої самодіяльності 

23.09.2020– 

29.09.2020 
Вчитель музики Фотозвіт  

4. 
Підготовка стіннівок до Дня учителя 

До 

29.09.2020 
Класні керівники Творчі роботи  

5. Проведення святкового концерту до Дня вчителя 29.09.2020 Учні 11-х класів Фотозвіт  

6. Підведення підсумків конкурс стіннівок до Дня учителя 05.10.2020 Заступник з ВР Усна доповідь  

 

Модуль 3. "Посвята в першокласники" 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

  

Форми 

контролю 
Примітка 

1. Про організацію та підготовку Дня вчителя Жовтень Педагог-організ. Сценарій  



2. Написання сценарію до Свята Жовтень Педагог-організ. Сценарій  

3. Підготовка номерів художньої самодіяльності Жовтень Вчитель музики Інформація  

4. Проведення свята Жовтень Педагог-організ. Фотозвіт  

 

Модуль 4. "Яблуневий ярмарок" 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

  

Форми 

контролю 
Примітка 

1. 
Про організацію та підготовку«Яблуневого ярмарку» Жовтень 

Педагог-організ.,  

Класні керівники 
Сценарій  

2. Написання сценарію до Свята Жовтень Педагог-організ. Сценарій  

3. Підготовка номерів художньої самодіяльності Жовтень Вчитель музики Інформація  

4. Проведення свята Жовтень Педагог-організ. Фотозвіт  

 

Модуль 5. «День української писемності» 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

  

Форми 

контролю 
Примітка 

1. 
План заходів щодо організаціі та підготовки фестивалю Листопад 

Педагог-організ.,  

Класні керівники 
План  

2. Написання сценарію до проведення фестивалю Листопад Педагог-організ. Сценарій  

3. Проведення свята Листопад Вчитель музики Фотозвіт  

4. Підведення підсумків свята Листопад Педагог-організ. Усна доповідь  

 

Модуль 6. "День Захисника України " 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

  

Форми 

контролю 
Примітка 

1. План заходів щодо організації та проведення свята Жовтень Педагог-організ. План   

2. 
Підготовка листівок з поздоровленням ветеранів, волонтерів, 

учасників бойових дій; майстер-класів за участю дітей та батьків 

з виготовлення сувенірів для бійців Української армії. 

Жовтень 

Педагог-

організ.класоводи 

та класні 

керівники.  

Фотозвіт  

3. Проведення класних годин, з запрошенням ветеранів, учасників 

бойових дій у зоні АТО, волонтерів. 
Жовтень Класні керівники Фотозвіт  

4. Проведення тематичних уроків, присвячених Дню Захисника Жовтень Вчителі історії та Фотозвіт  



України правознавства 

 

Модуль 7. "Свято Наума" 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

  

Форми 

контролю 
Примітка 

1. 
Про організацію та підготовку Свята Наума 

До 

03.12.2020 
Заступник з ВР План  

2. 
Створення сценарію до Свята Наума 

До 

03.12.2020 
Педагог-організ. Сценарій  

3. 
Підготовка номерів художньої самодіяльності 

До 

10.12.2020 
Вчитель музики Фотозвіт  

4. 
Проведення святкового концерту до  Свята Наума 14.12.2020 

Педагог-організ., 

учитель музики 
Фотозвіт  

 

Модуль 8. "Ой, хто, хто Миколая любить" 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

  

Форми 

контролю 
Примітка 

1. 
Скласти план на зимові канікули 

До 

15.12.2020 
Заступник з ВР План   

2. Оформлення актової зали Грудень  Педагог-організ. Фотозвіт  

3.  Підготовка плакатів до дня Святого Миколая Грудень  Класні керівники Фотозвіт  

4. Організація та проведення конкурсів: 

 
Грудень 

Педагог-організ. 

класні керівники 
Фотозвіт  

5. 
Організувати та провести свята для молодших школярів Грудень 

Педагог-організ. 

класоводи 
Фотозвіт  

 

 

Модуль 9. "День Закоханих" 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

  

Форми 

контролю 
Примітка 

1. 

Сценарій до концерту 
До 

01.02.2020 

Педагог-організ. 

департамент 

дозвілля 

Сценарій   



2. 

Оформлення актової зали 12.02.2020 

Педагог-організ. 

департамент 

дозвілля 

Фотозвіт  

3. Випуск стіннівок, присвячених Дню Закоханих 

 
Лютий  Класні керівники Фотозвіт  

4. 

Організація роботи святкової пошти Лютий  

Педагог-організ. 

департамент 

дозвілля 

Фотозвіт  

5. Конкурс малюнків, творчих робіт Лютий  Класні керівники Фотозвіт  

6. 

Проведення свята  12.06.2020 

Педагог-організ. 

департамент 

дозвілля 

Фотозвіт  

 

Модуль 10." Свято 8 Березня" 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

  

Форми 

контролю 
Примітка 

1. План заходів щодо проведення свята Березень Педагог-організ. План   

2. Оформлення актової зали Березень Педагог-організ. Фотозвіт  

3. Підготовка листівок, до жіночого свята Березень Класні керівники. Творчі роботи  

4. Конкурс стіннівок до Свята 8 Березня Березень Класні керівники Фотозвіт  

 

Модуль 11. "Герої України" 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

  

Форми 

контролю 
Примітка 

1. 
Підготовка листівок. подарунків ветеранам, воїнам АТО 

Упродовж  

навч. року 

Класні керівники 

Педагог-організ. 
Фотозвіт  

2. Уроки мужності та пам’яті, години спілкування за участю 

ветеранів, учасників бойових дій у зоні АТО 

Упродовж  

навч. року 
Класні керівники Фотозвіт  

3. 
Концертна програма  

Упродовж  

навч. року 

Педагог-організ. 

учителі музики 
Фотозвіт  

4. Заходи, присвячені Дню пам’яті та примирення. 

«1939-1945. Пам’ятаємо! Перемагаємо!» 

Упродовж  

навч. року 

Педагог-організ. 

класні керівники 
Інформація   



5. Вечори пам’яті, присвячені героям-визволителям України в роки 

Другої світової війни, героям Небесної сотні, героям АТО. 

Упродовж  

навч. року 

Педагог-організ. 

класні керівники 
Фотозвіт  

6. 
Участь у військово-спортивній грі «Сокіл (Джура)» серед 

старшокласників закладів освіти міста. 

Упродовж  

навч. року 

Заступник з ВР, 

Педагог-організ., 

Учитель ЗВ 

Інформація   

7. Акції волонтерських учнівських об’єднань: 

«Нам пам’ять залишилася в спадок…» (діти – ветеранам війни, 

діти – дітям війни, діти – вчителям ветеранам війни, учасникам 

АТО), 

 «Листи ветеранам та воїнам АТО», «Голуб миру», 

«Допоможи ближньому», «Милосердя»,  

«Ветеран живе поруч», «Земля наш спільний дім», 

«Добро починається з тебе». 

Упродовж  

навч. року 

Педагог-організ.. 

волонтерський загін 

«Милосердя» 

Фотозвіт  

8. 
Цикл зустрічей-лекцій з ветеранами Другої світової війни, 

учасниками бойових дій, учасниками АТО. 

Упродовж  

навч. року 

Педагог-організ. 

волонтерський загін 

«Милосердя» 

Інформація, 

фотозвіт 
 

 

Модуль 12. "Прощання з Букварем" 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

  

Форми 

контролю 
Примітка 

1. Планування проведення свята Травень  Педагог-організ. Інформація  

2. 
Підготовка віршів, пісень до свята Травень 

Кл. керівники 

4-х класів,   
Інформація  

3. Підготовка танцювальних. Музичнихномерів Травень Учителі музики Інформація  

4. 
Проведення репетиції з учнями 4-х класів Травень 

Кл. керівники 

4-х класів,   
Графік   

5. 
Проведення свята Травень 

Кл. керівники 

4-х класів 
Фотозвіт  

 

Модуль 14. "Свято Останнього дзвоника" 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

  

Форми 

контролю 
Примітка 

1. Планування проведення свята Останнього дзвоника Травень Заступник з ВР План   



Педагог-організ. 

2. 
Складання сценарію, підбір ведучих, читців Травень  

Заступник з ВР 

Педагог-організ. 
Сценарій  

3. 
Проведення репетицій з учасниками свята Травень  

Заступник з ВР 

Педагог-організ. 
Графік   

4. 
Оформлення святкової лінійки до свята Останнього дзвоника Травень 

Заступник з ВР 

Педагог-організ. 
Фотозвіт  

5. 
Проведення свята Травень 

Заступник з ВР 

Педагог-організ. 
Фотозвіт  

 

Модуль 15. "Учень року - 2020" 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

  

Форми 

контролю 
Примітка 

1. 

Обговорення плану свята  
Квітень-

травень 

Адміністрація,  

кл. керівник,  

 

План  

2. 

Планування проведення свята 
Квітень-

травень 

Заступник з ВР 

Педагог-організ. 

Класні керівники 

План   

3. 

Складання сценарію  
Квітень-

травень 

Заступник з ВР 

Педагог-організ. 

Класні керівники 

Сценарій   

4. 
Голосування за претендентів 

Травень 

 
Колектив школи   

5. 

Проведення підсумкового свята «Учень року - 2021» 20.05.2021 

Заступник з ВР 

Педагог-організ. 

Класні керівники 

Фотозвіт  

Модуль 16. "Випускний вечір" 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

  

Форми 

контролю 
Примітка 

1. 

Обговорення плану випускного вечора з батьками випускників 
Травень-

червень 

Адміністрація,  

кл. керівник,  

батьки 11кл 

План  



2. 
Планування проведення випускного вечора з класним 

керівником 11класу 

Травень-

червень 

Заступник з ВР 

Педагог-організ. 

Класні керівники 

План   

3. 

Складання сценарію Випускного вечора 
Травень-

червень 

Заступник з ВР 

Педагог-організ. 

Класні керівники 

Сценарій   

4. 

Репетиція випускного вечора 
Червень 

 

Заступник з ВР 

Педагог-організ. 

Класні керівники 

Графік   

5. 

Проведення Випускного вечора Червень 

Заступник з ВР 

Педагог-організ. 

Класні керівники 

Фотозвіт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


