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СТРУКТУРА РІЧНОГО ПЛАНУ

І. Мета та основні завдання виховної роботи на 2018-2019 н.р.
ІІ. Календарний план виховної роботи на 2018-2019 н.р.

Мета виховної роботи: розвиток в учнівської молоді та молодших школярів почуття власної гідності;
усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві; підвищення рівня їх політико-правової свідомості; виховання національнопатріотичних поглядів і переконань, спрямованих на власний захист та захист своєї Батьківщини, відданості своєму народу;
формування активної та свідомої громадянської позиції, спрямованої на подолання всіх форм насильства; формування в
учнів здорового способу життя та фізичної досконалості, розвиненої духовності та моральності, художньо-естетичної,
трудової та екологічної культури.

Завдання виховної роботи:
o формування громадянина – патріота України, що діє на основі національних та європейських цінностей: повага до
національних символів (Герба, Прапора, Гімну України); участь у громадсько-політичному житті країни; повага до
прав людини; верховенство права; толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а
також до регіональних та національно-мовних особливостей; рівність усіх перед законом; готовність захищати
суверенітет і територіальну цілісність України.
o створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;
o виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування гігієнічних навичок
і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я.

Вересень 2018
Місяць
Краєзнавства та
туризму, «Увага!
Діти на дорозі»
(за окремим планом)
Тематичні тижні

03.09. – 07.09.18

Тематичний тиждень
«Здраствуй, школо!»
01.09. – День Знань
03.09. – Перший урок:
03.09. - Єдиний урок з правил
дорожнього руху «Безпека на
дорозі – запорука життя»

Виховні заходи

Організаційна
робота

Урочиста лінійка присвячена
Дню знань 03.09.20018
(від. Пархоменко С.В.)

Створення соціальних
паспортів класів.
Оновлення банку даних про
учнів різних пільгових
категорій
(відп. кл керівники )
Затвердження тематики
загальношкільних
батьківських зборів на 20182019 навчальний рік
(відп. адміністрація)

10.09. - 14.09.18

Тематичний тиждень

«Здоров’я – найбільша цінність
людини»
Тиждень знань з основ безпеки
життєдіяльності
(за окремим планом)
(відп. Пархоменко С.В. )
13.09. – День фізичної культури та
спорту
(від. Прохніч В.В.)
«Юні олімпійці» - спортивні
змагання та ігри
(відп. Пивоварова І.В. );
Спортивна гра «Козацькі забави»
(відп. Прохїніч В.В.);
Вернісаж «Спорт – це здоров’я»
(відп. кл. керівники ).
Працевлаштування учнів 9, 11кл.
(відп. Пархоменко С.В.)
Складання графіку проведення
виховних годин
(відп . голови МК кл.кер.)
Перевірка планів виховної роботи
(відп. Пархоменко С.В.)

17.09. - 21.09.18

24.09. – 28.09.18

Тиждень національнопатріотичного виховання
21.09. – Міжнародний день
миру.
(від. Карпіна Г.П.)
22.09. – День партизанської
слави.
(від. Михайлова Т.О.)

Тиждень туризму
«Київ – місто Герой»
27.09. - Всесвітній день туризму
29.09.- 30.09 - День вшанування
жертв злочинів, скоєних
нацистами під час окупації
столиці України, у зв’язку з
трагедією Бабиного Яру
(за окремим планом).

Виставка творчих робіт
«Світлофор – мій друг» 5-7 кл.
( відп. загін ЮІР)
Флеш-моб «Мир у світі»
(відп. Карпіна Г.П. )
Усний журнал
«Партизанськими шляхами»
(відп. Михайлова Т.О., кл.
керівники)
Складання графіку проведення
відкритих виховних заходів.
(відп. Пархоменко С.В.)
Підведення підсумків
проведення конкурсу-рейду:
«Увага! Діти на дорозі!»
(відп. Пархоменко С.В.)
Відбір талантів
(підготовка концерту до Дня
вчителя)
( відп. кл. кер.)

Віртуальний похід
«Стежками втрат»

(відп. кер. турисько-крає.
гуртка)
Урок мужності «Бабин Яр трагедія народу»
(відп. кл. керівники )
Засідання Ради УС №1
( відп. Рада УС)
Інструктивно-методична
нарада класних керівників №1
(відп. Пархоменко С.В,)

Профілактика
правопорушень та
робота з безпеки
життєдіяльності

Виявлення дітей, які не
приступили до навчання.
Затвердження складу Ради
профілактики правопорушень
(відп. Пархоменко С.В,)
Проведення інструктажів з
БЖД з учнями 1-11 кл.
(відп. кл. керівники)
Складання безпечного
маршруту з дому до школи
(відп. загін ЮІР)

Аналіз контингенту школярів з
метою виявлення учнів схильних
до правопорушень,
вживання спиртних напоїв та
тютюнопаління
(відп. кл. керівники, Пархоменко
С.В.)
Оновлення куточка безпеки
дорожнього руху
(відп. кер. гуртка ЮІР )

Рейд «Зовнішній вигляд»
(відп. Рада УС);
Рейд «Школа без
тютюнового диму»
( відп. Рада УС)

Облік відвідування учнями
школи
( відп. Пархоменко С.В.)
РПП №1
(відп. Пархоменко С.В.,
кл. керівники);

Робота з батьками

За запитом.

Поновлення інформаційного
куточка з питань запобігання
насильства в сім’ї.
(від. психолог)

Консультативні послуги з
метою набуття знань, умінь та
навичок з питання виховання
дітей у сім’ї
(кл. керівники, адміністрація).

Наказ «Про проведення
місячника «Увага! Діти на
дорозі»» ; Наказ «Про
організацію проведення
заходів у зв’язку з трагедією
Бабиного Яру»;
Наказ «Про проведення тижня
знань з основ безпеки
життєдіяльності»

Довідка про працевлаштування
випускників школи.
Довідка та наказ «Про планування
виховної роботи класних
керівників»
Наказ «Про підсумки проведення
тижня знань з основ безпеки
життєдіяльності»

Звіт « Про підсумки проведення
місячника «Увага! Діти на
дорозі!»,
Наказ «Про проведення
тиждень національнопатріотичного виховання».
Довідка по проведенню рейду
«Школа без тютюнового диму»

Загальношкільні батьківські
збори №1 (Адміністрація)
(запобігання травматизму,
попередження ДДТТ, права
дитини, харчування, телефони
довіри соціальних служб,
планування роботи класних
батьківських комітетів).
Наказ «Про підсумки проведення
заходів у зв’язку з трагедією
Бабиного Яру»;
Довідка про стан відвідування
учнями школи

Психологічна
служба

Накази, довідки

Жовтень 2018
Місячник
національно-патріотичного
виховання.

01.10. – 05.10.18

08.10. – 12.10.18

16.10. – 19.10.18

22.10. – 26.10.18

Тематичні тижні

Тиждень державності
України та її символіки
«Державні символи моєї
Батьківщини»
01.10. – Міжнародний день
громадян похилого віку
08.10. – Всесвітній День
працівника освіти

Тиждень правознавства
08.10. День юриста,
справедливості та
верховенства права
14.10. День захисника
України. Свято українського
козацтва. Покрова. (за
окремим планом)

Тиждень пожежної безпеки
(за окремим планом)
20.10. – День знань правил
поведінки з вогнем

Тиждень початкової школи
«Ми майбутнє України» (за
окремим планом)
24.10. – День ООН
28.10. - День визволення
України від фашистських
загарбників (за окремим планом)

Виховні заходи

Виставка творчих робіт
«Моя держава - Україна»
(відп. класні керівники)
Святковий концерт до Дня
вчителя
(відп. Пархоменко С.В., кл.
керівники)

Круглий стіл «Права та
обов’язки» 9-10 класи
(відп. вч. історії )
Тематична виставка «На
захисті держави»
(відп. кл. кер. )
Урок патріотизму «На захисті
України»
(відп. кл. кер.)

Галерея творчих робіт
«Пожежна безпека»
(відп. кер. гуртка «Юні
пожежники»)
Акція «Приберемо шкільне
подвір’я»
(відп. Пархоменко С.В., кл.
керівники)

Проведення Свята Осені 1-4 кл.
(відп. класні керівники)
Проведення уроку мужності
«Україна в полум’ї війни»
(відп. кл. кер. )

Підготовка до військовопатріотичного конкурсу
«Свято пісні та строю»,
присвячений Дню
Захисника України
(відп. Скляренко В.П.)

Інструктивно-методична
нарада класних керівників
№2
(відп. Пархоменко С.В.)
Аналіз виховних годин згідно
графіку
(відп. Пархоменко С.В.)

Засідання Ради УС № 2
(від. Рада УС)

Підбиття підсумків Свята осені
(відп. адміністрація).

Організаційна робота

Профілактика
правопорушень та
робота з безпеки
життєдіяльності

Робота з батьками

Індивідуальні бесіди з
учнями схильними до
правопорушень
(адміністрація)
Година спілкування:
«Відповідальність за
правопорушення» 5-8 кл.
(відп. класні керівники)

Проведення просвітницької
роботи щодо профілактики
захворювання на гепатит А
1-11 класи
(відп. класні керівники)

РПП №2
(відп. Пархоменко С.В.,
кл. керівники);
Облік відвідування учнями
школи
( відп. Пархоменко С.В,.)
19.10 бесіда з учнями
«Безпечна поведінка з
вогнем»
(відп. кл.керівники)

Проведення бесід з питань
безпеки життєдіяльності на
передодні осінніми канікулами:
з протипожежної безпеки,
ДДТТ, правил поведінки на
залізниці, в побуті,
метрополітені, громадських
місцях.

За запитом

За запитом

За запитом

Поновлення інформаційних
куточків «Правова освіта»

Довідка та наказ «Про
планування роботи
керівників гуртків і
спортивних секцій»
Наказ «Про організацію
тижня з правознавства»

Наказ «Про підсумки
проведення тижня з
правознавства»
Наказ «Про підсумки
проведення Дня захисника
України». Довідка про рейд
«Дотримуйся ділового стилю
одягу!»

Наказ «Про проведення
тижня пожежної безпеки»
Наказ «Про підсумки
проведення тижня пожежної
безпеки»

План роботи про змістовне
дозвілля учнів на осінні
канікули.
Довідка про стан ведення
журналів гурткової роботи

Рейд «Дотримуйся ділового
стилю одягу!»
(відп. Рада УС)

Психологічна служба
Накази, довідки

Осінні канікули 29.10.2018 – 04.11.2018 (за окремим планом) та засідання МК класних керівників №2

Листопад 2018
Місячник
ціннісного ставлення до
держави та суспільства

Тематичні тижні

05.11. – 09.11.18

12.11. – 16.11.18

19.11. – 23.11.18

26.11. – 30.11.18

Тиждень рідної
(української) мови
06.11. – День визволення
Києва від фашистських
загарбників.
09.11. – День української
писемності та мови.

Тиждень толерантності
16.11.- Міжнародний День
толерантності;
17.11 – Міжнародний день
відмови від паління.

Тиждень громадського
виховання
20.11. – Всесвітній День
дитини.
21.11. – День Гідності та
Свободи.

Тематичний тиждень
«Вогник пам'яті»
(за окремим планом)
26.11. – День пам’яті жертв
Голодомору 1932-1933 років в
Україні.
01.12. – День порозуміння з ВІЛінфікованими

Загальношкільний захід «А
пам'ять вічна…»
(відп. Пархоменко С.В. )
Екскурсії до музеїв бойової
слави 5-11 кл.
(відп. класні керівники.)
Літературно-музичний захід
«Українська мова – мова
калинова»
(від. Лаврінчук І.С.)

Оформлення стендової
інформації «Толерантність »
(відп. Рада УС)
Акція «16 днів проти
насильства»
(від. психолог, кл. кер.)

Творча галерея
«Різнобарвний світ
дитинства»
(відп. кл. керівники)
Урочистий захід «Наш
символ - Гідність та
Свобода»
(відп. Пархоменко С.В.)

Урок-пам’яті «Згасла свіча…»
(відп. класні керівники)
Екскурсії до Національного
музею «Меморіал жертв
Голодомору» 9-11 кл.
(відп. кл. керівники)
Виставка плакатів «Життя в світі,
де є ВІЛ» - 7-11 кл.
(відп. класні керівники)

Організаційна робота

Інструктивно-методична
нарада класних
керівників № 4
(відп. Пархоменко С.В.)
Аналіз виховних годин
згідно графіку
(відп. Пархоменко С.В,)

Засідання Ради УС № 3
(відп. Рада УС)

Відвідування уроків та
виховних заходів вчителів,
що атестуються
(відп. Пархоменко С.В.)

Перевірка ведення щоденників
учнів, схильних до запізнень та
порушень дисципліни
(відп. Пархоменко С.В.)

Профілактика
правопорушень та
робота з безпеки
життєдіяльності

РПП №3
(відп. Пархоменко С.В., кл.
керівники).

Рейд «Школа без
тютюнового диму»
( відп. Рада УС)

Облік відвідування учнями
школи
( відп. Пархоменко С.В.)
Акція «16 днів проти
насильства» (за окремим
планом)

Рейд «Зовнішній вигляд»
(від. Рада УС).

Виховні заходи

Робота з батьками
Психологічна служба
Накази, довідки

Поновлення інформаційних
куточків «Правова
свідомість батька»
(відп. адміністрація)

за запитом

Індивідуальні бесіди з
батьками з приводу
пропусків уроків без
поважних причин
(відп. адміністрація)

Батьківські збори по класах
(відп. класні керівники)

Наказ «Про проведення Акції
«16 днів проти насильства»

Довідка про стан
відвідування учнями школи.
Наказ «Про проведення
заходів до Дня пам’яті жертв
Голодомору»

Довідка про рейд. «Зовнішній
вигляд»
Звіт «Про підсумки проведення
Дня пам’яті жертв Голодомору.

Грудень 2018
Місячник
морально-етичного
виховання,
самоврядування

03.12.– 07.12.18

10.12. – 14.12.18

Тематичний тиждень
самоврядування
03.12. – Міжнародний День
інвалідів
06.12. – День збройних сил України
07.12. – День місцевого
самоврядування

Тиждень знань з безпеки
життєдіяльності (за окремим
планом)
10.12. – Міжнародний День прав
людини
14.12. – День вшанування учасників
ліквідації на аварії ЧАЕС

Тематичний тиждень
доброчинності
19.12. – День святого
Миколая

Тематичний тиждень
«Калейдоскоп
зимових світ»
25.12. – Лютеранське
Різдво

Виховні заходи

Екологічна акція «Годівничка для
птахів»
(відп. Вепрінцев В.В. )
Спортивно-розважальна програма
до Дня збройних сил України
(відп. Прохніч В.В., кл. кер.)
Акція «Майбутні педагоги»
(відп. Рада УС)

Проведення акції «Скринька
привітань для бійців АТО»
Мітинг «Вони собою людство
заступили»
(відп. Пархоменко С.В.).

Благодійна акція «Різдвяний
кошик» до Дня Св. Миколая
(відп. Рада УС)

Проведення
Новорічних свят
згідно графіку
(відп. класні
керівники).

Організаційна
робота

Інструктивно-методична
нарада класних керівників № 5
(відп. Пархоменко С.В.)

Засідання Ради УС №4
(відп. Рада УС)

Забезпечення учнів
пільгових категорій
квитками на
новорічні вистави.
(відп. Пархоменко С.В,)

Розробка плану
проведення зимових
канікул

Тематичні тижні

Профілактика
правопорушень та
робота з безпеки
життєдіяльності

Облік відвідування учнями школи
(відп. Пархоменко С.В.)

Перевірка гурткової роботи
( відп. Пархоменко С.В..)

17.12. – 21.12.18

Інструктаж з «Правил
РПП №4
(відп. Пархоменко С.В., кл. керівники). протипожежної
безпеки під час проведення
новорічних
свят 1-11 кл.»
(відп. класні керівники).

24.12. – 29.12.18

(відп. Пархоменко С.В.)

Бесіда з учнями з
протипожежної
безпеки та ДТТ
напередодні
зимових канікул.
1-11 кл.
(відп. класні керівники)

Робота з батьками

Загальношкільні батьківські
збори №2 (адміністрація)

за запитом

Індивідуальні бесіди з
батьками з приводу
пропусків уроків без
поважних причин
(відп. адміністрація)

за запитом

Наказ «Про підсумки проведення
Акції «16 днів проти насилля»

Наказ «Про проведення тижня знань
з безпеки життєдіяльності»
Довідка про перевірку відвідування
школи учнями

Наказ «Про підсумки
проведення тижня знань з
безпеки життєдіяльності»

Довідка про підсумки
проведення
новорічних свят

Психологічна
служба
Накази, довідки

Зимові канікули 22.12.2018 - 07.01.2019 (за окремим планом) та засідання МО класних керівників №3

Січень 2019
Місячник
Національно-патріотичного
виховання
Тематичні тижні

Виховні заходи

Організаційна робота

14.01.-18.01.19

21.01-25.01.19

28.01.-01.02.19

Тематичний тиждень «Від Різдва
до Водохреща»
07.01. – свято Різдва Христового
19.01. – свято Водохреща

Тиждень соборності «Єдина
Україна - єдиний народ»
22.01. – День соборності України

Тиждень пожежної безпеки
29.01. – День пам’яті Героїв Крут

Години спілкування «Зимові
традиції мого народу»
(відп. класні керівники).

Творча виставка «Соборна Україна:
від ідеї до життя».
(відп. класні керівники)
Літературна експозиція «Україна є,
була і буде!»
( відп. Мар’єнко О.В.)

Конкурс малюнків на «Пожежна
безпека очима дітей» 5-7 кл.
(відп. класні керівники)
Героїко-патріотичний захід «Крути –
символ героїзму українського
юнацтва»
(відп. рада УС)

Інструктивно-методична
нарада класних керівників № 6
(відп. Пархоменко С.В.)

Підготовка до районного
конкурсу-огляду художньої
учнівської самодіяльності.

Відвідування уроків та виховних
заходів вчителів, що атестуються
(відп. Пархоменко С.В.)

(відп. керівники гуртків)

Засідання Ради УС № 5
(відп. Рада УС)

Профілактика правопорушень та
робота з безпеки
життєдіяльності

Робота з батьками

Бесіда, щодо правил поведінки у
навчальних кабінетах, майстернях,
спортзалі під час уроків та на
перервах.

РПП № 5
(відп. Пархоменко С.В., кл. керівники);
Бесіда з профілактики ГРВ
(відп. сестра мадична)
Рейд «Зовнішній вигляд»
(відп. Рада УС)

Бесіда з учнями «Правила поводження
з побутовими електроприладами»
(відп. класні керівники)
Оновлення постійно діючих стендів з
ППБ новим матеріалом
(відп. класні керівники)

за запитом

Створення інформаційного
куточка «Вимоги сучасного ринку
праці»

за запитом

Довідка про перевірку зовнішнього
вигляду.

Наказ «Про відзначення і проведення
Дня соборності України»
Наказ «Про організацію Тижня з
пожежної безпеки

Наказ «Про підсумки відзначення і
проведення Дня соборності України»
Наказ «Про підсумки проведення
Тижня з пожежної безпеки

Психологічна служба
Накази, довідки

Лютий 2019
Місячник
художньо-естетичного
виховання

04.02.-08.02.19

11.02-15.02.19

18.02.-22.02.18

25.02.-01.03.19

Тематичні тижні

Тиждень естетичного
виховання «Мистецтво –
ліки для души»

Тиждень художнього слова
«Слово»
15.02. – День вшанування
учасників бойових дій на
території інших держав

Тиждень рідної мови «Рідна
мова калинова»
20.02. – День героїв Небесної
Сотні (за окремим планом)
21.02. – День рідної мови

Тиждень талантів «Я –
творча особистість»

Виховні заходи

Конкурс «Київ - місто моє,
мені в ньому жити, мені
його створювати» 1-11 клас
(відп. кл. керівники)

Літературна композиція
«Афганістан болить в моїй
душі»
(відп. Гусак Л.П. )

Урочистий захід «Воїни
Майдану»
(відп. Пархоменко С.В.)
Літературно-музична композиція
«Мово – ти наше диво»
(відп. Скред Т.В.)

Проведення фестивалю «Я творча особистість»
(відп. кл. керівники)

Організаційна робота

Інструктивно-методична
нарада класних
керівників № 7
(відп. Пархоменко С.В.)
Аналіз виховних годин
згідно графіку
(відп. Пархоменко С.В.)

Засідання Ради УС № 6
(відп. Рада УС)
Організація пошти до Дня
всіх закоханих
(відп. Рада УС)

Контроль за роботою гуртків та
спортивних секцій
(відп. Пархоменко С.В.)
Організація і підготовка до
фестивалю «Я – творча
особистість»

Підготовка святкового
концерту до Міжнародного
дня боротьби за права жінок
та міжнародного миру
(відп. Астахова І.Г. )
Відвідування музеїв та театрів
Києва
(відп. класні керівники)

Профілактика
правопорушень та
робота з безпеки
життєдіяльності

Рейд «Школа без
тютюнового диму»
( відп. Рада УС)

Бесіда «Небезпека
передвесняного льоду на
водоймах»
(відп. класні керівники)

Облік відвідування учнями
Школи
( відп. Пархоменко С.В..)

РПП №6
(відп. Пархоменко С.В. та
кл. керівники);

Робота з батьками

за запитом

Індивідуальні бесіди з батьками з
приводу пропусків уроків без
поважних причин
(відп. адміністрація)

Батьківські збори по класах
(відп. класні керівники)

Психологічна служба

Поновлення інформаційних
куточків «Батькам корисно
знати»
(відп. психолог)

Накази, довідки

Довідка про рейд-перевірку

Наказ «Про відзначення Дня
героїв Небесної Сотні»

Довідка про облік відвідування
учнями школи

Наказ «Про підсумки
відзначення Дня героїв
Небесної Сотні»

Березень 2019
Місячник
фізичного виховання та формування,
здорового способу життя

04.03.-08.03.19

11.03.-15.03.19

18.03.-22.03.19

Тематичні тижні

Тематичний тиждень
«Жінка – берегиня роду»
08.03. - Міжнародний День боротьби за
права жінок та міжнародного миру

Тематичний тиждень
«Видатний Шевченко»
09.03. - День народження Т.Г.
Шевченка
14.03. – День українського
добровольця

Тиждень екологічного виховання
(за окремим планом)

Виховні заходи

Святковий концерт «Творіння світу з
ім’ям Жінка»
(відп. Пархоменко С.В.)
Участь у районному етапі ХІV
загальноміського конкурсу - фестивалю
«Діалог держав: партнерство в освіті»
(відп. Карпіна Г.П. )

Літературно-театралізована
композиція «Стежками Кобзаря»
(відп. Котлова Н.П. )
Відео-лекторій «За покликом
серця»
(відп. рада УС )

Проведення акції «Спаси дерево»
1-11 кл.
( відп. Пархоменко С.В.)
Галерея творчих робіт «Земля – наш
дім, бережи його!»
(відп. класні керівники)

Інструктивно-методична
нарада класних керівників №8
(відп. Пархоменко С.В.)
Аналіз виховних годин згідно графіку
(відп. Пархоменко С.В,)

Засідання Ради УС № 7
(від. лідер УС)
Розробка плану проведення
весняних канікул
(відп. Пархоменко С.В..)

Акція «Приберемо шкільне подвір’я»
( відп. Пархоменко С.В., класні
керівники).

Профілактика правопорушень та
робота з безпеки
життєдіяльності

Проведення «Днів інформування»
(відп.
)

Рейд «Зовнішній вигляд»
(відп. Рада УС)

РПП №7
(відп. Пархоменко С.В., кл. керівники)

Робота з батьками

Випуск вісника для батьків
«Навчальні заклади запрошують»
(відп. Рада УС)

Профілактика здорового способу
життя
(відп. адміністрація)

Індивідуальні бесіди з батьками з
приводу пропусків уроків без
поважних причин
(відп. адміністрація)

Наказ «Про проведення тижня
екологічного виховання»

Наказ «Про підсумки проведення
тижня екологічного виховання»

Організаційна робота

Психологічна служба
Накази, довідки

Весняні канікули 25.03.2019 – 31.03.2019 (за окремим планом) та засідання МК класних керівників №5

Квітень 2019
Місячник
екологічного виховання,
«Знай та виконуй правила
дорожнього руху»

01.04.-05.04.19

08.04.-12.04.19

15.04.-19.04.19

22.04.-26.04.19

Тематичні тижні

Тематичний тиждень
здорового способу життя
07.04. – Всесвітній день
здоров’я

Тематичний тиждень ПДР
11.04. – День визволення
в’язнів фашистських таборів
(за окремим планом)

Тематичний тиждень
охорони навколишнього
середовища
16.04 – День довкілля

Тематичний тиждень
«Біль душі - Чорнобиль»
22.04. - Всесвітній день Землі
26.04 – День пам’яті жертв
Чорнобильської трагедії (за
окремим планом)

Виховні заходи

Спортивний марафон «В
здоровому тілі – здоровий
дух»
(відп. Прохніч В.В.)
Перевибори президента
школи
(Рада УС. відп.
Пархоменко С.В.)

Історичний екскурс «Табори
смерті в Україні та світі»
(відп. класні керівники)
Виступ загону ЮІР «Знай
правила дороги!»
(відп. керівник гуртка ЮІР)

Акція «Прибери планету»
Літературна експозиція
«Гіркий полин Чорнобиля»
(відп. Мар’єнко О.В.)

Реквієм-пам'ять «Сурми
Чорнобиля»

Інструктивно-методична
нарада класних
керівників № 9
(відп. Пархоменко С.В.)

Аналіз виховних годин згідно
графіку
(відп. Пархоменко С.В.)

Акція «Приберемо шкільне
подвір’я»

Бесіда «Здоров’я – скарб, що
слід берегти»
(відп. медична сестра)

Рейд «Перший урок»
(відп. Пархоменко С.В.)
Проведення бесід з питань
повторення знань з безпеки
дорожнього руху
(відп. класні керівники)

Виставка робіт «Знай правила
дорожнього руху і будь у
безпеці»
(відп. керівник гуртка ЮІР)

РПП №8
(відп. Пархоменко С.В. та кл.
керівники)
Облік відвідування учнями
школи
(відп. Пархоменко С.В.)

Поновлення інформаційних
куточків «На допомогу
батькам»
(відп. психолог)

за запитом

Індивідуальні бесіди з
батьками з приводу
пропусків уроків без
поважних причин
(відп. адміністрація)

Батьківські збори по класах
(відп. класні керівники)

Організаційна робота

Профілактика
правопорушень та
робота з безпеки
життєдіяльності
Робота з батьками
Психологічна служба

(відп. Омельченко М.О.)
Благодійна акція «Великодній
кошик»

(Рада УС, відп. Пархоменко
С.В,.)
Засідання Ради УС № 8
(відп. Рада УС.)

( відп.адміністрація, класні
керівники).

Накази, довідки

Наказ «Про проведення
місячника з правил
дорожнього руху «Знай та
виконуй правила
дорожнього руху»
Наказ «Про відзначення
Міжнародного
Дня визволення в’язнів
фашистських таборів»

Звіт «Про підсумки
відзначення Міжнародного
Дня визволення в’язнів
фашистських таборів»
Довідка про Рейд «Перший
урок».

Наказ «Про організацію і
проведення Дня пам’яті
жертв Чорнобильської
трагедії»

Наказ «Про підсумки
проведення місячника з правил
дорожнього руху «Знай та
виконуй правила дорожнього
руху»
Наказ «Про підсумку
проведення Дня пам’яті жертв
Чорнобильської трагедії»
Звіт про облік відвідування
учнями школи

Травень 2019
Місячник
родинного
виховання
Тематичні тижні

30.04.-03.05.19

06.05.-10.04.19

13.05.-17.05.18

20.05.-24.05.18

Тематичний тиждень
«Сильна родина – міцна
країна»

Тематичний тиждень
«Слава нашій Україні»
08.-09.05. – День
примирення та день
перемоги над нацизмом в
Європі (за окремим
планом)

Тижня
13.05.- День матері
17.05. – День вишиванки
18.05. – День пам’яті
жертв геноциду кримськотатарського народу

Тиждень знань з безпеки
життєдіяльності (за окремим
планом)
20.05. – День Європи
23.05. – День добра

Тиждень безпеки

Вернісаж малюнків
«Безпека і ми»
(відп. кл. керівники.)
Свято останнього
дзвоника.

Виховні заходи

Галерея творчих робіт
«Моя родина –
частинка України»
(відп. кл керівники)

Урочистий концерт
«Безсмертна велич
Перемоги»
(відп. кл. керівники )
Екскурсійні походи до
меморіального комплексу
«Биківнянські могили»
(відп. кл керівники)

Фестиваль «Барвиста
вишиванка».
(відп. Пархоменко С.В.)
Години спілкування
«Священне ім’я - Мати»
(відп. кл. керівники.)

Флешмоб «Україна – європейська
країна»
(відп. кер. гуртка «Євроклуб»)
Акція «Добро зігріває душу»
(відп. кл керівники)

Організаційна
робота

Підготовка до
проведення урочистого
свята з нагоди Дня
примирення та дня
перемоги над нацизмом
в Європі

Інструктивнометодична
нарада класних
керівників № 10
(відп. Пархоменко С.В.)

Засідання Ради УС № 9
(відп. Рада УС)

Підготовка до свята останнього
дзвоника
(відп. Пархоменко С.В.)

Рейд «Школа без
тютюнового диму»
( відп. Рада УС)

Лекція-презентація
«Правила поведінки в
екстремальних
ситуаціях»
(відп. Рада УС)

Літературно-ілюстративна
виставка «Твоя безпека в
твоїх руках»
(відп. Мар’єнко О.В.)

РПП №9
(відп. Пархоменко С.В. та кл.
керівники)

Профілактика
правопорушень
та
робота з
безпеки
життєдіяльності

27.05.-31.05.19

дорожнього руху (за
окремим планом)
26.05. - День пам’яті
жертв політичних
репресій (за окремим
планом)
31.05. – Свято
останнього дзвоника

Підготовка до свята
останнього дзвоника
(відп. Пархоменко С.В.)

Бесіда «Безпека на
дорозі – безпечне
майбутнє!»
(відп. класні керівники)
Інструктаж з дітьми
напередодні літніх
канікул
(відп. кл. керівники)

Робота з
батьками
Психологічна
служба
Накази, довідки

Індивідуальні бесіди з
батьками з приводу
пропусків уроків без
поважних причин
(відп. адміністрація)

за запитом

Батьківські збори для
батьків майбутніх
першокласників
(відп. адміністрація)

Круглий стіл «Як зберегти
здоров'я дітей»
(відп. психолог)

за запитом

Наказ «Про
відзначення Дня
примирення та дня
перемоги над нацизмом
в Європі».

Наказ «Про підсумки
відзначення Дня
примирення та дня
перемоги над нацизмом в
Європі»;
Наказ «Про відзначення
Дня пам’яті жертв
політичних репресій»;

Наказ «Про підсумки
відзначення Дня пам’яті
жертв політичних
репресій»
Наказ « Про проведення
тиждень знань з безпеки
життєдіяльності»

Звіт «Про підсумки проведення
«Дня добра»
в навчальному закладі»
Наказ «Про проведення тижня
безпеки дорожнього руху»
Наказ «Про організацію і
проведення Свята останнього
дзвоника»

Накази «Про підсумки
виховної роботи на
2018-2019 н. р.»
Довідка про стан
виховної роботи за
2018-2019 н.р.

