
План                                                                                                                                                                   

виховної роботи                                                                                                                                         

Чолгинського ЗЗСО  І – ІІ ступенів на 2021-2022 навчальний рік 

І. Аналіз виховної роботи за 2020-2021 навчальний рік 

      У сучасних суспільно-політичних умовах, коли Україна ціною життя Героїв Небесної Сотні, зусиллями українських 

військових, добровольців, волонтерів відстоює свободу і територіальну цілісність, пріоритетного значення набуває 

патріотичне виховання учнівської молоді. Тому серед виховних напрямів на  2020-2021 навчальний рік найбільш актуальним 

виступало національно - патріотичне виховання як найголовніше, основоположне, що відповідає як нагальним вимогам і 

викликам сучасності, так і закладає підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які 

розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального 

добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін. 

   Метою  виховної роботи Чолгинського ЗЗСО І-ІІ ст. є набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування 

духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молоді 

особистісних рис громадянина української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо – 

естетичної, трудової, екологічної культури. Ростити справжнього патріота, громадянина України – це головна мета сучасного 

освітнього закладу 

   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

СОVID-19»  у школі було налагоджено дистанційну форму навчання. Отож, карантин не став приводом для припинення 

навчання, а особливо виховання здобувачів освіти. Така форма роботи сучасна, цікава, і можливо, у перші дні була не зовсім 

зрозумілою. Але співпраця адміністрації, класних керівників, школярів, соціально-психологічної служби в закладі не 

припиняється, а проводиться у нових сучасних формах . 

 Важливу роль у виховному процесі надається  учнівському самоврядуванню – це широке поле можливостей для 

самореалізації кожного учня, орієнтоване  на досягнення соціально - корисної мети, індивідуальної і суспільної користі.  В 

нашій школі сфери розвитку учнів через органи учнівського самоврядування різноманітні: центр «Знання», центр 

«Відпочинку», центр «Чистоти і порядку», центр «Прес-центр», центр «Господарство». 



    Щороку у нашій школі планується  та проводиться значна кількість заходів, які мають на меті виховання в учнів відчуттів і 

рис поведінки, що включають в себе любов до Батьківщини, активну працю на благо Батьківщини, підтримання і збільшення 

трудових традицій народу, дбайливе ставлення до історичних пам’ятників і звичаїв рідної країни, любов до рідних місць, 

прагнення до зміцнення честі і гідності Батьківщини, готовність і вміння захищати її, військову хоробрість, мужність і 

самовідданість, пошану звичаїв і культури інших країн і народів, прагнення до співпраці з ними. 

 Основними формами організації виховної діяльності в школі є: 

• Бесіди, лекції, години спілкування. 

• Виставки робіт учнів, концерти художньої самодіяльності, художні конкурси, шкільні традиційні свята. 

• Традиційні українські свята, уроки мужності, тематичні виставки. 

• Бібліотечні дні, інтелектуальні конкурси. 

• Учнівське самоврядування. 

• Спортивні змагання, спартакіади з футболу та тенісу, походи в довкілля, дні здоров’я, шкільні туристичні змагання. 

          Протягом 2020 - 2021 н. p. виховна робота проводилась за чітко складеним планом відповідно до місячників. 

      У вересні виховна робота у школі підпорядковувалась місячнику фізичної культури і спорту та формування здорового 

способу життя. Його мета - пропагування здорового способу життя; проведення оздоровчо-профілактичної роботи серед 

підлітків; формування усвідомлення учнями ролі фізичної досконалості у гармонійному розвиткові особистості. 

    В рамках цього місячника проводились такі заходи: свято  Першого  дзвоника , тиждень безпеки руху дітей "Увага! Діти на 

дорозі",   «Я  -  за здоровий  спосіб  життя», до Всесвітнього дня прибирання зробили чимало справ, а саме:створили освітнє 

середовище серед природи , прибрали територію біля навчального закладу. В  наслідок карантинних обмежень районний 

туристичний зліт, який проходить щорічно, не відбувся. 

    Серед пріоритетних напрямів виховної роботи в школі – військово-патріотичне виховання. У жовтні виховна робота 

підпорядковувалась місячнику національно - патріотичного виховання.  Метою місячника було  сформування в учнів  

свідомого  громадянина,  патріота,  прищеплювати  любов  і  повагу  до  минулого  свого  народу,  сприяти  збереженню 



історичної  пам'яті  свого  народу,  забезпечити  морально-політичну  та  практичну  підготовку  щодо  виконання  обов'язку  -  

захисту своєї  незалежної   країни .  

  Педагоги та здобувачі освіти долучилися до процесії  прощання з новітнім героєм України Романом Червінським 

  Серед заходів військово-патріотичного напрямку  класними керівниками були проведені виховні години до Дня Захисника 

вітчизни та Дня козацтва, відбувся осінній вернісаж на козацьку тематику.  

   Також цього місяця учні 9 класу привітали педагогів з Днем вчителя. 

    У листопаді виховна робота орієнтувалась на місячник сприяння  творчому  розвитку  особистості. 

Мета:  всю  виховну  роботу  спрямувати  на  розвиток  власних  спостережень  школярів,  пізнавальних інтересів   як  в 

цілому,  так  і  у  певних  галузях  знань; сприяти   інтелектуальному,  емоційному  та  естетичному  розвитку    учнів. 

   Змістовні заходи проводились до дня української мови і писемності. Проведено брейн – ринг : « Минуще все, лиш слово не 

мине». Учні долучились до написання радіо диктанту національної єдності. Проведений захід  до Революції гідності та захід 

присвячений  пам'яті  жертв  голодоморів 1932-1933рр.,1947 р. та  політичних  репресій, було проведені  акції «Колоски 

пам’яті», «Запали свічку пам’яті у своєму вікні». 

    Виховна робота протягом грудня - січня підпорядковувалась місячнику морально-правового та  превентивного  виховання 

,метою якого було виховування у школярів справжнього патріота та громадянина, збереження і розвитку національних 

традицій, плекання інтелектуально розвиненої, духовно багатої, цілісної особистості; формування в учнів  історичної пам'яті, 

національного характеру, світогляду, гуманістичних ідей. 

 До Дня прав людини  було проведено Тиждень правових знань. У кожному класі були проведені години спілкування, у 9 

класі правовий брейн  – ринг :      « На терезах феміди». Проводились бесіди до Дня збройних сил України. Змістовно 

проходили тижні народознавства. В рамках тижня проводились ранки та свята Андріївські вечорниці та свято до Дня 

Миколая. У січні проводились виховні години та бесіди на різдвяну тематику та Дня Соборності України – «Соборна мати 

Україна – одна на всіх, як оберіг, Дня героїв Крут. Учні школи брали участь у всеукраїнській акції  «Різдвяні канікули». 

    Протягом лютого у школі проходив місячник художньо-естетичного виховання. Вчителі намагались розвивати художньо-

естетичну освіченість та вихованість дітей і підлітків; формувати художньо-естетичну культуру засобами національних 



культурологічних надбань; сприяти забезпеченню функціонування української мови як державної в усіх напрямках. Належна 

увага була приділена вшануванню героїв Небесної сотні,проведено захід «Небесна сотня Ангелів». Класними керівниками 

проводились години спілкування «Воїни світла», Проведено акцію: « Ангели пам’яті .  Учні школи взяли участь у читанні 

віршів до 150 річниці від дні народження Лесі Українки. Відзначено Міжнародний День рідної мови. 

  В березні виховна робота підпорядковувалась місячнику національного виховання, метою якого було виховання школярів у 

дусі пізнання, збереження і розвитку національних традицій. Підпорядковуючись місячнику, у школі були проведені години 

спілкування, бесіди з даної тематики. Проводились і Шевченківські дні де учні і педагоги школи читали твори Т.Г. 

Шевченка.  

   У квітні традиційно проходив місячник екологічного виховання. Метою було передбачено виховання в учнів любові до 

рідного краю, формування в них екологічної культури, підвищення рівня еколого - просвітницької та природоохоронної 

діяльності учнівського колективу.  

   Були проведені години спілкування, бесіди класними керівниками на дану тематику. До річниці Чорнобильської трагедії  

учні переглянули презентацію «Твій біль, Україно!» ,  28  квітня – День охорони праці. Учні долучились до акції «Писанка 

для захисника», взяли участь у конкурсі «І слово і пісня матусю тобі!» 

 Протягом травня у школі проходив місячник родинного виховання. До міжнародного дня сім’ї та свята Матері учні  

декламували вірші, готували подарунки для своїх матусь. У школі відбувся парад гаївок . 

Відбулись заходи до Дня пам’яті та  примирення, діти виготовляли  червоні маки, як символ пам’яті  жертв війни. 

«Передбачити-уникнути-діяти»- під таким гаслом проходив День цивільного захисту. 

Відзначили у  школі і День Європи. У 9 ласі проведено квест: « Я-українець, я-європеєць» 

До Дня вишиванки, здобувачі освіти склали карту України з пазлів вишивки у різних регіонах України 

Також відбулося свято  Останнього дзвоника 



    В організації позакласної діяльності учнів важливу роль відіграє діяльність гуртків, які охоплюють більшу частину 

школярів. У школі діють такі гуртки: вокальний «Джерельце» керівник - Рубай Л.С., «Чарівний клубочок» керівник – 

Шевчик О.Р.,  «Краєзнавчий» керівник  - Савчак М.Р., «Цікава психологія»- Романюк Г.В.,      

 Учні  нашої  школи  також беруть активну   участь у  багатьох  районних  конкурсах таких як:   

- Новорічно-різдвяна виставка-конкурс: "Новорічна композиція" 

- Всеукраїнська акція-флешмоб «Різдвяні канікули» 

- «І слово і пісня матусю Тобі!» 

- «Яворівщина читає Т. Шевченка» 

- « Яворівщина читає Л. Українку» 

- «Великоднві традиції» 

 

 ІІ.   Основні  завдання   виховної  роботи  

У  2021-2022 н.р.  вся  виховна  робота  в  Чолгинському ЗЗСО  І-ІІ ступенів   проводиться  відповідно  до  нормативно-

правових   документів  з  питань  навчання  та  виховання,  з  урахуванням  завдань,  що  стоять  перед  сучасною  школою  на  

вирішення  проблеми: 

                              “ Виховання національно свідомого громадянина та всіх учнів на рівних умовах в доброзичливій атмосфері 

творчого навчання,формування високоосвіченої, всебічно розвиненої, індивідуально неповторної та толерантної особистості, 

здатної належно мислити та діяти згідно з принципами добра та справедливості” 

               Велика  увага  буде  приділена    впровадженню Концепції національно-патріотичного  виховання, учнівському  

самоврядуванню  в  школі  і ,  від   активізації  діяльності   якого  залежить  те,  як   його   учасники  ітимуть  в  доросле  

життя : впевнено,  самостійно,  здатними  допомагати  іншим,  брати  на  себе  відповідальність  і  сміливість  вирішувати  чи  

невпевненими  в  собі,  бездіяльними  особистостями. 



                Буде   активніше  залучатися   батьківська   громадськість   до  діяльності  школи,  прагнемо  розширити   модель 

відносин  “батьки-школа” у  модель так  званого  трикутника  “  батьки -  дитина  -  вчитель”.  

 

                     Основними  завданнями  виховної роботи   школи  стануть: 
 формування  особистості  патріота  України,  який  усвідомлює  свою  належність  до  сучасної  європейської  цивілізації,  

підготовлений  до  життя  і  чітко  орієнтується  в  сучасних  реаліях; 

 виховання  особистості  демократичного  світогляду  й  культури,  яка  не  порушує  прав  та  свобод,  з  повагою  

ставиться  до  традицій,  культури  народів  світу; 

 забезпечення  умов  для  самореалізації  особистості,  відповідно  до її  здібностей,  суспільних  та  власних  інтересів; 

 формування  в  учнів  національної  свідомості,  людської  гідності; 

 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; 

 розвиток  у  дітей  творчих  здібностей,  підтримка  обдарованих  школярів. 

 

 

 ІІІ.   План   виховної  роботи на І семестр 

 

 В е р е с е н ь.   Місячник  фізичної  культури  і  спорту та  формування  здорового  способу  життя 

Мета:  забезпечити  повноцінний  розвиток  дітей,  сприяти  охороні  та  зміцненню  їхнього  здоров'я,  формуванню   

фізичних  здібностей  особистості,  гармонії  душі  і  тіла;  виховувати  потребу  у  регулярних  заняттях  фізкультурою  і  

спортом,  дотримання  режиму  дня,  у  прагненні  до  оволодіння  санітарно-гігієнічними  знаннями  і  навичками,  

утвердження  здорового  способу  життя. 

 
Громадсько-

патріотична 

Проведення заходів  до Дня миру. 

Заходи щодо вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру 

08.09 

29.09 

1-9 кл 

5-9 кл. 

Педагог –

організатор 

 



 Надати допомогу у проведені свята до 

всеукраїнського Дня бібліотек 

30.09 1-9кл. Кл. керівники 

Художньо-

естетична 

 

 

- Організувати  і  провести  свято  Першого  дзвоника   

« День знань!» 

Надати  допомогу у підготовці до  першого  уроку 

присвяченому 30- річчю Незалежності України 

- Організувати  і  провести  конкурс  на  кращий  

робочий  куток класу 

01.09 

 

01.09 

 

28.09 

1кл. 

 

1-9кл. 

1-4, 5-9 

Педагог –

організатор 

Кл.  керівники 

 

Екологічне  

та  трудове  

виховання 

- Розробити правила внутрішнього розпорядку 

- Надати  допомогу  в  організації  чергування  у  

класних колективах  і  по  школі 

- Організувати  роботу  волонтерських  загонів  з  

метою  надання  соціально-побутових  послуг  

громадянам  похилого  віку 

- Організувати  День довкілля 

 

 

До  

09.09 

До 15.09 

 

Прот. 

місяця 

1-9кл. 

 

5-9кл. 

 

 

5-9кл. 

 

Педагог –

організатор 

 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровча 

Надати  допомогу  в  організації  і  проведенні: 

- олімпійського уроку ( до  Всесвітнього  дня  

фізичної  культури  та  спорту) 

- Надати  допомогу  у  підготовці  команди  школи  до  

районного  туристичного  зльоту 

 

23.09  

 

 Прот 

місяця 

 

 

5-9 кл. 

 

7-9кл. 

Вчитель фізкульт. 

Педагог –

організатор 

 

 

 

 



Національне  

виховання 

Продовження роботи над проєктом 

«Україна починається з мене», визначити мету, 

основні завдання 

Відзначення  День пам’яті  видатних людей: 

О.Сухомлинського, І.Тобілевича 

 

до 21.09 

 
  

28.09 

 

5-9 кл. 

 

 

Педагог –

організатор 

Класні кер. 

 

Морально-

правова 

   Провести тиждень безпеки дорожнього руху: 

«Увага, діти на дорозі» - конкурс малюнків 1-4 класи 

Провести виховні бесіди з попередженням усіх видів 

дитячого травматизму  

24.09 

 

Протяг. 

 місяця 

1-4 кл 

 

 

5-9 кл. 

Педагог –

організатор 

Класні керівники 

 

Сприяння  

творчому  

розвитку  

особистості 

  Надати  допомогу  у  підготовці  та  проведенні  

посвяти  учнів  2  класу  у  читачі  шкільної  

бібліотеки «Книги  -  це  велике  диво…» 

Провести свято до Дня Батька 

 30.09 

 

 

20.09 

 2кл. Криворучко Н.М. 

 

Педагог –

організатор 

 

 

Організація  

дозвілля 

 Надати  допомогу  класним  керівникам в  організації  

та  проведенні  екскурсій  рідним  краєм 

 

 Прот. 

місяця 

 1-9 кл 

 

Педагог –

організатор 

 

 

                         

 Ж о в  т е н ь .   Місячник національно -  патріотичного  виховання 

Мета:   формувати  свідомого  громадянина,  патріота,  прищеплювати  любов  і  повагу  до  минулого  свого  народу,  

сприяти  збереженню історичної  пам'яті  свого  народу,  забезпечити  морально-політичну  та  практичну  підготовку  щодо  

виконання  обов'язку  -  захисту своєї  незалежної   країни. 

 



 

Громадсько-

патріотична 

 

- Організувати  і  провести  шкільний  конкурс  

«Сурми  звитяг»  у  номінаціях: 

              - конкурс  героїко-патріотичної  пісні; 

              - конкурс  газет  на  патріотичну  тематику               

- Надати  допомогу  у  підготовці  і  проведенні     

конференції-зустрічі  з земляками-патріотами, учасник 

АТО 

- ГС « День  визволення України від фашистських 

загарбників» 

6-11.10 

 

 

 

прот. 

місяця 

 

28.10 

5-9 кл. 

 

 

 

 

 

5-9 кл. 

 

 

Вчитель музики 

 

 

Педагог –

організатор 

 

 

Кл. керівники 

 

Художньо-

естетична 

Свято до Дня вчителя «Спасибі  Вам  що ви на віті є!»   03.10 

 

 

9 кл. 

 

Педагог –

організатор 

Кл. керівники 

 

Екологічне  

та  трудове  

виховання 

 Організувати  і  провести  експедицію  з  краєзнавчих  

досліджень  рідного  краю  «Визначні місця України» 

Конкурс до свята осені «Щедрість рідної землі» 

(Вироби з природнього матеріалу на козацьку 

тематику) 

 прот. 

місяця 

 

 

 

7-9 кл 

 

 1-9кл 

Педагог –

організатор 

 

 

 

Спортивно-

оздоровча 

Свято для школярів «Козацькі забави» 

Участь у районній легкоатлетичній естафеті 

Участь у районних змаганнях «Шкіряний м’яч » 

Прот. 

місяця 

 

1-9 кл. 

 

Класні керівники 

Вчитель фіз.культ. 

Педагог –

організатор 

 

 



Національне  

виховання 

Години мужності «Подвиг крізь віки» 

Виховний захід до Дня Українського козацтва, Дня 

захисника України 

Прот.міс

яця 

13.10 

1-9 кл. 

 

5-9кл. 

 Кл.керівники 

Педагог –

організатор 

 

 

Морально-

правова 

- Надати  допомогу  в  організації  і  проведенні    

індивідуальних  бесід  працівників  правоохоронних  

органів  з  учнями  школи 

- Надати  допомогу  в  організації  і  проведенні  ІПБ   

День Організацій Об’єднаних Націй 

Прот. 

місяця 

 

7.10 

5-9 

 

 

1-9 

 

Педагог –

організатор 

 

 

Сприяння  

творчому  

розвитку  

особистості 

- Надати  допомогу  в  організації  і  проведенні  

шкільних  предметних  олімпіад. 

Згідно  

плану 

Прот. 

місяця 

 7-9  кл 

 

1-4 кл 

  

  

Педагог –

організатор 

Кл.  керівники 

 

 

Організація  

дозвілля 

  

Надати  допомогу  класним  керівникам в  організації  

та  проведенні  екскурсій  рідним  краєм 

 

Прот.міс

яця 

 

1-9кл. Педагог –

організатор 

Кл.  керівники 

 

 

               

 

Л и с т о п а д.    Сприяння  творчому  розвитку  особистості 
Мета:  всю  виховну  роботу  спрямувати  на  розвиток  власних  спостережень  школярів,  пізнавальних інтересів   як  

вцілому,  так  і  у  певних  галузях  знань; сприяти   інтелектуальному,  емоційному  та  естетичному  розвитку    учнів. 

 



 

Громадсько-

патріотична 

 

- Надати  допомогу  в  організації  і  проведенні  акції  

« Колоски  пам'яті»  ( памяті   жертв  голодомору  і  

репресій) 

- Надати  допомогу  в  організації  і  проведенні  

єдиного  уроку  скорботи,  присвяченого  пам'яті  

жертв  голодоморів 1932-1933рр.,1947 р. та  

політичних  репресій 

19.11 

 

 

19.11 

 

12.11 

 

1-9 

 

 

1-9 

 

1-9 кл. 

 

Педагог –

організатор 

 

Кл.  керівники 

 

  

 

Художньо-

естетична 

- Надати  допомогу  в  організації  і  проведенні 

свята до Дня  української  мови  та  писемності) 

 

23.11 

 

 

5-9 Педагог –

організатор 

 

 

Екологічне  

та  трудове  

виховання 

-Надати  допомогу  в  організації  і  проведенні  акції  

« Живи,  книго!» 

 

09-14.11 

 

  

5-9 кл 

 

 

Шк. бібліотекар 

 Педагог –

організатор 

Кл.  керівники 

 

 

Спортивно-

оздоровча 

Організувати змагання «Веселі старти» 

Зорганізувати  викладку  літератури , буклетів  

   « Лікар  попереджає» Сovid-19 

 

 

Прот. 

місяця 

1-4кл 

5-9кл. 

Педагог –

організатор 

Кл.  керівники 

 

Національне  

виховання 

Виховний захід  до Революції гідності  (присвячений 

річниці Євромайдану)  

Організувати зустріч з учасниками АТО, відвідати 

пам’ятні місця та пам’ятки загиблих  

19.11 

 

 

26.11 

5-8 кл. 

 

 

1-9 

Педагог –

організатор 

Кл.  керівники 

 

 



Морально-

правова 

 Надати  допомогу   в  організації  та  проведенні  

диспуту  з  участю  працівників  міліції  «Не знання 

закону – не звільняє від відповідальності» 

 

18.11 5-9  кл  Педагог –

організатор 

 

 

Сприяння  

творчому  

розвитку  

особистості 

- Надати  допомогу  в  організації  і  проведенні  

конкурсу   поезії,  присвяченої   пам'яті  жертв  

голодомору та героям Небесної Сотні   

- Випуск стін-газети  до Революції гідності 

- Робота над проєктом  «Обдаровані діти» 

  

Протяг. 

місяця 

 

 

1-4 кл 

5-9 кл. 

 

 

  

 

Педагог –

організатор 

Кл.  керівники 

 

 

Організація  

дозвілля 

Надати  допомогу  в  організації  і  проведенні  

пізнавальних  екскурсій  по  рідному  краю 

«Пам’ятні місця Львівської області » 

 

  

 

Протяг. 

місяця 

1-9 кл. 

 

 

 

Кл.  керівники 

 

  

 

        

                 

 

 

 

 

 

Г р у д е н ь.     Місячник     морально-правового  та  превентивного  виховання 

 



Мета:  розвивати  в учнів  моральні  почуття,  міцні  переконання  та  потреби  поводити  себе  згідно  з  моральними  

нормами,  прийнятими  у  суспільстві,  виховувати  свідому  дисципліну  та  організованість,  громадянську  та  соціальну  

відповідальність,  непримиренність  до  аморальних  вчинків  людей;  забезпечувати  теоретичну  і  практичну  реалізацію  

заходів  превентивного  характеру, спрямованих  на  попередження,  подолання  відхилень  у  поведінці  школярів,  

запобіганню розвитку  різних  форм їхньої  асоціальної,  аморальної  поведінки. 

 
 

Громадсько-

патріотична 

 

Надати  допомогу  у  підготовці  і  проведенні  ІПБ:  

- “  Права дитини”  ( до Міжнародного  дня  прав  

людини); 

Участь у акції «Подаруй оберіг солдату» 

Робота над проєктом «Україна починається з мене» 

(за планом) 

 

10.12 

 

23.12 

 

1-9  кл. 

 

1-9  кл. 

 

Педагог –

організатор 

Кл.  керівники 

 

 

Художньо-

естетична 

Надати  допомогу  у  підготовці  і  проведенні   

Андріївських  вечорниць 

 

10.12 9  кл. Педагог –

організатор 

Кл.  керівник 

 

Екологічне  

та  трудове  

виховання 

- Організувати  і  провести  акцію  «Допоможемо 

птахам у зимку» 

- Організувати  Акцію: « Як  зберегти  ялинку»  

За  по-

требою 

23-24.12 

 7-9 кл. 

 

5-9 кл 

Педагог –

організатор 

Кл.  керівники 

 

 

Спортивно-

оздоровча 

Організувати  і  провести  спортивну  шоу- програму  

« А ну-мо, хлопці» ( до дня    українського  війська) 

 

 

04.12 8-9 кл 

 

Педагог –

організатор 

 

Національне  

виховання 

 Надати  допомогу  у  підготовці  і  проведенні  свят:  

-«Святий Миколаю, прийди до нас зраю!» 

- «Ой, радуйся  земле! Коляда  іде!» 

 

17.12 

 

1-4 кл. 

  



 24.12 5-9 кл 

 

 Педагог –

організатор 

Кл.  керівники 

Вч.музики 

 

Морально-

правова 

 Організувати  та  провести  тренінг  «Зупинимо  СНІД  

разом!» 

Провести тиждень правових знань (за планом) 

Взяти участь у акції милосердя «Нехай Миколай 

святий прийде до кожного» 

 1.12  8-9 кл    

Педагог –

організатор 

Кл.  керівники 

 

 

Сприяння  

творчому  

розвитку  

особистості 

- Надати  допомогу  в організації   і  проведенні   

конкурсу  на  кращу  новорічну  газету 

   

  21-

23.12 

    

 5-9 кл 

  

 Педагог –

організатор 

 

  

 

Організація  

дозвілля 

Надати  допомогу  класним  керівникам в  організації  

та  проведенні  екскурсій  рідним  краєм 

 

 

Протяго

м місяця 

5-9 кл  

Педагог –

організатор 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
 

              

                                                                                                                

Перевірено 

Заступник директора з НВР 

______________ Фульмес М.Д. 

«____»   ______ 2021р. 
 


