ОПОРНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД –
“ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ СЕРЕДНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ м. ДОБРОМИЛЬ”
СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПЛАН
ВИХОВНОЇ РОБОТИ
ШКОЛИ НА I СЕМЕСТР
2018 - 2019 н. р.

Організація виховної роботи
Вересень
Місячник “Я-патріот і господар Землі”
Завдання:
 виробити в учнів високий ідеал служіння народові, готовність до трудового та
героїчного подвигу в ім'я процвітання держави та до її захисту;
 забезпечити розуміння ними загальнолюдської і народної моралі щодо
навколишнього природного та соціального середовищ;
 виховати у школярів патріотизм, колективізм, свідому дисципліну та організованість;
 забезпечити усвідомлення ними громадянського обов’язку.
№
з/п
1

Зміст роботи
Розробити і затвердити план місячника
“Я-патріот і господар Землі”.

Термін
Виконання
До 01. 09

Класним керівникам при плануванні виховної
роботи з учнями керуватись положеннями
Декларації прав дитини, конвенції прав
людини. Концепції національної системи
виховання.
З метою залучення учнів до просвітницької
роботи, до вивчення історії України, традицій
та звичаїв українського народу:
- налагодити роботу просвітницького центру
учнівської молоді;
- продовжити діяльність кореспондентського
центру учнівської молоді “Юний журналіст”;
- налагодити роботу шкільних поштариків;
- дотримуватись графіку випуску шкільної
преси.
Розробити і затвердити план місячника “Япатріот і господар Землі”.
Провести громадський огляд умов життя та
виховання учнів школи.

Постійно

6

Провести свято Першого шкільного дзвоника
“Перший раз у перший клас , рідний
дзвоник кличе нас”.

01. 09

7

Провести Перші уроки на тему: “ Діти
об’єднують Украйну” 1 – 4 класи;
“Наші земляки – герої революції гідності “
(5- 9 класи)
“Україна- ЄС” (10 - 11 класи)

01.09

2

3

4
5

Відповідальні

Форма
контролю

Калита І.М.
Петрик В.Я.
Хадай Л.М.
Калита І.М.

План
заходів
місячника
Наявність
положення

Графіки
З 20.09.

Петрик В.Я.

З 15. 09

Калита І. М.

З 10.09

Хадай Л.М.

До 01. 09.

Калита І. М.

Положення

Протягом
вересня

Класні
керівники
1-11 кл.
Калита І. М.

Заповнені
акти

Класні
керівники

Книга
внутрішкільного
контролю

Сценарій

8

9

10

Поновлення та доповнення списків учнів, які
потребують особливого контролю: сиріт,
напівсиріт, дітей із малозабезпечених сімей, з
багатодітних сімей, чорнобильців, дітей із не благодійних сімей, дітей що проживають у
Старосамбірському районі, а прописані поза
межами району.
Провести нараду з класними керівниками з
питань планування роботи на
- І семестр;
- ІІ семестр.
Провести олімпійський тиждень:
Олімпійський урок на тему: “Здоровя кожної
дитини – це її багатство”;
Легкоатлетичні змагання (біг 60 метрів,
підтягування, кидання м’яча)
________________________________________

11

Протягом
вересня

11.09.
15.01
17 – 21.
09

13
14
15

16
17

18

Соціальний
паспорт
школи

Калита І. М.

Протокол

Вчителі
фізичного
виховання

План
заходів

Босаневич М.
Т.

Книга
внутрішкіл
ьного
контролю

18.09.
В рамках підготовки до проекту “ Ми за
здоровий спосіб життя” провести бесіду з
учнями 5 класів “Здоров’я найважливіша
цінність у житті людини”

12

Калита І. М.
Куцериб Ж.Б.
Класні
керівники
1-11 кл.

Допомогти органам учнівського
самоврядування у розв’язанні організаційних
завдань, планування роботи, навчання активу.
Допомогти керівникам гуртків у плануванні
роботи, узгодження їх.
Створити раду з патріотичного виховання,
спланувати її роботу .
Закріпити територію школи, шкільного
подвір’я та клумби за класами.

До 21.09.

Петрик В.Я.
Хадай Л.М.

Настановчі
бесіди

До 07. 09

Калита І. М.

До 21. 09

Шелик М.Р.

План
роботи
Протокол

До 21.09

Калита І. М.

Розробити заходи спортивно – масової роботи
на 2018 – 2019 н. р.
Зібрати та проаналізувати ситуацію про
залучення учнів до позаурочної освіти та
заняття у гуртках.

До 21.09

Відзначити міжнародний день миру в Україні.
Взяти участь у всеукраїнській кампанії
“ Голуб миру”, яка буде проходити з 27 по
29.09 2018р. .
У рамках кампанії:
а) уроки, покази фільмів, обговорення та інша
освітянська діяльність, мета якої – пропаганда
миру і толерантності;
б) організація створення учнями масових
формацій у формі голубів миру;
в) написання листів привітання та підтримки
внутрішньо переміщеним дітям та їх родинам.

З 27 до
29.09
2018 року

Вчителі
фізвихов.
Калита І.М.
Класні
керівники
1-11 кл.
Вчителі історії
Класні
керівники
Вчителі
української
словесності

Вересень

Схема
закріпленн
я
План
заходів
Книга
внутрішкільного
контролю
Книга
внутрішкільного
контролю

19

Шкільному психологу провести
Вересень
- діагностику готовності першокласників
до навчання у школі;
- дослідження окремих психічних
процесів і властивостей уваги, уяви,
сприймання, мислення, пам’яті;
- роботу з дітьми трудових емігрантів;
- роботу з обдарованими дітьми;
- роботу по виявленню дітей з ознаками
емоційних розладів, як можливої групи
ризику.

Куцериб Ж.Б.

Діагностична
карта

20

Вивчення особливостей учнів 5-го класу :
їхніх інтересів, здібностей, задатків, рис
характеру.
Вести чіткий контроль за відвідуванням
учнями школи.

Вересень
Жовтень

Діагностична
карта
Діагностична
карта

Проводити інструктивні та навчальні наради з
головами учн. самоврядування 5-11 класів.
Співпраця з центром зайнятості .

Постійно

Класні
керівники
5-х кл.
Дирекція
школи
Петрик В.Я.
Хадай Л.М.
Класні
керівники
Учнівське
самоврядування
Петрик В.Я.

21

22
23
24

25

26

27

Провести пізнавально-виховні години,
приурочені
- українському поету Василю Стусу
(04.09.1985р. день смерті);
- патріарху УГКЦ Йосифу Сліпому
07.09.1984р. день смерті;
- першому президенту УНР Михайлу
Грушевському (28.09.1866 день
народження);
До всеукраїнського дня бібліотек провести:
- операцію “Живи, книго!” – І етап
Всеукраїнського конкурсу;
- Знайомство з шкільною бібліотекою,
посвята в читачі учнів 2 – го класу;
- Виставка малюнків до творів
улюблених письменників.
Провести літературні читання присвячені 100
– річчю від дня народження українського
педагога Василя Сухомлинського
“Він Прометей своєї України
І в педагогіці – Пролог! Весна!”
Провести екскурсії у визначні музеї Львова та
знамениті місця Добромильського краю,
приурочені дню туризму.

Постійно

Протягом
року
Вересень

Дирекція
школи
Класні
керівники

Протоколи
нарад
Матеріали
зустрічі
Книга
внутрішкільного
контролю

Вересень

Цабак О.І.

Наказ

Вересень

Класні
керівники

Книга
внутрішкільного
контролю

Вересень

Класні
керівники

Наказ

28

Провести вибори голови та членів учнівського
самоврядування.

Вересень

Петрик В.Я.

29

Проведення бесід про державні символи
України.

Вересень

30

Своєчасне виявлення та взяття на облік дітей,
які виховуються в неблагонадійних сім'ях ,
вжиття заходів щодо системної перевірки
умов утримання та виховання в них дітей,
надання таким дітям допомоги.

Постійно

Класні
керівники
1-11 кл.
Калита І.М.
Куцериб Ж.Б.
Петрик В.Я.
Хадай Л.М.
Класні
керівники
1-11 класів

31

Оновлення інформаційних стендів, куточків
на правову та профілактичну тематику, з
пропаганди здорового способу життя.

Постійно

32

Налагодження чіткої взаємодії з інспектором
ювенальної превенції СППП
Старосамбірського ВП, Самбірського ВП
ГУНП у Львівській області капітаном поліції
Бочковською Ольгою Валентинівною.

Постійно

33

Загально шкільна конференція для батьків:
- звіт дирекції школи;
- ознайомлення із законодавчими актами
в галузі освіти;
- вибори Ради школи;
- батьківський лекторій
“Співробітництво батьків, вчителів,
дітей” : досвід і проблема;
- лекція - консультація “Народна
педагогіка та її основні принципи,
форми і методи виховання”;

Вересень

Керницький
А.Б
Калита І.М.
Босаневич
М.Т,
Куцериб Ж.Б.
Вчителі фіз.
культури
Калита І.М.

Директор
Директор
Калита І.М.
Калита І.М.

Оголошення
результатів
Матеріали
бесід
Розроблені
заходи

Стенди

Жовтень
Місячник “Здорова дитина – багата країна”
Завдання:
 сформувати в підлітків усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я
(фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини;
 допомоги учням набути знань і досвіду, який сприяє коригуванню ставлення людини
до власної безпеки;
 виховувати в учнів особисту культуру здоров'я.
№
п/п
1

2

3

4

5

Зміст роботи
Розробити і затвердити план місячника
“Здорова дитина – багата країна”.
Засідання шкільного учн. самоврядування з
питань :
- проведення Дня вчителя ;
- випуск шкільної газети.
Відзначити день вчителя:
- провести день учнівського
самоврядування;
- виготовити святкову газету
“Щоб Ваш учительський почесний
труд був плідним, як багата осінь”;
- акція “Прославимо вчителя у
віках”;
- святковий концерт
“Добрій справі учитель себе віддає,
у душах юнацьких плекаючи мрію.
Нам так пощастило, що Ви у нас є
Тож зичимо Вам щастя, добра і надії”.
Підготувати інформації “Про стан
профілактики шкідливих звичок і
запобігання правопорушенням”.
До Міжнародного дня людей похилого віку
провести:
- виховні години “Зроби добру справу,
щоб серце співало”;
- години спілкування “Полюби
ближнього свого, як самого себе”;
- конференція для учнів 11 класів
“Загальнолюдські цінності в
духовному розвитку особистості”;
- провести акцію “Приєднуйтесь до
добрих справ” .
В рамках акції: допомога з
упорядкуванням господарських дворів
самотніх людей; збір с/г продукції для
людей похилого віку; постійна увага до
цих людей, зокрема – учасників
національно – визвольних змагань та
операції “Вісла”, що проживають у
Добромилі.

Термін
виконання
До 01. 10

Відповідальні
Калита І.М.
Петрик В.Я.

Форма
контролю
План заходів
місячника

Жовтень

Калита І.М.
Петрик В.Я.

Протокол

жовтень

Петрик В.Я.
Рада
учнівського
самоврядування

Книга
внутрішкільного
контролю

Босаневич
М.Т.
Гадевич О.І.
Босак Г.О.

3-ій
тиждень

Калита І.М.
Куцериб Ж.Б

жовтень

Сценарій

Інформація
План заходів

Класні
керівники
Вчителі
християнсько
ї етики
Учнівське
самоврядування

6
7
8

8

9

Взяти участь у Всеукраїнському дитячо –
юнацькому святі “Сурми звитяги”.
Провести легкоатлетичне чотириборство
“Дружба”
Провести спортивні змагання з футболу
“Шкіряний м’яч”

Жовтень листопад
Жовтень

В рамках проекту “ Ми за здоровий спосіб
життя” серед учнів 6 –7 класів провести
виставку малюнків на тему: “Ми проти
шкідливих звичок”
Взяти участь в урочистих заходах,
приурочених 76 – й річниці (14.10.1942 рік)
утворення Української Повстанської Армії:

Жовтень

Жовтень

Наказ

Вчителі
фізвихов.
Вчителі
фізвихов.

Наказ

Босаневич
М.Т.

Книга
внутрішкіль
ного
контролю
План заходів

Жовтень

провести виховні години на тему :
“За Вкраїну билися повстанці –
Прометеї волі і краси”;
- організувати книжкову виставку:
“УПА - творець і захисник нашої
державності ”
- провести тематичні уроки на тему:
“Збережемо, браття, світлу пам’ять про
героїв нашої землі!“
- взяти участь в конкурсі літературних
творів на тему:
- “Будь, горда, Україно , за них.
Ти вічна в їх жертві,
а вони вічні в тобі” ;
- зібрати інформацію про учасників
національно – визвольних змагань ,
що проживають у місті;
- провести зустріч з учасниками
національно - визвольних змагань;
- написати дослідницькі роботи про
учасників УПА, що проживають у
Добромилі;
- дитячий ранок “Слава козаків, лине
у віках”;
- перегляд фільму Олеся Ярчука
“Нескорений” , фрагмент 1 (в тюрмі),
фрагмент 2 (прийняття присяги).
Фрагмент 3 (загибель Шухевича);
- усний журнал “Коли ви вмирали,
вам сурми не грали...”

Класні
керівники

Провести виховні години, уроки історії, укр.. Жовтень
мови та літератури, книжково-журнальні
виставки приурочені Дню вбивства
С.Бандери 15.10.1959 року:
“ Хто загинув за Вкраїну, буде жити у
віках”

Класні
керівники,
Вчителі
історії,
Вчителі укр..
словесності
Бібліотекар

-

10

Босак Г.О.

Наказ

Цабак О.І.

Вчителі
історії
Вчителі
української
словесності

Гельжинська
Г.М.
Учнівське
самоврядува
ння
Моцьо Т.В.
План заходів

З учнями 11- их класів провести екскурсію
до аптеки-музею “ У світі ліків і
старовини”.
Взяти участь в огляді – конкурсі на кращу
організацію право освітньої та право
виховної роботи в загальноосвітніх
навчальних закладах району.
Продовжити вивчення архівних матеріалів з
історії геральдики міста.

Жовтень

14

Оформити куток " Символіка рідного
міста”.

Жовтень

15

Визначити нормативно – правову базу щодо
профілактики правопорушень серед
неповнолітніх.
На основі соціальних паспортів поновити
базу даних про дітей, які схильні до
правопорушень.
Визначити шкільну групу учнів з
девіантною поведінкою.
Залучити учнів з девіантною поведінкою до
участі в роботі гуртків та секцій.
Створити банк даних наукової та науково –
методичної літератури щодо ведення
здорового способу життя .
Провести моніторинг режиму дня, якості
харчування, рухової активності учнів.
Організувати зустріч з медичними
працівниками Добромильської лікарні.
Обстежити житлово – побутові умови дітей,
які мають проблеми із здоров’ям .
Розробити і провести цикл бесід на тему
особистої гігієни.
Виявити, на скільки розповсюджені серед
різних груп учнів шкідливі звички.
Організувати просвітницьку роботу з
учнями та батьками із групи ризику.
Організувати роботу факультативів, гуртків
художньої самодіяльності, спортивних
секцій, клубів за інтересами.

Жовтень

11

12

13

16

17
18
19

20
21
22
23

24
25
26

27

28

29

Урин М.Д.

Фотографії

Вчителі
Жовтень - правознавлистопад ства

Наказ

Жовтень

Зібрані
матеріали

Жовтень

Вчителі
історії,
класні
керівники
Учнівське
самоврядування
Калита І.М.

Жовтень

Калита І.М.

Списки
дітей

Жовтень

Куцериб
Ж.Б.
Калита І.М.

Списки
учнів
Списки
учнів
Списки
учнів

Жовтень
Жовтень
Жовтень

Цабак О.І.
Куцериб
Ж.Б.
Адміністрація школи
Лапиця О.М.

Стенд
Аналітична
довідка

Жовтень

Куцериб
Ж.Б.
Куцериб
Ж.Б.
Калита І.М.

Результати
моніторингу
Протокол
зустрічі
Акти
обстежень
План,
тематика
бесід
Діагностичні
карти
Протокол
зустрічі
Наказ

Провести збори учнівського самоврядування
“Про підсумки роботи за минулий
навчальний рік”.
Виявляти учнів – лідерів за допомогою
психолого – діагностичних методик.

Жовтень

Петрик В.Я.

Протокол

Жовтень

Діагностичні
карти

Провести тренінг для учнів з
організаторськими здібностями.

Жовтень

Куцериб
Ж.Б.
Петрик В.Я
Куцериб
Ж.Б.

Жовтень
Жовтень
Жовтень

Жовтень

Класні
керівники
Класні
керівники

Діагностичні
карти

Провести анкетування “Моє ставлення до
Жовтень
роботи”.
Провести толоку по впорядкуванню подвір’я Жовтень
школи, спортивного майданчика.
Провести анкетування серед учнів школи
Жовтень
“Моє ставлення до природи”.

Класні
керівники
Класні
керівники
Димінська
Н.В.

Анкети

Провести анкетування для батьків “Ми і
наші діти”.
Створити просвітницькі групи для батьків 1
– 4, 5 – 8, 9 – 11 класів .
В кожному класі створити “Дерево роду”:
- збір матеріалів про свою родину;
- символи роду та священні знаки;
- імена предків;
- родинні обряди і звичаї;
- заняття предків;
- легенди та географія роду.
Оформити інформаційно-тематичний
куточок з питань здорового способу життя.

Жовтень

Куцериб
Ж.Б.
Калита І.М.

Анкети

Жовтень

Класні
керівники

Матеріали

Жовтень

Стенди

37

Провести інформаційні години на тему:
“Зроби свій вибір на користь здоров'я”.

Протягом
місяця

38

Взяти участь в конкурсі дитячого малюнка
на тему: “Здоров'я очима дітей”.

39

В рамках міжнародного місяця шкільних
бібліотек :
- оформити в бібліотеці розширену
книжкову виставку “З книгою
подружишся, розуму наберешся”;
- Ознайомлення з шкільною
бібліотекою учнів 1 класу;
- Урок позакласного читання
“Чарівної казки дивосвіт”.

4-ий
тиждень
місяця
Протягом
місяця

Босаневич
М.Т.
Куцериб Ж.Б
Петрик В.Я.
Хадай Л.М.
Класні
керівники
Класні
керівники
1-11 кл.
Цабак О.І.
Куцериб Ж.Б
Висоцька Л.І.

30
31
32

33
34
35

36

-

Оформлення книжкової виставки
“Що за чудо ці казки”;
Алея мистецтв “Мої улюблені казкові
герої”, виставка малюнків;
Провести з учнями вікторину ”Чи
знаєш ти казку?”;
Провести з учнями вікторину
“Найрозумніший”;

Жовтень

Наказ
Анкети

Списки груп

Книга
внутрішкільного
контролю
Малюнки
Матеріали
акції

бібліотекар
Мацько О.М.
Бібліотекар
Кл.
керівники
2 класів
бібліотекар
Висоцька Л.І.
Кл.
керівники 4
класів
кл. керівник
5 класів

-

Перегляд фільму “Історія книжки”;

-

Ознайомлення учнів з новими
надходженнями літератури для 7
класу. Розширена книжкова виставка
“Новинки художньої літератури”
“Твої помічники” бесіда за
матеріалами енциклопедій;

-

-

Провести анкетування “Що для тебе
читання”;

-

А ви чули про країну Доякурупо?
Ознайомлення учнів з довідниковою
літературою. Перегляд фільму.
Виставка довідникової літератури;

мандрівка сторінками українських
казок. “Сьогодні ми казку сюди
запросили. Голосні читання
українських казок. Круглий стіл”
Провести засідання ради з профілактики
правопорушень.

бібліотекар
(6 класи)
вч.
інформатики
кл. керівники
бібліотекар

бібліотекар
8 класи
кл. керівники
кл. керівники
9класів
вчителі
української
словесності,
зарубіжної
літератури,
бібліотекар
кл. керівники
10 – 11 класів
вчителі
інформатики
вчителі укр.
словесності
Бібліотекар

-

40

42

Оформити інформаційний куток про
наслідки вживання тютюнових виробів,
алкоголю, наркотиків для здоров'я людини ,
практичні поради щодо здорового способу
життя.
Провести тиждень профілактики шкідливих
звичок:
- зустріч з представниками
правоохоронних органів;
- зустріч з лікарями;
- анкетування учнів;
- тематичні виховні години.

43

Взяти участь в акції “Молодь проти
наркотиків”.

41

1-й
тиждень
місяця
Жовтень

20 –24. 10

Жовтень

Вихователі
груп
продовженог
о дня.
Калита І.М.
Члени ради
профілактики
Куцериб Ж.Б
Петрик В.Я.
Члени учн.
самоврядування
Калита І.М.
Куцериб Ж.Б
Петрик В.Я.
Хадай Л.М.
Лапиця Л.М.
Класні
керівники
1-11 класів
Куцериб.Ж.Б
Босаневич
М.Т. УС

Матеріали
засідання
Стенди

Книга
внутрішкільного
контролю

Матеріали
акції

Листопад
Місячник “Я і закон”
Завдання:
 сформувати в учнів правові почуття, активну позицію у правовій сфері, нетерпиме
ставлення до правопорушень;
 виробити у вихованців навички і звички правомірної поведінки;
 подолати у свідомості окремих учнів помилкові погляди та переконання, негативні
навички і звички поведінки, які сформувалися внаслідок помилок і недоліків
виховання.
№
п/п

Зміст роботи

1

Розробити і затвердити план місячника “ Я і
закон”.

2

Провести серію виховних заходів,
приурочених 100 річчю з дня утворення
ЗУНР:
- тематичні уроки історії на тему:
“Роль ЗУНР у становленні незалежної
України”;
- книжкову виставку “ЗУНР : історичний
погляд через роки”;
- провести круглий стіл з учнями 10
класу “ЗУНР – провісниця держави
України”;
-

-

-

-

пізнавально – виховні години на тему :
“Державою була ти тільки мить,
ріднялася зі Заходом і Сходом”;

Термін
виконан
ня
До 01.11

Відповідальні

Форма
контролю
План заходів
місячника

Листопад

Калита І.М.
Петрик В..Я.
Хадай Л.М.
Вчителі
історії,
Калита І.М.,
Керницький
А.Б.

Листопад

Цабак О.І.

Листопад

Керницький
А.Б
Листопад

написання науково – дослідницьких та
творчих робіт “ 257 днів існування
Листопад
ЗУНР”
радіолінійку на тему; “ Нам
залишиться священним заповітом,
18 року листопад”;
підготувати і провести літературно –
мистецький альм анах на тему:
“Стрілецька пісня сколихнула
юнацьку душу й сивий зір...”

Листопад

Класні
керівники
Калита І.М.

Калита І.М.
Петрик В.Я.
Хадай Л.М.
Босак Г.О.

Листопад
Калита І.М.
Петрик В.Я.
Хадай Л.М.
Босак Г.О.

Книга
внутрішкільного
контролю

Провести пізнавально – виховні години на
тему : “Андрей Шептицький --велична
постать в історії України”, приурочені
річниці смерті (1.11.1944рік) митрополита
УГКЦ Андрея Шептицького
Провести пізнавально – виховні години
приурочені визначному письменнику, поету,
духовному просвітителю, натхненнику
національного пробудження Галичини
Маркіяну Шашкевичу (6.11.1811 рік) на тему:
“Маркіян Шашкевич - зіронька народу,
Вкраїни символ, сила роду
І вірний Церкви син!”
Серед учнів 8-9 класів провести анкетування
про шкідливі звички на тему : “Чи знаєш ти
що?!...”

Листопад

Класні
керівники

Книга
внутрішкільного
контролю

Листопад

Класні
керівники

Книга
внутрішкільного
контролю

Листопад

Босаневич
М.Т.

Книга
внутрішкільного
контролю

Провести серію виховних заходів
приурочених Дню української писемності та
мови:
- пізнавально – виховні години до Дня
писемності “ Мово моя українська,
батьківська, материнська...”
- радіолінійка
“ Ми—українці – велика родина,
мова і пісня у нас солов’їна!”;
- дитячий ранок на тему
“О мово, ти як дивная сопілка
то звеселяєш, то хвилюєш нас
тобі вклонялись Леся Українка
й благословенний батько наш Тарас !”
- літературно – мистецька композиція
“Кришталь моєї мови дорогої”

Листопад

7

Провести пізнавально-виховні години до Дня
захисту прав дитини “На паралельних
дорогах прав та обов’язків”.

20.11.2014

8

Здійснювати контроль за відвідуванням
учнями школи.

Листопад

9

Навчання голів Рад учнівського
самоврядування .

Листопад

10

Провести тренінг для учнів з
організаторськими здібностями.

Листопад

11

Забезпечити проведення тренінгу для учнів,
вчителів, батьків з попередження насильства.

Листопад

3

4

5

6

Класні
керівники
Габрей О.
М.

Книга
внутрішкільного
контролю
Сценарій
Сценарій

Сподарик
Г.В.
Сценарій
Гошкович
Л.В.
Класні
керівники
1-4 кл.
Калита І.М.
Класні
керівники
1-11 кл.
Петрик В.Я.

Петрик В.Я.
Куцериб
Ж.Б
Калита І.М.
Петрик В.Я.
Куцериб
Ж.Б
Класні

Книга
внутрішкільного
контролю
Книга
внутрішкільного
контролю
Книга
внутрішкільного
контролю
Аналітична
довідка
Матеріали
тренінгу

Екологічний вечір “Від екології душі – до
екології природи”.
Провести виховні години класного керівника
приурочені дню студента.

Листопад

14

Продовжити роботу над маршрутом “Цікаві
місця рідного краю”.

Листопад

15

Провести пізнавально – виховні години
приурочених міжнародному Дню
толерантності:
- бесіда на тему “Поговоримо про
толерантність”
- виховний захід на тему “Витоки
толерантності ”

Листопад

12
13

Листопад

- години спілкування “ Молодь - за
толерантність
16

Продіагностувати причини регулярних
пропусків учнями уроків.

Листопад

17

Розробити і провести виховні заходи
спрямовані на поліпшення відвідування
учнями школи :
- виховні години на тему “Прогулювання
уроків – перший крок до
правопорушення”;
- засідання РПП за участю батьків, діти яких
становлять групу ризику;
- провести тренінги, спрямовані на зниження
рівня агресії, виявів девіантної поведінки;
- провести тематичні “круглі столи”.
Провести дослідження окремих психічних
процесів і властивостей уваги, сприймання,
пам’яті, мислення.
В рамках профорієнтаційної роботи провести:
- заняття на тему:
“Перший крок до успіху – вибір майбутньої
професії”; (9 класи)
лекція на тему: “ У світі професій” (11 класи)
Провести першість школи по настільному
тенісу серед учнів 5 – 9 класів
Провести спортивні змагання “Веселі
старти”

Листопад

18

19

20
21

керівники
1-11 кл.
Вчителі
біології
Класні
керівники
Вчителі
географії
Паберівська
М.В.
Класні
керівники 34 класів
Класні
керівники 58 класів
Класні
керівники 9
– 11 класів
Класні
керівники
Куцериб
Ж.Б.
Калита І. М.

Сценарій
Книга
внутрішкільного
контролю
Схема
маршруту
Книга
внутрішкільного
Контролю

Аналітична
довідка
План заходів

Класні
керівники

Куцериб
Ж.Б.
Листопад

Куцериб
Ж.Б.

Діагностичн
а карта

Куцериб
Ж.Б.

План,
тематична
лекція

Листопад

Баран Ю.М.

Наказ

Листопад

Блідий М.Я.

Наказ

Листопад

22

Вшанування пам’яті жертв голодомору та
політичних репресій:
- виховні години:
“Прости нас , памяте, прости”;

Листопад
Класні
керівники

книжкова виставка “День скорботи і
пам’яті голодомору в Україні”
- вечір – реквієм
“Згадайте нас – бо ми колись жили.
Зроніть сльозу і хай не згасне свічка!
Ми в цій землі житами проросли,
Щоб голоду не знали люди вічно!”
- акція учнівської молоді “Незабудка
памяті”
- -участь у всеукраїнській акції “Засвіти
свічку”
Презентація виставки літератури на правову
Листопад
тематику “Людина і закон”.
Провести вікторину серед учнів 9-их класів
Листопад
на тему “Чи знаєш ти закон? ”

Книга
внутрішкільного
контролю

-

23
24

25
26

27

Провести шкільний конкурс виставки
плакатів та малюнків “Ми і наші права”.
Конкурс малюнків “Мої права у кольорах
веселки”.

Листопад

Провести серію пізнавально-виховних заходів Листопад
приурочених Дню Гідності та Свободи:
- пізнавально – виховні години
“Дякую, тобі солдате, за життя ,
за мирне небо в нас над головою”
книжкова виставка на тему: “ Вони
сотнею пішли на небо”
- уроки мужності “ Щоб скоро
повернулися усі додому,
і більше очі не побачили сльози”
-

-
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Листопад

перегляд фільму “Хто загинув за
Вкраїну, буде жити у віках”

Провести пізнавально – виховні години
приурочені 155 річчю від дня народження
Ольги Кобилянської (1863 – 1942 рр.),
української письменниці, громадсько –
культурного діяча на тему “Світ традицій
письменниці”

Цабак О.І.

Сценарій

Паберівська
М. В.

Сценарій

Петрик В.Я.
Хадай Л.М.
Цабак О.І.

Книжки

Вчителі
правознавства
Голубицький О.Й.
Висоцька Л.І

Запитання
вікторини

Класні
керівники
1-11 класів
Цабак О.І.
Вчителі
історії

Плакати
Малюнки
Книга
внутрішкільного
контролю
Книга
внутрішкільного
контролю

Петрик В.Я.
Хадай Л.М.

Книга
внутрішкільного
контролю

Класні
керівники

Книга
внутрішкільного
контролю

29

Провести круглий стіл на тему “Світлий
геній українського слова”, приурочені
240 річниці від дня народження
українського письменника Григорія
Квітки – Основ’яненка (1778 – 1843 рр.)

30

Провести засідання ради профілактики
правопорушень серед учнівської молоді.
Взяти участь в районному огляді конкурсі на
кращу організацію правоосвітньої та
правовиховної роботи .
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Листопад

Вчителі
української
словесності

Книга
внутрішкільного
контролю

Листопад

Калита І.М.

Листопад

Калита І.М.

Матеріали
засадання
Матеріали
конкурсу

Грудень
Місячник “Я, родина, Україна”
Завдання:
 долучити учнів до національних традицій українського народу, його культури,
національно-етичної обрядовості та звичаїв;
 допомагати учням усвідомити себе як частину української нації;
 засвоїти сімейні, родинні та суспільні цінності.
№
п/п
1

Термін
виконання
Розробити і затвердити план місячника До 01.12
“ Я, родина, Україна”.

2

Провести тематичну інформаційну
Грудень
годину, приурочену 27-й річниці
Всеукраїнського референдуму.
В рамках роботи по профілактиці
Грудень
куріння, наркоманії, алкоголізму,
СНІДу та ранніх статевих стосунків
провести:
- обладнати в бібліотеці
інформаційний куток із
матеріалами про хвороби
пов’язані з курінням,
наркоманією, алкоголізмом та
СНІДом , способи їх
запобігання , пропаганди
здорового способу життя;
- створити куточок для учнів та
батьків з інформацією про
заклади та установи, які
проводять консультаційну
роботу та здійснюють
діагностику ВІЛ – інфекції
СНІДу;
- лекції з питань профілактики
“Шляхи передачі ВІЛ –
інфекції та СНІДу”;
- виставка стінгазет “СНІД –
захисти себе”;
- виставка малюнків “У
здоровому тілі, здоровий дух”;
- тренінг з учнями 11 класів
“Репродуктивне здоров’я та
культура статевих стосунків”;
- перегляд ролика “ По лезу
ножа...” .Обговорення з учнями
8 – 9 класів;
- перегляд фільму “СНІД –
невидимий вбивця”

3

Зміст роботи

Відпові
дальні
Калита І.М.
Петрик В.Я.
Хадай Л.М.
Класні
керівники

Цабак О.І.

Куцериб Ж.Б.
Босаневич М.Т.

Куцериб Ж.Б.
Босаневич М.Т.
Босаневич М.Т.
Куцериб Ж.Б.
Босаневич М.Т.
Босаневич М.Т.

Форма
контролю
План заходів
місячника
Книга
внутрішкільного
контролю
Книга
внутрішкільного
контролю

4

5

6

7

8
9

10
11

12

Провести засідання шкільного
учнівського самоврядування з питань:
- участь учнів в акціях до
новорічних та різдвяних свят;
- випуску шкільної газети.
До міжнародного Дня інвалідів
провести пізнавально-виховні години
“”Крок назустріч. Театр життя”.

Грудень

Калита І.М.
Стінна газета
Петрик В.Я.
Протоколи
Учнівське
самоврядування

Грудень

Класні
керівники
1-11 класів
Учнівське
Самовряднування

Провести пізнавально – виховні
години, присвячені Введенню в Храм
Пресвятої Богородиці.
“Нині Пресвята Марія
В дім Господній вже спішить
І ззарання служить Богу
Нас приміром своїм вчить...”

Грудень

Провести тиждень правових знань,
приурочений дню прав людини:
- бесіди з учнями 1 – 4 класів
“Дисципліна – це добре чи
погано?”;
- бесіди “Виконуй обов’язки ,
поважай порядок і закон”

Грудень

-

бесіди : “Кримінальна
відповідальність за
поширення наркотичних
речовин”

-

тренінгові заняття “Знаємо та
реалізуємо свої права”

Дослідження мікроклімату у класному
колективі, структури взаємодії.
Круглий стіл з працівниками міліції на
тему “Відповідальність підлітків за
свої вчинки”.
Провести день учнівського
самоврядування.
Забезпечити співпрацю органів
учнівського самоврядування школи з
органами учнівського самоврядування
району.
Відзначити День збройних сил
України:
- пізнавально – виховні години
“Українська армія – школа
мужності”;

Класні
керівники

Класні
керівники

Книга
внутрішкільного
контролю

Книга
внутрішкільного
контролю

Книга
внутрішкільного
контролю

Класні
керівники 5 – 7
класів
Класні
керівники 8 –
10 класів
Куцериб Ж.Б.
Грудень

Куцериб Ж.Б.

Аналітична
довідка
Аналітична
довідка

Грудень

Калита І.М.

Грудень

Петрик В.Я.

Грудень

Петрик В.Я.
План заходів
учнівське
самоврядування

Грудень

Класні
керівники

Наказ

Книга
внутрішкільного
контролю

книжкові виставки “Вірні сини
Батьківщини”
- уроки мужності “Захист
батьківщини – святий обов’язок
кожної людини”
Провести серію виховних заходів,
приурочених Дню милосердя:
- провести акцію милосердя: “Діти
- дітям АТО”;
- пізнавально-виховні години на
тему:
“За вікном летять сніжинки,
Миколай спішить до нас”;

Цабак О.І.

-

13

Голубицький
О.Й.
Грудень
Класні
керівники
1-11 класів
класні
керівники

- родинне свято у 1 класі
“Миколай, Миколай
Ти до нас завітай.
Всім малятам усміхнись,
щирим серцем пригорнись”;
- святкове дійство:
“Відчиняйте двері, іде Миколай
Він благословить, весь наш
рідний край”
- акція “Таємний друг”

14

15

16

17

Книга
внутрішкільного
контролю

Мацько О.М.

Сценарій

Керницька І.І.

Сценарій

Петрик В..Я.
учнівське
самоврядування

Провести перші школи з гирьового
спорту

Грудень

Наказ

Провести пізнавально – виховні
години приурочені 81 річниці від дня
народження сина українського народу
В’ячеслава Чорновола “Живий у
пам’яті народу”
Провести пізнавально – виховні
години на тему “ Світло класики:
Марко Вовчок.” ,приурочені 185
річниці від дня народж ення
української письменниці Марка
Вовчка (1833 – 1907 рр.)

Грудень

Класні
керівники

Книга
внутрішкільного
контролю

Грудень

Класні
керівники

Книга
внутрішкільного
контролю

Підвести підсумки роботи рад
учнівського самоврядування за І
семестр.
Складення плану роботи на ІІ семестр.

Грудень

Учнівське
Протоколи
самоврядування

Вчителі фіз.
культури

18

19

20

21

22

Організація і проведення шкільної
виставки учнівських творчих робіт
“Новорічна композиція”.
Провести конкурс малюнка на тему
“Мій клас – моя родина”.

Грудень

Провести серію пізнавально-виховних
заходів з нагоди новорічних та
Різдвяних свят:
-виготовлення новорічних ікебан
“Замість ялинки –зимовий букет”;
-операція “Сюрприз – сніжинка”
(виготовлення новорічних вітань);
-конкурс на краще оформлення класу;
- родинне свято
“Небо і земля нині
торжествують”;
- літературно-музична композиція ;
“А у Вифлеємі нині мир явився
люди веселіться,
Христос народився!”
Взяти участь в обласному етапі
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу
мистецтв для дітей та юнацтва
“Різдвяні канікули – 2019”.
Провести батьківські збори на тему :
- “Вплив моральної атмосфери
і психологічного клімату в
сім’ї на формування
особистості дитини”
– освітній тренінг “Розуміння
шляхів виховання дитини як
умова формування
конструктивного діалогу в
родині”
- підсумки навчально-виховної
роботи за І семестр.

Грудень

Грудень

Вчителі
трудового
навчання
Вчителі
образотворчого
мистецтва

Учнівські
роботи
Малюнки

Учнівське
самоврядування

Гритчак Л.М.

Сценарій

Голубець. Г.М.

Сценарій

24.-28. 12

Вчитель музики Наказ

Грудень

Класні
керівники

Куцериб Ж.Б.

Класні
керівники

Протоколи
зборів

