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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Директор СШ №10 

_________Н.В.Мамон 

План  

організації виховної роботи у спеціалізованій школі №10 

 у 2017-2018 навчальному році 

 

Місяць Тематика 

місяця 

Тиждень Захід 

Вересень Місячник фізич-

ної культури, 

спорту та про-

філактики здо-

рового способу 

життя 

І тиждень 1. Підготовка класними керівниками та класоводами планів виховної 

роботи відповідно до вікових, соціальних та морально-психологічних 

особливостей (до 01.09.). 

2. Організувати і провести свято, присвячене Дню Першого дзвоника 

(Відп: Берегова О.О.) (01.09.). 

3. Організувати та провести перший урок за темою «Роль Української 

Центральної Ради в процес розбудови незалежної України» (01.09.). 

4. Організувати та провести години спілкування для учнів 5- 7-х класах 

за темою «Олімпійські ігри. Історія і сучасність», для 8-11-х класів 

«330 років з дня обрання гетьманом України Івана Мазепи» (4.09.). 

5. Організація роботи шкільного інспектора з охорони дитинства. 

6. Організація роботи Штабу профілактики правопорушень. 

7. Організувати та провести рейд «Урок» (1 - 5.09.). 

8. В рамках відзначення місячника фізичної культури, спорту та профіла-

ктики здорового способу життя організувати та провести фестиваль 

ранкової зарядки «Рух заради здоров’я» . (4 - 8.09. за окремим планом)., 

(Відп.: класні керівники 5 - 11 – х класів, учителі фізичного вихован-

ня). 

9. Організація роботи шкільного військово-спортивного клубу «Сокіл» 

(Відп.: учитель Захисту Вітчизни, Дрелінський С.С.). 

10. Узгодження із заступником з ВР планів виховної роботи класними 

керівниками (до 05.09.). 

11. Провести рейди-перевірки щодо відвідування учнями навчальних 

занять, дотримання внутрішкільних правил. 

12. Організація роботи учнівського співврядування за напрямками (відп. 

Берегова О.О.). 

13. Підготовка проведення виборів учнівських співврядувань в класних 

колективах (висування кандидатур до 08.09.). 

14. Підготовка та надання класними керівниками 9, 11-х класів 2016-2017 

н.р. заступнику з ВР інформації про випускників за зразком (до 08.09.). 

15. Підготовка соціальним педагогом школи узагальнення про дітей особ-

ливих категорій (до 08.09.). 

16. Розробка соціальним педагогом плану роботи з учнями, які схильні до 

протиправної поведінки (Відп.: Парнюк Ю.С.). 

17. Організація заступником з ВР графіків чергування вчителів по школі. 

18. Проведення рейдів «Тютюнопаління», «Перерва», «Шкільний дзво-

ник». 

19. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

20. Організація роботи із забезпечення дітей-сиріт та ПБП  шкільною 

формою, спортивним одягом. 

21. Вивчення стану виховної роботи у 5-А класі. 

22. Організація роботи школи юного лідера (відп.: Берегова О.О.). 

23. Розробка плану роботи з учнями, схильними до протиправної поведін-

ки учителями-наставниками. 

 

ІІ тиждень 1. Участь в інструктивно-методичній нараді працівників ЗНЗ, 

відповідальних за облік дітей. 

2. Провести рейд «Увага, діти на дорозі!» (за окремим планом). 

3. Аналіз класними керівниками охоплення учнів гуртковою роботою. 

4. Участь представника соціально-психологічної служби школи у засі-

данні школи професійної адаптації працівників психологічної служби 

«Соціально-педагогічний супровід адаптації учнів 1-х , 5-х класів до 

нових умов навчання»(14.09., ЗОШ №1) 

5. Проведення рейду «Шкільний дзвоник» (відвідування та зовнішній 

вигляд учнів). 

6. Продовжити співпрацю з шкільними та культурно-освітніми заклада-

ми, державними установами та громадськими організаціями міста. 

7. В рамках відзначення місячника фізичної культури, спорту та профіла-

ктики здорового способу життя організувати та провести фестиваль 

ранкової зарядки «Рух заради здоров’я» . (11 - 15.09.)., (відп.: класні ке-
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рівники 5 - 11 – х класів, учителі фізичного виховання). 

8. Участь учнів школи у першості міста з міні-футболу серед збірних 

команд юнаків ЗНЗ в залік Спартакіади школярів (11 - 22.09.). 

9. В рамках проведення в школі Олімпійського дня та Олімпійського 

тижня організувати та провести класними керівниками та класоводами 

2-11-х класів провести виховні години за темою «11 вересня – День 

пам’яті жертв фашизму», «75 років з часу початку примусового виве-

зення населення України в Німеччину (остарбайтерів) (із січня 1942» 

(11.09.). 

10. Участь у військово-спортивній грі «Патріот» серед допризовної молоді 

(15.09.) (відп: учитель Захисту Вітчизни). 

11. Участь у конкурсі «До чистих джерел» (до 15.09) 

12. Участь у міській трудовій акції «Парад квітів біля школи» (до 15.09). 

13. Організація та проведення соціально-психологічних анкетувань серед 

учнів 1,5-х класів. 

14. Оформлення класними керівниками соціальних паспортів класів (до 

22.09.). 

15. Організація та проведення заходів до Дня пам’яті жертв фашизму 

(11.09. за окремим планом).  

16. Відвідування виховних годин заступником з ВР (за окремим планом). 

17. Проведення рейдів «Тютюнопаління», «Перерва», «Шкільний дзво-

ник». 

18. В рамках відзначення 500 річчя реформації в Україні організувати та 

провести відповідні заходи (за окремим планом). 

19. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

20. Вивчення стану виховної роботи у 5-Б класі. 

21. Робота школи юного лідера (згідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

22. Розробка плану роботи шкільного центру дитячої дипломатії «New 

generation» (згідно плану). 

23. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

24. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

25. Організувати та провести акцію «Запали свічку пам’яті жертвам фаши-

зму» (11.09.). 

 

ІІІ тиждень 1. Участь у трудовій акції «Парад квітів біля школи». 
2. До Дня фізичної культури й спорту провести шкільні спортивні зма-

гання (за окремим планом).  

3. Заходи до Міжнародного дня миру (за окремим планом) (21.09.). 

4. Провести заходи до Дня юного натураліста. 

5. Провести рейди-перевірки щодо відвідування учнями навчальних 

занять, дотримання внутрішкільних правил. 

6. Перевірка зовнішнього вигляду учнів (оформлення результатів рейдів 

на дошці співврядування). 

7. Відвідування виховних годин заступником з ВР (за окремим планом). 

8. Проведення рейдів «Тютюнопаління», «Перерва», «Шкільний дзво-

ник».  

9. Участь у засіданні творчої групи виховників роїв Всеукраїнської дитя-

чо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)  

10. Організація та проведення шкільної виставки досягнень учнів у галу-

зях спорту та хореографії «Диво талант» (за окремим планом). 

11. Участь у засіданні методичного об’єднання керівників гуртків «Ор-

ганізація навчально– виховного процесу в 2017 – 2018 н.р.» (КМЦПО). 

12. В рамках відзначення місячника фізичної культури, спорту та профіла-

ктики здорового способу життя організувати та провести фестиваль 

ранкової зарядки «Рух заради здоров’я». (11 - 15.09.)., (Відп.: класні ке-

рівники 5 - 11 – х класів, учителі фізичного виховання). 

13. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

14. Участь представників учнівського співврядування та шкільного центру 

дитячої дипломатії в Асамблеї юних дипломатів до Дня миру (21.09.). 

15. Проведення годин спілкування у 2-11-х класах за темою  «21 вересня – 

Всесвітній день миру» (18.09.). 

16. Вивчення стану виховної роботи у 5-В класі. 

17. Аналіз стану виховної роботи у 5-х класах (довідка). 

18. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

19. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згідно 

плану. Відп.: Горобченко О.Г.). 

20. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

21. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-
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наставниками. 

 

ІV тиждень 1. Година політінформації. «Методика критичного аналізу інформації, 

яка подається у ЗМІ в умовах інформаційної війни» (25.09.) (9-11 кл.). 

2. Участь у спортивних заходах, присвяченій Дню міста (за окремим 

планом). 

3. В рамках відзначення всесвітнього Дня туризму здійснити пішохідну 

одноденну туристичну подорож (27.09.) (Відп: учителі фізичного ви-

ховання). 

4. Рейди «Тютюнопаління», «Перерва», «Шкільний дзвоник». 

5. Заходи до Всеукраїнського дня бібліотек (30.09. за окремим планом). 

6. Профорієнтаційна робота. Зустрічі з представниками ВНЗ міста та 

України для учнів 9-11 класів. 

7. В рамках відзначення місячника фізичної культури, спорту та профіла-

ктики здорового способу життя організувати та провести фестиваль 

ранкової зарядки «Рух заради здоров’я» . (18 - 22.09.) (Відп.: класні кері-

вники 5 - 11 – х класів, учителі фізичного виховання). 

8. Організувати та провести виховні години за такими темами: «Як дося-

гти інтелектуального здоров’я», «Правила успішного навчання». 

9. Відвідування виховних годин заступником з ВР (за окремим планом). 

10. Проведення рейдів «Тютюнопаління», «Перерва», «Шкільний дзво-

ник».  

11. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

12. Благодійний марафон на підтримку воїнів-учасників АТО. 

13. Участь лідера учнівського співврядування в міській школі юного 

лідера (30.09.). 

14. Святкування Дня музики (за окремим планом) (30.09.). 

15. Для учнів 8-11-х класів проведення виховних годин за темою «29 

вересня - 151 річниця з дня Михайла Сергійовича Грушевського (1866-

1934), вченого, історика, політичного та державного діяча, голови 

Центральної Ради», «Життєвий шлях лейтенанта Покладова». 

16. Оформлення фотозвіту проведених виховних заходів на офіційній 

сторінці школи в соціальних мережах та на сайті школи. 

17. Організувати та провести круглий стіл для учнів 11-х класів за темою 

«76 років початку масових розстрілів у Бабиному Яру євреїв, ромів, 

військовополонених, членів ОУН в часи нацистської окупації (29-

30.09.1941)». 

18. Вивчення стану виховної роботи у 6-А класі. 

19. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

20. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

21. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

22. Підготовка та надання заступником з ВР до управління освіти узагаль-

неної інформації про випускників 9, 11-х класів.  

 

Жовтень Місячник  

етичного  

виховання 

І тиждень 1. Проведення рейду «Шкільний дзвоник» (відвідування та зовнішній 

вигляд учнів). 

2. Організувати і спланувати роботу клубів за інтересами та гуртків: 

ЮІР, з техніки праці-призначити керівників. 

3. Організація та проведення соціально-психологічних анкетувань серед 

учнів 9 - х класів з метою вивчення рівня моральної культури (відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

4. Аналіз стану роботи з попередження злочинності та правопорушень 

серед учнівської молоді (довідка). 

5. Організувати і провести заходи до Міжнародного дня  людей похилого 

віку та Дня Ветерана (за окремим планом). 

6. Участь у першості з легкоатлетичного багатоборства серед збірних 

команд ЗНЗ міста в залік Спартакіади міста 

7. Участь у фестивалі «Нащадки козацької слави». 

8. Організація та проведення виховних годин з теми «Правила вибору 

кольорової гамми відповідно до кольорового типу зовнішності» 

(05.10.). 

9. Провести рейди-перевірки щодо відвідування учнями навчальних за-

нять, дотримання внутрішкільних правил. 

10. Перевірка зовнішнього вигляду учнів (оформлення результатів рейдів 

на дошці співврядування). 

11. Проведення тижня моди (за окремим планом). 

12. Контроль забезпечення дітей-сиріт та ПБП  шкільною формою, спор-

тивним одягом (довідка). 

13. Участь у засіданні творчої групи виховників роїв Всеукраїнської вій-
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ськово-спортивної гри «Сокіл-Джура». 

14. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

15. Контроль забезпечення дітей-сиріт та ПБП  шкільною формою, спор-

тивним одягом. 

16. Проведення виховних годин для учнів 10,11-х класів за темою «6 жо-

втня - 140 років з дня народження Сергія Єфремова (1876-1939), вче-

ного, літературознавця, політичного та державного діяча, публіциста». 

17. Проведення виховних годин для учнів 5 - 9-х класів за темою «Поняття 

етики. Її види».  

18. Вивчення стану виховної роботи у 6-Б класі. 

19. Аналіз стану виховної роботи у 6-х класах (довідка). 

20. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

21. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згідно 

плану. Відп.: керівник шкільного ЦДД). 

22. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

23. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

 

ІІ тиждень 1. Участь у проведенні рейду «Урок»  (ІІ етап – 12 - 20.10.). 

2. Провести заходи до Всесвітнього дня психічного здоров’я . 
3. Організувати і провести заходи до Дня Українського козацтва  (за 

окремим планом). 
4. Взяти участь в заходах в рамках Європейського тижня місцевої демок-

ратії (12 - 13.10.). 
5. Участь у фестивалі «Нащадки козацької слави» 
6. Участь у легкоатлетичних змаганнях на призи Олімпійського чемпіона 

В.В.Кисельова. 

7. Міський етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщи-

на – Україна» (09 – 27.10.). 

8. Змагання з легкої атлетики серед збірних команд ЗНЗ міста в залік 

Спартакіади школярів. 

9. Організувати та провести виховні години для 5-7-х класів темою: «Що 

я знаю про стрес? Методи боротьби із ним», для 8-11-х класів за темою 

«14 жовтня – свято українського козацтва – лицарства України». 

10. Провести рейди-перевірки щодо відвідування учнями навчальних за-

нять, дотримання внутрішкільних правил. 

11. Перевірка зовнішнього вигляду учнів (оформлення результатів рейдів 

на дошці співврядування). 

12. Класними керівниками розробити плани заходів на осінніх канікулах. 

13. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

14. До Дня художника організувати виставку робіт учнів (12.10.). 

15. Вивчення стану виховної роботи у 7-А класі. 

16. Робота школи юного лідера (відповідно плану.: Відп. Берегова О.О.). 

17. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згідно 

плану. Відп.: керівник шкільного ЦДД). 

18. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

19. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

 

ІІІ тиждень 1. Провести рейд «Тютюнопаління». 

2. Прийняти участь у міському конкурсі з радіоконструювання. 

3. Організувати та провести виховні години за такими темами: «Які 

вчинки вважаються моральними та аморальними?», «Чи потрібно ви-

конувати правила, яких не розумієш?». 

4. Проведення бесід з профілактики нещасних випадків під час осінніх 

канікул. 

5. Провести рейди-перевірки щодо відвідування учнями навчальних 

занять, дотримання внутрішкільних правил. 

6. Перевірка зовнішнього вигляду учнів (оформлення результатів рейдів 

на дошці співврядування). 

7. Оранізаціяувати та провести свято осені (за окремим планом). 

8. Заходи до дня визволення України від німецько-фашистських загарб-

ників (за окремим планом). 

9. Контроль стану роботи з організації соціально-педагогічної допомоги 

учням і сім'ям, які потребують особливої уваги. 

10. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

11. Участь у роботі міської ради батьків. 

12. Участь учителя школи у засіданні педагогічної студії учителів фізич-

ної культури «Змагання з легкої атлетики – формування шкільної ко-
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манди з урахуванням вирішення поставлених завдань». 

13. Вивчення стану виховної роботи у 7-Б класі. 

14. Аналіз стану виховної роботи у 7-х класах (довідка). 

15. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

16. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згідно 

плану. Відп.: керівник шкільного ЦДД). 

17. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

18. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

 

ІV тиждень 1. Проведення методичного об’єднання класних керівників 1-11 класів. 

2. Участь в першості міста з шахів серед збірних команд ЗНЗ міста (19-

20.10.). 

3. Благодійний марафон на підтримку воїнів-учасників АТО. 

4. Вишкіл з туристсько-краєзнавчого блоку Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

5. Оформлення фотозвіту проведених виховних заходів на офіційній 

сторінці школи в соціальних мережах та на сайті школи. 

6. Вивчення стану позакласної діяльності та організації дозвілля учнями 

під час канікулярного періоду (довідка, наказ). 

7. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

8. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згідно 

плану. Відп.: керівник шкільного ЦДД). 

9. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

10. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

11. Година політінформації (9-11 класи): «70 років з дня проведення ра-

дянськими карально-репресивними органами операції «Захід» – масо-

вої депортації населення Західної України до Сибіру (21.10.1947)». 

 

Листопад Місячник гро-

мадянсько-

правового вихо-

вання 

І тиждень 1. Святкування Міжнародного дня Організації Об’єднаних Націй. 

2. Святкування Дня української писемності та мови (за окремим планом 

). 

3. Проведення Дня щоденника. 

4. Організувати та провести виховні години за такими темами: «Історич-

не значення прийняття Декларації прав людини» (8-11 класи), «Права 

дитини – які вони?» (5-7 класи). 

5. Засідання Штабу профілактики правопорушень. 

6. Участь у засіданні круглого столу для соціальних педагогів ЗНЗ «За-

хист прав дітей та представлення їх інтересів у різноманітних ін-

станціях» 

7. Провести рейди-перевірки щодо відвідування учнями навчальних 

занять, дотримання внутрішкільних правил. 

8. Перевірка зовнішнього вигляду учнів (оформлення результатів рейдів 

на дошці співврядування). 

9. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

10. Участь у першості міста з настільного тенісу серед збірних команд 

ЗНЗ міста в залік Спартакіади школярів. 

11. Заходи до Всесвітнього дня чоловіків (03.11.). 

12. Організація та проведення рейду «Сім’я» (03-07.11.). 

13. Участь у засіданні творчої групи учителів фізичної культури «Ор-

ганізація заходів безпеки при проведенні шкільних та міських змагань 

з баскетболу». 

14. Проведення шкільного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості  в номінації «Історія України і державотворення» (01 – 

30.11.). 

15. Проведення виховних годин за темою «7 листопада - 80 років з дня 

народження Миколи Вінграновського (1936-2004), поета, сценариста, 

режисера, актора» (5-9 класи) та 40 років з дня утворення Української 

гельсінської групи (09.11.1976) (10,11 класи). 

16. Вивчення стану виховної роботи у 8-А класі. 

17. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

18. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згідно 

плану). 

19. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

20. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 
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ІІ тиждень 1. Рейд - перевірка по збереженню шкільних підручників (10.11.). 

2. Провести рейди «Тютюнопаління», «Перерва», «Шкільний дзвоник». 

3. Провести передвиборчу кампанію виборів президента шкільної краї-

ни S.T.A.R. (за окремим планом). 

4. Організувати та провести виховні години за такими темами: «ВІЛ-

СНІД – чума XXІ століття», «Наркотики – ілюзія життя!», «Що таке 

гендер?», «Гендерні стереотипи». 

5. Участь у засіданні творчої групи виховників роїв (10.11.). 

6. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

7. Участь у першості міста з баскетболу серед збірних команд юнаків 

ЗНЗ в залік Спартакіади школярів (14 – 25.11.). 

8. Проведення працівниками соціально-психологічної служби школи 

Моніторингу «Адаптація учнів 1-х, 5-х класів до умов навчання» (14 

– 18.11.). 

9. Вивчення стану виховної роботи у 8-Б класі. 

10. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

11. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згід-

но плану). 

12. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

13. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

 

ІІІ тиждень 1. Підготувати та провести заходи до Міжнародного дня терпимості. 

2. Проведення рейдів «Тютюнопаління», «Перерва», «Шкільний дзво-

ник». 

3. Підготувати та провести заходи до Всесвітнього дня дитини. 

4. Організувати та провести церемонію інавгурації президента шкільної 

країни «STAR». 

5. Організувати та провести виховні години за такими темами: «Демок-

ратія – історія становлення ідеї», «Демократія – вірний шлях існу-

вання суспільства», «Що таке демократія?», «У чому переваги демо-

кратії?», для 8-11-х класів «20 листопада – 100 річчя проголошення 

УНР ІІІ Універсалом Центральної Ради». 

6. Провести рейди-перевірки щодо відвідування учнями навчальних 

занять, дотримання внутрішкільних правил. 

7. Перевірка зовнішнього вигляду учнів (оформлення результатів рей-

дів на дошці спів врядування). 

8. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

9. Участь у засіданні творчої групи виховників роїв. 

10. Проведення шкільних змагань з баскетболу серед учнів 7-х класів. 

11. Аналіз стану виховної роботи у 8-х класах (довідка). 

12. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

13. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згід-

но плану). 

14. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

15. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

 

ІV тиждень 1. В рамках відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів - година політін-

формації «Голодомори – комуністична система геноциду українського 

народу» (9-11 кл.) 

2. Профорієнтаційна робота. Зустрічі з представниками ВНЗ міста та 

України для учнів 9 -11 класів. 

3. Провести загальношкільну лінійку. 

4. Провести рейди «Тютюнопаління», «Перерва», «Шкільний дзвоник». 

5. Організувати та провести виховні години за такими темами: «Посада – 

статус чи обов’язок?», «Що означає бути лідером?». 

6. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

7. День пам’яті жертв голодомору ( за окремим планом (28.11.2015). 

8. Проведення шкільних змагань з баскетболу серед учнів 8-х класів. 

9. Благодійний марафон на підтримку воїнів-учасників АТО. 

10. Участь у семінарі педагогів-організаторів на базі ЗОШ №28 (25.11.). 

23. Участь лідера учнівського співврядування в міській школі юного ліде-

ра (25.11.). 

24. Заходи в рамках декади профілактики наркоманії та ВІЛ-СНІДу (21.11. 

- 02.12.)      (за окремим планом). 

25. Аналіз виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та 

інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на 

період до 2020 року (відп. Дрелінський С.С.). 
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26. Звіт про виконання заходів за програмою національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді у Полтавській області на 2016-2020 роки 

(відп.: Дрелінський С.С.). 

27. Звіт про хід виконання Програми реалізації Концепції допризовної 

підготовки і військово-патріотичного виховання молоді Полтавської 

області на 2015-2020 роки (відп.: Дрелінський С.С.). 

28. Організація та проведення заходів, визначених статтею 2 Указу Прези-

дента України від 21 квітня 2015 року №228 «Про заходи з відзначення 

діяльності Українських Січових Стрільців та 100-річчя їх перемоги на 

горі Маківка (Відп.: Петрушенко Л.А.). 

29. Подання інформації про виконання завдання, визначеного статтею 2 

Указу Президента України від 21 квітня 2015 року №228 «Про заходи з 

відзначення діяльності Українських Січових Стрільців та 100-річчя їх 

перемоги на горі Маківка (Відп. Дрелінський С.С.). 

30. Оформлення фотозвіту проведених виховних заходів на офіційній 

сторінці школи в соціальних мережах та на сайті школи. 

31. Вивчення стану виховної роботи у 9-А класі. 

32. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

33. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згідно 

плану). 

34. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

35. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

36. В рамках відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів для учнів 5-8-х 

класів організувати та провести виховні години з відповідною темати-

кою (21.11.). 

37. Участь у міській акції «Запали свічку» (26.11.). 

 

Грудень Місячник ро-

динно-

сімейного вихо-

вання 

І тиждень 1. До Дня Збройних сил України організувати зустріч з військовослуж-

бовцями. 

2. Вивчення стану виховної роботи у 9-Б класі. 

3. Вивчення стану виховної роботи у 9-х класах. 

4. Організація та проведення флеш-мобу до Всесвітнього дня боротьби 

з ВІЛ-СНІДом (01.12.2015). 

5. Провести шкільний конкурс «Історія моєї родини» (1-4 класи). 

6. Провести збори батьків п’ятикласників «Адаптація  п’ятикласників  

до середньої ланки школи» 

7. Участь у міському конкурсі «Новорічний вернісаж» . 

8. Організувати та провести виховні години за такими темами: «Що 

таке сім’я?», «Які обов’язки в сім’ї мої та батьків?» «Шанобливе ста-

влення до батьків – фундамент українського менталітету». 

9. Провести рейди-перевірки щодо відвідування учнями навчальних 

занять, дотримання внутрішкільних правил. 

10. Перевірка зовнішнього вигляду учнів (оформлення результатів рей-

дів на дошці спів врядування). 

11. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

12. Заходи до Дня місцевого самоврядування (07.12. за окремим пла-

ном). 

13. Опитування учнів «Насильство в учнівському середовищі» (01 – 

12.12.) (Відп.: Парнюк Ю.С.). 

14. Участь у першості міста з баскетболу серед збірних команд дівчат 

ЗНЗ в залік Спартакіади школярів. 

15. Участь у міському етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської твор-

чості  в номінації «Історія України і державотворення» (01 – 23.12.). 

16. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

17. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згід-

но плану). 

18. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

19. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

 

ІІ тиждень 1. Участь в міському етапі щорічного конкурсу «Найкращий читач 2017 

р.». 

2. Вивчення стану виховної роботи у 10-А класі. 

3. Участь у благодійній акції «Святий Микола - дітям». 

4. Організувати та провести в класних колективах шкільний конкурс 

«Історія моєї родини» (5-8 класи). 

5. Організувати та провести заходи для учнів 2 - 6 – х класів до Свята 

зими (за окремим планом). 
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6. Організувати та провести виховні години за такими темами (для уч-

нів 2-6-х класів) : «Краса і неповторність зимової пори», «Погляд 

митців на красу зими», «Родинні звичаї – чи потрібні вони?», 

7. Для учнів 8-11-х класів за темою «100 років з початку збройного 

опору Української Народної Республіки проти російської агресії 

(17.12.1917)». 

8. Провести рейди-перевірки щодо відвідування учнями навчальних 

занять, дотримання внутрішкільних правил. 

9. Перевірка зовнішнього вигляду учнів (оформлення результатів рей-

дів на дошці спів врядування). 

10. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

11. Заходи до Всесвітнього дня прав людини (за окремим планом 

(10.12.). 

12. Заходи до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС (за 

окремим планом (14.12.). 

13. Участь у засіданні педагогічної студії учителів фізичної культури 

«Формування збірної команди навчального закладу та міста з ігрових 

видів спорту» (15.12.). 

14. Участь  у консультації для соціальних педагогів «Основи законодав-

ства щодо захисту прав дітей» (15.12.). 

15. Звіт про розвиток фізичної культури (12 – 20.12.) (Відп. Дрелінський 

С.С.). 

16. Інформація про стан виконання плану заходів щодо запобігання 

торгівлі людьми на період до 2020 року у навчальних закладах м. 

Кременчука (12 – 16.12.) (Відп.: Живолуп Л.В., Парнюк Ю.С.) 

17. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

18. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згід-

но плану). 

19. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

20. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

 

ІІІ тиждень 1. Участь у міському фестивалі «Зимові фантазії» (14-18.12.). 

2. Участь у міському конкурсі-виставці «Збережи ялинку» (17.12.). 

3. Провести шкільний конкурс «Історія моєї родини» (9-11 класи). 

4. Організувати та провести виховні години за темою: «Свято св. Ми-

коли – сутність та традиції». 

5. Підготувати інформацію «Про розвиток туристсько-краєзнавчої ро-

боти в навчальному закладі». 

6. Провести рейди-перевірки щодо відвідування учнями навчальних 

занять, дотримання внутрішкільних правил. 

7. Перевірка зовнішнього вигляду учнів (оформлення результатів рей-

дів на дошці спів врядування). 

8. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

9. Звіт про виконання заходів з координації інформаційної діяльності та 

захисту інформаційної безпеки держави на території Полтавської об-

ласті у 2014-2016 роках (ІV квартал 2016 року). 

10. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

11. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згід-

но плану). 

12. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

13. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

14. Вивчення стану виховної роботи у 10-Б класі. 

15. Аналіз стану виховної роботи у 10-х класах (довідка). 

 

 ІV тиждень 1. Година політінформації (9-11 кл.) 

2. Профорієнтаційна робота. Зустрічі з представниками ВНЗ міста та 

України для учнів 9-11 класів. 

3. Випуск шкільної газети «Daily School» 

4. Провести підсумкову загальношкільну лінійку. 

5. Організувати та провести виховні години за такими темами: «Новий 

рік. Як його святкують у світі?», «Звичаї та традиції святкування Но-

вого Року», «Техніка безпеки під час зимових канікул». 

6. Провести рейди-перевірки щодо відвідування учнями навчальних 

занять, дотримання внутрішкільних правил. 

7. Перевірка зовнішнього вигляду учнів (оформлення результатів рей-

дів на дошці спів врядування). 

8. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 
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9. Організація та проведення Новорічних свят для учнів 1-11-х класів. 

10. Благодійний марафон на підтримку воїнів-учасників АТО. 

11. Оформлення фотозвіту проведених виховних заходів на офіційній 

сторінці школи в соціальних мережах та на сайті школи. 

12. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп. Берегова О.О.). 

13. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згід-

но плану). 

14. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

15. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

 

Січень Місячник  

української  

культури 

І тиждень 1. Проведення методоб’єднання класних керівників 1-11 класів 

2. Організація і проведення класними керівниками заходів на зимових 

канікулах (за окремими планами). 

3. Аналіз виховної роботи за І семестр 2016-2017 н.р. 

4. Проведення  наради-інструктажу з класоводами та класними керів-

никами 1-11 класів з питань планування виховної роботи у ІІ семест-

рі. 

5. Аналіз якості чергування вчителів на перервах (наказ). 

6. Участь у змаганнях «Кубок випускника – 2017». 

7. Звіт Про виконання Закону України «Про засудження комуністично-

го та націонал-соціалістичного (нацистського)  тоталітарних режимів 

в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки на території об-

ласті» Відп.: Дрелінський С.С. (05.01.). 

8. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згід-

но плану). 

9. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

10. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

 

ІІ тиждень 1. Участь у міському зльоті технічних талантів. 

2. Організувати та провести виховні години за такими темами: «Мова 

рідна, слово рідне!», «Етика українців», «Славетні українці». 

3. Провести рейди-перевірки щодо відвідування учнями навчальних 

занять, дотримання внутрішкільних правил. 

4. Перевірка зовнішнього вигляду учнів (оформлення результатів рей-

дів на дошці спів врядування). 

5. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

6. Шкільні змагання з чірлідінгу. 

7. Аналіз стану роботи з попередження злочинності та правопорушень 

серед учнів у школі. 

8. Участь у засіданні методичного об’єднання керівників гуртків 

(17.01.). 

9. Участь шкільної команди у першість міста з волейболу серед збірних 

команд юнаків ЗНЗ міста у залік Спартакіади школярів (16 - 27.01.). 

10. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

11. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згід-

но плану). 

12. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

13. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

 

ІІІ тиждень 1. Ознайомлення учнів із шкільним положенням конкурсу «Учень року». 

2. Робота по попередженню злочинності та правопорушень серед учнів 

школи. 

3. Святкування Дня соборності України (за окремим планом). 

4. Участь у першості міста з волейболу  серед збірних команд юнаків 

ЗНЗ міста Кременчука в залік Спартакіади 

5. Організувати та провести виховні години за такими темами: «Година 

пам’яті та мужності» (до річниці бою біля ст. Крути), «Що таке націо-

нальна свідомість», «Перлина народної творчості». 

6. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

7. Заходи до Дня утворення ОУН (27.01.). 

8. Участь у засіданні творчої групи виховників роїв. 

9. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп. Берегова О.О.). 

10. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згідно 

плану). 

11. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 



10 
 

Парнюк Ю.С.). 

12. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

13. Вивчення стану виховної роботи у 11-А класі. 

 

ІV тиждень 1. Година політінформації (9-11 кл.) «22 січня - 110 років з дня народ-

ження Миколи Лівицького (1907-1989), громадського і політичного 

діяча, Президента УНР в екзилі» 

2. Профорієнтаційна робота. Зустрічі з представниками ВНЗ міста та 

України для учнів 9-11 класів. 

3. Участь у фестивалі дитячої творчості «Зірковий небосхил Кременчу-

ка» (29 - 31.01.). 

4. Організувати та провести виховні години за такими темами: «Я - 

громадянин України і пишаюсь цим», «Яким я бачу майбутнє своєї 

країни». 

5. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

6. Засідання творчої групи виховників роїв «Організація зимового та-

борування». 

7. Участь у семінарі класних керівників «Проектування виховного 

простору учнівського колективу». 

8. Благодійний марафон на підтримку воїнів-учасників АТО. 

9. Участь у змаганнях «Кубок випускника - 2018». 

10. Участь шкільної команди у першості міста з волейболу серед збірних 

команд дівчат ЗНЗ в залік Спартакіади школярів (30.01.). 

11. Оформлення фотозвіту проведених виховних заходів на офіційній 

сторінці школи в соціальних мережах та на сайті школи. 

12. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

13. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згід-

но плану). 

14. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

15. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

16. Вивчення стану виховної роботи у 11-Б класі. 

17. Аналіз стану виховної роботи у 11-х класах (довідка). 

 

Лютий Місячник то-

лерантності 

І тиждень 1. Провести рейди-перевірки щодо відвідування учнями навчальних 

занять, дотримання внутрішкільних правил. 

2. Перевірка зовнішнього вигляду учнів (оформлення результатів рей-

дів на дошці спів врядування). 

3. Вечір зустрічі з випускниками. 

4. Участь в першості міста з волейболу  серед збірних команд дівчат 

ЗНЗ міста Кременчука в залік Спартакіади. 

5. Організувати та провести виховні години за такими темами: «Що я 

знаю про толерантність?», «Як почути і зрозуміти ближнього?». 

6. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

7. Участь у засіданні творчої групи виховників роїв. 

8. Участь огляді - конкурсі театральних колективів ЗНЗ (01 – 02.02.). 

9. Вишкіл з військово-патріотичного блоку (зброя та поводження з 

нею) Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»). 

10. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згід-

но плану). 

11. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

12. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

13.  

ІІ тиждень 1. Проведення шкільної батьківської конференції. 

2. Організувати та провести виховні години за такими темами: «Наскі-

льки часто я імпульсивно реагую на негатив?», «Мої права як рівного 

члена суспільства в колективі з однолітками, старшими, молодшими». 

3. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

4. Заходи до річниці першого антирадянського повстання (за окремим 

планом (15.02.). 

5. Участь голови батьківського комітету школи в  засіданні міської ради 

батьків (16.02.). 

6. Заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав (за окремим планом (15.02.). 

7. Заходи до Всесвітнього дня спонтанного прояву доброти (17.02.). 

8. Заходи до Дня героїв небесної сотні (за окремим планом (20.02.). 
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9. Святкування міжнародного дня рідної мови (21.02.). 

10. Участь у засіданні педагогічної студії учителів фізичної культури 

«Формування складу збірної команди юнаків та дівчат для участі у 

зональних та фінальних змаганнях обласної Спартакіади школярів» 

(09.02.). 

11. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

12. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згідно 

плану). 

13. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

14. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

 

ІІІ тиждень 1. Організувати та провести виховні години за такими темами: «Якими 

шляхами можна досягти поваги в колективі (пригнічення, допомога)», 

«Чи може бути моя думка важливішою за інші для мене та оточую-

чих», для учнів 8-11-х класів «17 лютого – 125 років з дня народження 

Йосипа Сліпого (1892-1984), предстоятеля Української греко-

католицької церкви, архієпископа». 

2. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

3. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

4. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згідно 

плану). 

5. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

6. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

 

ІV тиждень 1. Година політінформації (9-11 кл.) «25 лютого - 130 років з дня народ-

ження Леся Курбаса (1887-1937), режисера, актора, драматурга, 

публіциста, перекладача» 

2. Профорієнтаційна робота. Зустрічі з представниками ВНЗ міста та 

України для учнів 9-11 класів. 

3. Прийняти участь у міських змаганнях з судно модельного спорту. 

4. Організувати та провести виховні години за такими темами: «Що для 

мене честь та гідність?». 

5. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

6. Контроль стану роботи з організації соціально-педагогічної допомоги 

учням і сім'ям, які потребують особливої уваги. 

7. Участь у семінарі соціальних педагогів ЗНЗ «Робота соціального 

педагога по формуванню демократичних стосунків між учителями та 

учнями» (23.02.). 

8. Благодійний марафон на підтримку воїнів-учасників АТО. 

9. Участь у семінарі вчителів музичного мистецтва «Музичне мистецтво 

як унікальний фактор формування творчих здібностей учнів та креа-

тивності вчителя» (22.02.). 

10. Оформлення фотозвіту проведених виховних заходів на офіційній 

сторінці школи в соціальних мережах та на сайті школи. 

11. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

12. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згідно 

плану). 

13. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

14. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

 

Березень Місчник есте-

тичного вихо-

вання 

І тиждень 1. Проведення рейду «Шкільний дзвоник» 1-11 кл. 

2. Провести заходи до Всесвітнього дня жінок. 
3. Організувати та провести свято бантиків. 
4. Організувати та провести виховні години за такими темами: «Що таке 

краса. У чому вона виявляється?», «Як змінювалося відчуття прекра-

сного в історії?». 
5. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 
6. Участь у засіданні творчої групи виховників роїв «Підготовка спо-

рядження рою для проведення весняного таборування» (02.03.). 

7. Участь у засіданні методичного об’єднання  керівників гуртків 

(02.03.). 

8. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

9. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згідно 

плану). 

10. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 
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Парнюк Ю.С.). 

11. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

 

ІІ тиждень 1. Участь в міському фотоконкурсі «Світ очима дітей». 

2. Участь у міському етапі всеукраїнського дитячого конкурсу «Джміль 

та бджілка» 

3. Участь у міському етапі всеукраїнського дитячого конкурсу «Молодь 

обирає здоров’я» (16.03.) . 

4. Участь в огляді-конкурсі екологічних агітбригад, театрів (шоу). 

5. Організувати та провести виховні години за такими темами: «Чому в 

людей різні погляди на красу та прекрасне?», «Які методи вираження 

своїх почуттів?». 

6. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

7. Участь у засіданні творчої групи виховників роїв «Організація та 

проведення весняного таборування та поході у міжсезоння. 

8. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

9. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згідно 

плану). 

10. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

11. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

 

ІІІ тиждень 1. Організація та проведення  Свята весни. 

2. Фотоконкурс «Моя улюблена пора року». 

3. Організувати та провести виховні години за такими темами: «У чому 

бачили поети красу весняної пори?», «Як я ставлюся до весни? В чо-

му на мою думку виявляється її краса?». 

4. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

5. Заходи до Всеукраїнського дня боротьби з туберкульозом. 

6. Вишкіл з військово-патріотичного Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

7. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

8. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згід-

но плану). 

9. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

10. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

 

ІV тиждень 1. Проведення методоб’єднання класоводів і класних керівників 1-11 

класів 

2. Організувати та провести виховні години за темою «Техніка безпеки 

під час весняних канікул». 

3. Участь у семінарі керівників гуртків (24.03.). 

4. Благодійний марафон на підтримку воїнів-учасників АТО. 

5. Робота з банком даних учнів, схильних до правопорушень. 

6. Участь у засіданні педагогічної студії учителів фізичної культури 

«Формування складу збірної команди загальноосвітніх навчальних за-

кладів міста Кременчука для участі у фінальних змаганнях з легкої ат-

летики» (23.03.). 

7. Участь у першості міста з легкоатлетичного чотириборства «Дружба» 

в залік Спартакіади школярів (24.03.). 

8. Звіт про виконання обласного плану заходів у зв’язку з роковинами 

трагедії Бабиного Яру (відп.: Дрелінський С.С.) 

9. Оформлення фотозвіту проведених виховних заходів на офіційній 

сторінці школи в соціальних мережах та на сайті школи. 

10. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

11. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згідно 

плану). 

12. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

13. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

 

Квітень Місячник еко-

логії та охоро-

ни довкілля 

І тиждень 1. Заходи до дня першої конституції . 
2. Організувати та провести заходи до Всесвітнього дня сміху (за окре-

мим планом). 
3. Перевірка зовнішнього вигляду учнів школи. 
4. Участь у екологічному марафоні «Мій рідний край-моя земля»  
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5. Участь у першості міста з легкої атлетики  серед збірних команд учнів 

ЗНЗ міста Кременчука в залік Спартакіади. 

6. Організаційні заходи до Дня здоров’я (за окремим планом). 

7. Організувати та провести виховні години за такими темами: «Краса і 

неповторність кременчуцьких плавнів». 

8. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

9. Участь у засіданні творчої групи виховників роїв Всеукраїнської ди-

тячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

10. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згідно 

плану). 

11. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

12. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

 

ІІ тиждень 1. До Всесвітнього дня довкілля організувати та провести виховні го-

дини за темою «Чистота - там де не смітять». 

2. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

3. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

4. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згід-

но плану). 

5. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

6. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

 

ІІІ тиждень 1. Участь у міських змаганнях з авіа моделювання для закритих примі-

щень. 

2. Участь у фотоконкурсі «Години спілкування з природою». 

3. Конкурс екологічних плакатів «Я і природа». 

4. Участь у конкурсі «В об’єктиві натураліста». 

5. Заходи до міжнародного дня пам’яток історії та культури (18.04). 

6. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

7. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

8. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згідно 

плану). 

9. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

10. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

11. Участь голови батьківського комітету школи в  засіданні міської ради 

батьків (20.04.). 

 

 

ІV тиждень 1. Година політінформації (9-11 кл.) «70 років з часу проведення польсь-

кою владою акції «Вісла» – примусових депортацій українців з 

українських етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини та 

Підляшшя (28.04.-12.08.1947, день пам’яті – 28.04.2017». 

2. Профорієнтаційна робота. Зустрічі з представниками ВНЗ міста та 

України для учнів 9-11 класів. 

3. Відзначення річниці Чорнобильської трагедії  
4. Загальношкільна лінійка «Дзвони Чорнобиля» 

5. Заходи до річниці Чорнобильської трагедії (за окремим планом). 

6. Організувати та провести виховні години за такими темами: 

7. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

8. Благодійний марафон на підтримку воїнів-учасників АТО. 

9. Оформлення фотозвіту проведених виховних заходів на офіційній 

сторінці школи в соціальних мережах та на сайті школи. 

10. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

11. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згідно 

плану). 

12. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

13. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

 

Травень Місячник  

військово-

патріотичного 

І тиждень 1. Проведення рейду «Шкільний дзвоник» 1-11 кл. 

2. Заходи до Дня пам’яті та примирення (за окремим планом). 

3. Організувати та провести виховні години за такими темами: «Подвиг 

моїх предків вічний!», «Дякую вам , ветерани, за чисте небо!». 

4. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 
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виховання 5. Заходи до Дня матері. 

6. Участь у засіданні творчої групи виховників роїв Всеукраїнської ди-

тячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)». 

7. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

8. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згідно 

плану). 

9. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

10. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

 

ІІ тиждень 1. Організувати та провести виховні години за такими темами: «За що я 

люблю Батьківщину?», «Майбутнє моєї країни залежить від мене». 

2. Організувати та провести кожним класним колективом заходи до 

Міжнародного дня сім’ї (15.05.). 

3. Організація підготовки до літнього оздоровлення школярів (наказ). 

4. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

5. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

6. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згідно 

плану). 

7. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

8. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

 

ІІІ тиждень 1. Організувати та провести заходи до Дня Європи в Україні. 

2. Рейд шкільного співврядування щодо виконання Правил учнів школи. 

3. Організувати та провести виховні години за такими темами: «Історія 

стосунків України з Європейськими країнами», «Історія створення 

Європейського союзу». 

4. Моніторинг якості чергування вчителів на перервах. 

5. Участь лідера учнівського спів врядування в міській школі юного 

лідера (19.05.). 

6. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

7. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згідно 

плану). 

9. Участь у I (міському) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військо-

во-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (16 - 18.05.) 

8. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.). 

9. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

10. В рамках відзначення Дня пам'яті жертв політичних репресій органі-

зувати та провести виховні години для учнів 5-8-х класів за відповід-

ною тематикою (15.05.). 

 

ІV тиждень 1. Година політінформації (9-11 кл.) 

2. Профорієнтаційна робота. Зустрічі з представниками ВНЗ міста та 

України для учнів 9-11 класів. 

3. Провести метод об’єднання класоводів 1-4 класів 

4. Провести метод об’єднання класних керівників 5-8 класів. 

5. Випуск шкільної газети «Daily School». 

6. Проведення загальношкільної лінійки. 

7. Організувати та провести виховні години за такими темами:  «Прави-

ла поводження на воді», «Безпека життєдіяльності у побуті», «Техніка 

безпеки під час літніх канікул» 

8. Аналіз якості чергування вчителів на перервах (наказ). 

9. Благодійний марафон на підтримку воїнів-учасників АТО. 

10. Оформлення фотозвіту проведених виховних заходів на офіційній 

сторінці школи в соціальних мережах та на сайті школи. 

11. Робота школи юного лідера (відповідно плану. Відп.: Берегова О.О.). 

12. Робота шкільного центру дитячої дипломатії «New generation» (згідно 

плану). 

13. Робота з учнями, схильними до правопорушень згідно плану (Відп.: 

Парнюк Ю.С.).  

14. Робота з учнями, схильними до протиправної поведінки учителями-

наставниками. 

 

Червень  І тиждень 1. Організація роботи пришкільного табору. 

2. Підготовка звіту про роботу з учнями, які схильні до протиправних дій 

(Відп.: Парнюк Ю.С.). 
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3. Підготовка звіту про роботу з учнями, схильними до протиправної 

поведінки учителями-наставниками. 

4. Підготовка звіту про роботу шкільного співврядування за 2017-2018 

навчальний рік (Відп.: Берегова О.О.). 

5. Підготовка звіту про роботу шкільного центру дитячої дипломатії. 

6. Підготовка звіту кафедри виховної роботи за минулий начальний рік. 

7. Аналіз стану виховної роботи за 2017-2018 навчальний рік (наказ). 

8. Аналіз стану правовиховної роботи за 2017-2018 навчальний рік (на-

каз). 

 

ІІ тиждень 1.  Довідка про стан роботи з попередження злочинності та правопорушень 

серед учнів в навчальному закладі. 

ІІІ тиждень  

ІV тиждень  

 


