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1 вересня – День Знань.  
Свято Першого дзвоника. 
Урочиста лінійка; 
– урок Мужності, присвяче-
ний   річниці Незалежності 
України; 
– зустрічі з ветеранами Ро-
менського мікрорайону; 
– тематична класна година 
на честь ювілею міста “Ми 
– сумчани!” 

2 вересня – визволення 
м. Суми від німецько-
фашистських загарбників: 
– операція “З добрим ран-
ком, ветеране!” 
– уроки пам’яті. 

2 вересня – День міста: 
– виховні години: “Історичне 
минуле і сьогодення!”, “Почесні 
громадяни Сум”,!”,“Місто над 
Пслом”, “Ти і твоя вулиця”; 
– вікторини “Звідки пішла 
назва нашого міста”, “Люби 
і знай свій рідний край”; 
– пішохідні екскурсії “Стеж-
ками рідного міста” 

Виявлення та 

облік дітей, що по-

требують посиле-

ної уваги з боку 

педагогів. Профі-

лактична бесіда по 

класам з важкови-

ховуваними учня-

ми. 

Виявлення та 

облік дітей-сиріт, 

дітей, що знахо-

дяться під опікою, 

напівсиріт, інвалі-

дів, малозабезпе-

чених дітей з бага-

тодітних сімей, 

чорнобильців; ді-

тей, батьки яких 

воювали в зоні 

АТО. 

Виховні години 

по напрямку “Осо-

бистість і колек-

тив, планування 

роботи”. Старт 

конкурсу “Кращий 

клас року”. 

Проведення 

Всеукраїнського 

заходу “Урок”. 

 

Місячник “Ува-
га, діти на дорозі!” 

– бесіди з правил 
безпеки дорожньо-
го руху для учнів; 

– бесіди з батьками 
“Виховання пове-
дінки у дітей на до-
розі”, “Навчання 
дітей ПДР”; 

– практичне заняття 
“Дорога до школи”; 

– інформаційний 
куточок “Увага! 
Діти на дорозі!”; 

– зустріч учнів з 
інспекторами ДАІ. 

Акція “Здоро-
в’я дитини – здо-
ров’я нації” 

– виховні години 
“Молодь за здоро-
вий спосіб життя”, 
“Здоров’я – запо-
рука добробуту і 
щасливого життя”; 

– випуск санбюле-
тенів “Здоровий спо-
сіб життя”, “Тубер-
кульоз”, «Вакціна-
ція»; 

– інтерактивний 
заняття “ Здоровий  
спосіб життя ”. 

Операція 

“Шкільний двір” 

 

Операція 

“Шкільний двір”. 

Трудовий десант на 

пришкільних діля-

нках “Наша школа 

– рідний дім”. 

Свято “ Урок 

футболу”. 

Гра-подорож 

“Козацькими стеж-

ками” 

Виставка ком-

позицій букетів, 

виробів образот-

ворчого та ужит-

кового мистецтва; 

фотовиставка 

Концерт дитя-

чої художньої са-

модіяльності 

Конкурс малюн-

ків “Дорожня абе-

тка”, “Я малюю 

дорогу до дому” 

Конкурс малюн-

ків “Спорт у на-

шому житті” 

Конкурс твор-

чих робіт знавців 

історії рідного міс-

та, вулиці. Вистав-

ка-фантазія на те-

му “Моє рідне міс-

то”. 

Операція “З добрим 

ранком, ветеране!”. 

Старт конкурсу “Кра-

щий клас” 
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11вересня - День пам’яті 

жертв фашизму: 

- виховні години «Ніколи 

знову !», «Кришталева ніч»; 

- відвідування пам’ятників, 

меморіалів; 

-  бесіди, семінари, круглі 

столи «Внесок України у бо-

ротьбу проти  фашизму» ; 

-  виставки творчих робіт 

учнів до Деня пам’яті жертв 

фашизму; 

-  виставки тематичної літе-

ратури  «Українці на фрон-

тах другої світової» у шкіль-

ній бібліотеці.  

  

 

Вивчення умов 

родинного вихо-

вання важковихо-

вуваних учнів та 

учнів, що потре-

бують посиленої 

уваги з боку педа-

гогів. 

Етичні бесіди з 

учнями по класам 

10 вересня – 

Всесвітній день 

запобігання само-

губствам: 

-інформаційна 

компанія «Проти-

дія булінг». 

Бесіда з учнями 

“Обережно, гри-

би!” Випуск сан-

бюлетеня. батьків-

ські збори розгля-

нути питання:  

«Харчові отруєн-

ня». 

Операція 

“Шкільний двір”. 

Озеленення 

класної кімнати. 

14 вересня – 21 

вересня проведен-

ня всесвітньої ак-

ції «Чиста Україна 

– чиста Земля». 

15 вересня еко-

логічна акція до  

Міжнародного дня 

чистих берегів. 

Операція “Шкі-

льний двір”  

Залучення учнів 

до участі в спорти-

вних секціях. 

Змагання:  “Спри-

тні, дужі, небайду-

жі, грайливі”, “Чис-

ті легені – перемоги 

в спорті”. 

Залучення уч-

нів до занять у різ-

номанітних гурт-

ках в школі та по-

зашкільних закла-

дах 

Благодійний 

ярмарок “Дари 

осені”. 

Організація самов-

рядування в класах 

Рейд-перевірка зов-

нішнього вигляду (що-

тижня). 
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 Зустріч учнів із 

шкільним офіце-

ром поліції «Про-

тидія булінгу в ди-

тячому середови-

щі». 

15 вересня  День 

батька 

-позакласні заходи: 

«Мій тато, якого я 

люблю».  

Тиждень здо-

ров’я: 

– виховні години 

“Здоров’я – запо-

рука добробуту і 

щасливого життя”, 

“Бережіть здоров’я 

змолоду”, “Скіль-

ки коштує здо-

ров’я”; 

– бесіди “Раціональ-

ний режим дня”, “Здо-

ровий спосіб життя”. 

Операція 

“Шкільний двір”. 

 Озеленення 

класної кімнати.  

Заготовка на-

сіння квітів. 

Толока, прис-

вячена Всеукраїн-

ській акції “Чиста 

Україна – чиста 

Земля”.  

Залучення уч-

нів до участі в 

спортивних секці-

ях. 

Конкурс плака-

тів “Молодь за здо-

ровий спосіб життя” 

Залучення уч-

нів до занять у різ-

номанітних гурт-

ках в школі та по-

зашкільних закла-

дах. 

Конкурс буке-

тів “Квіти – усміш-

ка природи”. 

Підготовка загаль-

ношкільної учнівської 

конференції “Про перс-

пективи діяльності уч-

нівського колективу 

школи”. 

Організація випуску 

шкільної газети. 
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21 вересня – Міжнарод-
ний день миру: 
– уроки Миру; 
виховні години “Мир – 
Україні, добро – родині, 
щастя – кожній дитині”, 
“Хай завжди буде небо ми-
рним під стягом рідної 
України”; 
– уроки мужності; 
– зустрічі учнів з ветерана-
ми Великої Вітчизняної 
війни. 

22 вересня – День парти-
занської слави: 
– виховні години “Партиза-
ни – герої”, “Юні месники 
Сумщини”, “Від Путивля до 
Карпат”; 
– конкурс творчих робіт 
“Партизанський рух на Су-
мщині”; 
– уроки мужності, присвя-
чені  річниці партизансько-
го руху на Сумщині; 

– екскурсії до краєзнавчого 
музею. 

Проведення ін-

дивідуальних бесід 

з учнями, схильни-

ми до правопору-

шень. 

Робота консу-

льтаційного пунк-

ту соціально-

психологічної 

служби. 

Бесіда з шкіль-

ним офіцером по-

ліції: «Безпека до-

рожнього руху для 

велосипедистів». 

Екологічна ак-

ція: «Сортування 

сміття. Споживає-

мо розумно.» 

Операція 

“Шкільний двір”. 

Залучення учнів до 

участі в спортив-

них секціях.  

Залучення уч-

нів до занять у гу-

рткахестетичного 

напрямку в школі 

та позашкільних 

закладах. 

 Конкурс-пленер 

«Моє рідне місто». 

 Конкурс творчих 

робіт, присвячених 

захисникам Вітчи-

зни (номінації 

«Малюнок», 

«Вірш»). 

Проведення загаль-

ношкільної учнівської 

конференції “Про перс-

пективи діяльності уч-

нівського колективу 

школи”.  

Засідання шкільного 

учнівського комітету 

самоврядування. 
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27 вересня – Всесвітній 

день туризму: 

– виховні години “Умови, 
чинники збереження і зміц-
нення здоров’я”, “Культура 
здоров’я”, “Основні правила 
організації туристичних по-
ходів”; 

– пішохідні екскурсії “Сте-
жками рідного міста”; 

– відпочинок учнівської мо-
лоді із залученням батьків-
ської громадськості; 

1 жовтня – День Ветера-

на: 

– операція “З добрим ран-
ком, ветеране!; 

– уроки мужності. 

1 жовтня – Міжнародний 

день людей похилого віку: 

– бесіди до Міжнародного 
дня людей похилого віку; 

– привітання вчителів-
ветеранів. 

Засідання ради 

профілактики пра-

вопорушень учнів. 

Підготовка до 

святкування Дня 

Вчителя 

Операція “Тур-

бота”.  

1Жовтня - Мі-

жнародний день 

громадян похилого 

віку 

- виховні години: 

«Трудові досягнен-

ня ветеранів пра-

ці»; 

- акція соціальної 

допомоги ветера-

нам праці «Ти мо-

жеш їм допомог-

ти»; 

- виставки плакатів; 

фотоматеріалів, 

творів мистецтв, 

книжкових видань 

«Шляхами подвига 

і слави».  

Бесіди з безпе-

ки життєдіяльнос-

ті. 

Операція 

“Шкільний двір”.  

Акція «Еколо-

гічними стежка-

ми». 

Операція 

“Шкільний двір”.  

Генеральне 

прибирання кабі-

нетів. 

 Залучення уч-

нів до участі в 

спортивних секці-

ях. 

 Спортивні свя-

та “Козаченьки 

молоденьки”, “Та-

то, мама і я – спор-

тивна сім’я”. 

Залучення уч-

нів до занять у різ-

номанітних гурт-

ках школи та по-

зашкільних закла-

дах. 

Виставкамалю-

нків, присвячених 

Міжнародному 

дню людей похило-

го віку. 

Операція “Турбота”.. 
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    Декада військово-

патріотичного виховання 

присвячена Дню Захисника 

України: 

-тематичні уроки, круглі 

столи «Підготовка молоді 

до служби в Збройних силах 

України»; 

-військово-спортивні зма-

гання; 

-зустрічі з ветеранами АТО, 

офіцерами Сумського місь-

кого військового комісаріа-

ту,інструкторами бойової 

підготовки  військовою час-

тиною 3051 Національної 

гвардії України. 

-змагання «Козацькі заба-

ви»; 

- конкурс пісні та строю уч-

нів 10-х,11-х класів; 

- військово-патріотична гра 

«Джура» (Сокіл). 

Складання со-

ціального паспор-

ту школи. 

 Місячник за-

хисту прав дитини: 

– виховні години 

“Закон і право”, 

“Твої учнівські 

права і обов’язки”, 

“Відповідальність 

за правопорушення 

і злочини”, “Грома-

дянський 

обов’язок”; 

–правовий куточок 

“Ти і Конституція 

України”; 

– конкурс творчих 

робіт; 

– вивчення статей 

Конституції про 

права дитини; 

– брейн-ринг на 

тему “Діти та за-

кон”. 

 

 Всесвітній  День 

учителя: 

– випуск плакатів, 

газет-вітань: 

 “ Учитель! Перед 

ім’ям твоїм…” 

 

Бесіда з питань 

охорони здоров’я: 

«Режим дня»; 

«Здорове харчу-

вання»; 

«Основні питання 

вакцинації». 

Операція 

“Шкільний двір”. 

Заготовка насіння 

квітів. 

Операція 

“Шкільний двір”.  

Залучення уч-

нів до участі в 

спортивних секці-

ях. Старти надій. 

Підготовка кла-

сів до зимового пе-

ріоду. 

Концерт “ Учи-

тельська доля – ви-

сока зоря ”. 

2 жовтня – Між-

народний день му-

зики. Бесіди: “Му-

зика в житті лю-

дини” 

Конкурс плака-

тів:  

“Подорож краї-

нами Закону, Права 

і Моралі” 

Організація прове-

дення Дня Учителя. 

День учнівського 

самоврядування. 
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 Історично-краєзнавча 

акція “Мій край – моя істо-

рія жива” 

14 жовтня – День украї-

нського козацтва 

14 жовтня – День захисника 

України 

Профілактична 

бесіда з важкови-

ховуваними учня-

ми. 

Класні години 

“У людині все по-

винно бути прек-

расним”. 

Бесіда “Здо-

ров’я – запорука 

добробуту і щас-

ливого життя”. 

Операція 

“Шкільний двір”. 

Конкурс: 

 “Збережемо на-

вчальну книгу”. 

Операція 

“Шкільний двір”. 

Трудовий де-

сант на пришкіль-

них ділянках “На-

ша школа – рідний 

дім”. 

 

  Акція: «Привітан-

ня ветеранів педа-

гогічної праці».  

Робота комісії ради 

старшокласників 



Тиж-

день 

Національно - патріотич-

не,  громадянське вихо-

вання 

Правове  

виховання 

Моральне  

виховання 

Охорона  

здоров’я 

Екологічне  

виховання 

Трудове і фізичне 

виховання 

Естетичне  

виховання 

Діяльність органів са-

моврядування та ди-

тячих організацій 
Ж

о
в

т
е

н
ь

, 
ІІ

І 

28 жовтня – День визво-

лення України від німецько-

фашистських загарбників: 

– виховні години “Вони ви-

зволяли Україну”, “Бороть-

ба народу України з фаши-

стсько-німецькими загарб-

никами”, “Вічна їм пам’ять і 

слава”; 

– зустрічі з ветеранами Ро-

меньского мікрорайону; 

– зустріч з вчителями-вете-

ранами нашої школи; 

– операція “Турбота”; 

операція “З добрим ранком, 

ветеране!”; 

– вітання ветеранів війни у 

Роменському мікрорайоні; 

– уроки мужності; 

– екскурсія до шкільного 

музею Бойової слави. 

Тиждень пра-

вових знань: 

– виховні години 

“Закон і право”, 

“Що таке свобода і 

відповідальність”, 

“Відповідальність 

за правопорушен-

ня і злочини”; 

– бесіди “Що таке 

право?”, “Права 

дитини. Як вони 

захищаються”; 

– дискусія “Права 

дитини в Україні. 

Як вони реалізу-

ються”; 

– година спілку-

вання “Кожна ди-

тина має право…” 

Засідання ради 

профілактики пра-

вопорушень учнів. 

Просвітницько-

профілактичне за-

няття із шкільним 

офіцером поліції 

«Запобігання тор-

гівлі людьми». 

Єдиний день 

знань правил до-

рожньо-вуличного 

руху: 

– бесіди з правил 

дорожньо-

транспортного ру-

ху для учнів; 

– виступ загону 

“Юні інспектори 

руху” перед учня-

ми; 

– бесіди щодо за-

побігання дитячо-

му дорожньо-

транспортному 

травматизму; 

– бесіда з профіла-

ктики дитячого 

травматизму, про-

типожежної безпе-

ки, з правил доро-

жнього руху, ко-

ристування газо-

вими і електроп-

риладами 

Операція 

“Шкільний двір”. 

Акція «Сортування 

сміття».  

Операція 

“Шкільний двір”. 

Трудовий десант 

на пришкільних 

ділянках “Наша 

школа – рідний 

дім”. 

Генеральне 

прибирання кабі-

нетів. 

 

Конкурс на 

кращий за чисто-

тою клас. 

Конкурс плака-

тів на тему “Я ма-

люю право.” 

Брейн-ринг “Іс-

торія України”. 

Вечір відпочи-

нку для старшок-

ласників “Осінній 

бал” 

Конкурс віршів 

“Навічно у пам’яті 

народній”. 

Конкурс стін-

нівок “Вони захи-

щали Батьківщи-

ну”. 

Конкурс на кращий 

за чистотою клас. 

Операція “Турбота”. 

Організація вечора 

відпочинку “Осінній 

бал”. 

Ж
ов

те
нь

, І
V

 

Осінні канікули (за 

окремим планом). 

 

 

Операція “Ка-

нікули”. 

Рейд “Кані-

кули”. 

   Конкурсу хореог-

рафічного мистецт-

ва. 

Операція “З добрим 

ранком, ветеране!” 

Л
и

с
т

о
п

а
д

, 
І   Бесіда “Про 

чуйність і байду-

жість.” 

Бесіда “Це по-

винен знати ко-

жен” (про режим 

дня). 

Заняття для дівчат 

7-х класів «Гігієна» 

Операція 

“Шкільний двір”.  

Виготовлення 

годівничок для 

птахів. 

Операція 

“Шкільний двір”.  

Трудовий де-

сант на пришкіль-

них ділянках “На-

ша школа – рідний 

дім” 

 Засідання комісії ра-

ди старшокласників. 



Тиж-

день 

Національно - патріотич-

не,  громадянське вихо-

вання 

Правове  

виховання 

Моральне  

виховання 

Охорона  

здоров’я 

Екологічне  

виховання 

Трудове і фізичне 

виховання 

Естетичне  

виховання 

Діяльність органів са-

моврядування та ди-

тячих організацій 
Л

и
с

т
о

п
а

д
, 

ІІ
 

 9 листопада – День україн-

ської письменності та мови: 

бесіда “Краса і багатство рі-

дної мови”; 

– вікторина “Чи знаєш ти 

рідну мову”; 

– конкурс знавців рідної 

мови; 

-написання диктанту з укра-

їнської мови. 

Тиждень захис-

ту прав дитини: 

– виховні години: 

“Дитина та її пра-

ва”, “Закон і пра-

во”, “Права і 

обов’язки”; 

– бесіди “Кожна 

дитина має пра-

во…”, “Конвенція 

ООН про права 

дитини”; 

– конкурс творчих 

робіт “Мої права”. 

Бесіди: 

-“Особистість і ко-

лектив”; 

-«Зозв’язання 

конфліктів мирним 

шляхом»; 

-«Запобігання на-

сильства над діть-

ми»; 

-«Запобігання тор-

гівлі людьми». 

 

Бесіда з питань 

охорони здоров’я. 

З 12 по 18 лис-

топада -  Тиждень 

безпеки дорожньо-

го руху: 

-Урок «Безпек до-

роги  - безпека 

життя»; 

-зустріч зі шкіль-

ним офіцером  По-

ліції; 

-батьківський всео-

буч; 

-фото –конкурс 

«Молодь за безпеку 

дорожнього руху». 

Операція 

“Шкільний двір”. 

Екологічний 

десант. 

Операція 

“Шкільний двір”. 

Толока “Наша 

школа – рідний 

дім”. 

Змагання зі 

стрільби з пневма-

тичної зброї серед 

юнаків 10-11 кла-

сів. 

Конкурс вір-

шів, малюнків до 

свята української 

мови. 

 

Робота комісії ради 

старшокласників з орга-

нізації свята до Дня 

української письменно-

сті та мови.  

Л
и

с
т
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а
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Тиждень толерантності: 

– виховні години “Спілкує-

мось толерантно”, «Проти 

дія боулінгу в учнівському 

середовищі»; 

– батьківські збори “Як спі-

лкуватися продуктивно”; 

– тренінг “Толерантність у 

моєму житті”. 

Просвітницько-

профілактичні за-

няття зі шкільним 

офіцером поліціі: 

-«Десять основних 

правил безпеки для 

дітей»; 

-«Поліція і грома-

да»; 

-«Базова самообо-

рона. Межі допус-

тимої самооборо-

ни». 

–Виховні години “ 

“Мій клас”, «Ви-

рішуємо конфлікти 

мирним шляхом»; 

– батьківські збори 

“Дії, якщо дитина 

виявилась 

 булером ”; 

–  робота консуль-

тпункту  соціаль-

но-психологічної 

служби. 

Бесіда лікаря-

нарколога з стар-

шокласниками: 

«Попередження 

вживання наркоти-

чних речовин». 

Операція 

“Шкільний двір”. 

  Всеобуч «Сорту-

вання сміття». 

Операція 

“Шкільний двір”. 

Проведення мі-

сячника з благоус-

трою на території 

освітнього закла-

ду. 

Інтелектуальна 

гра “Що? Де? Ко-

ли?” 

Випуск стінні-

вок «Дим - неви-

димий вбивця». 

Робота нарко-

поста – операція 

«Цигарка». 

Організація гри 

“Що? Де? Коли?” 

 Пошукова робота 

волонтерських загонів. 



Тиж-

день 

Національно - патріотич-

не,  громадянське вихо-

вання 

Правове  

виховання 

Моральне  

виховання 

Охорона  

здоров’я 

Екологічне  

виховання 

Трудове і фізичне 

виховання 

Естетичне  

виховання 

Діяльність органів са-

моврядування та ди-

тячих організацій 
Л

и
с

т
о

п
а

д
, 

ІV
 

 25 листопада – День 

пам’яті жертв голодомору 

та політичних репресій: 

– виховна година “Пам’ять 

про скорботний тридцять 

третій”; 

– круглий стіл “Трагедія 

України”; 

– бесіда “Голодомор на Су-

мщині”; 

– оформлення експозиції 

“Забуттю не підлягає…”; 

– уроки мужності “Голгофа 

голодної смерті”. 

Зустріч учнів з 

працівниками пра-

воохоронних орга-

нів про відповіда-

льність неповнолі-

тніх за вживання 

алкоголю, збері-

гання і вживання 

наркотиків”. 

Робота з учня-

ми по вивченню 

правил і форму-

ванню навичок ку-

льтури поведінки. 

Бесіда “Здоро-

в’я – найкращий 

скарб людини.” 

Операція 

“Шкільний двір”. 

Акція «Еколо-

гічними стежка-

ми». 

Операція 

“Шкільний двір”. 

Трудовий де-

сант на пришкіль-

них ділянках. 

Генеральне 

прибирання кабі-

нетів. 

Підготовка 

класів до зимового 

періоду. 

Конкурс влас-

них літературних 

учнівських творів 

“Жертвам голодо-

мору присвячує-

мо”. 

    Конкурс соліс-

тів-вокалістів 

«Співуча  веселка». 

Робота волонтерсь-

ких пошукових загонів. 

Г
р
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д
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, 
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3 грудня – Міжнародний 

день інвалідів: 

– виховні години “Цінність 

людського життя”, “Я – лю-

дина”, “Духовна краса лю-

дини”, “Мій слід у житті”, 

«Нескорені». 

– бесіда за круглим столом 

“Знайти своє місце в житті”; 

– благодійна акція “Мило-

сердя” для дітей з інвалідні-

стю; 

– година спілкування “Лю-

ди з «необмеженими» мож-

ливостями ”. 

Місячник мо-

рально-правового 

виховання: 

– виховні години 

“Конституція – го-

ловний закон 

України”, “Право-

порядок – основа 

демократії”, “Пра-

вова держава – 

майбутнє Украї-

ни”; 

– дискусія “Кожна 

людина має не-

від’ємне право на 

життя”; 

– оформлення пра-

вового куточка 

“Конституція – ос-

новний закон 

України” 

Засідання ради 

профілактики пра-

вопорушень учнів. 

Місячник мо-

рально-правового 

виховання: 

– виховні години 

“Конституція ООН 

про права дитини”, 

“Декларація прав 

дитини”, “Відпові-

дальність школя-

рів за свої вчин-

ки”; 

– бесіди “Право. 

Мораль. Культу-

ра”, “Що об’єднує, 

а що відрізняє по-

няття “людина”, 

“особа”, “громадя-

нин”?” 

Тиждень “Ска-

жімо СНІДу – 

“Ні!”: 

– виховні години 

“СНІД – хвороба 

віку”, “Що нам не-

обхідно знати про 

СНІД”, “Чим ми 

ризикуємо”; 

– випуск санбюле-

теня “СНІД”; 

– тематичні дикта-

нти, міні-роздуми; 

– зустріч зі студе-

нтами медичного 

факультету  

СумДУ; 

– зустріч з ліка-

рем-наркологом. 

Акція “Стала 

енергія. Спожива-

ємо розумно». 

Трудовий де-

сант на подвір’я 

школи. 

Прибирання 

кабінетів. 

 

Конкурс плака-

тів, стіннівок, при-

свячених Всесвіт-

ньому дню –

боротьби зі СНІ-

дом. 

Конкурс твор-

чих робіт “Мої 

права”, “Як побу-

дувати правову 

державу в Украї-

ні”, конкурс ма-

люнків “Мої права 

сьогодні”. 

  Конкурс творчих 

робіт дітей з особ-

ливими потребами 

«Відкритий прос-

тір». 

Робота комісії ради 

старшокласників. 

Благодійна акція 

“Милосердя”. 



Тиж-

день 

Національно - патріотич-

не,  громадянське вихо-

вання 

Правове  

виховання 

Моральне  

виховання 

Охорона  

здоров’я 

Екологічне  

виховання 

Трудове і фізичне 

виховання 

Естетичне  

виховання 

Діяльність органів са-

моврядування та ди-

тячих організацій 
Г

р
у

д
е

н
ь

, 
ІІ

 

6 грудня – День Зброй-

них Сил України: 

– виховні години, присвя-

чені Дню Збройних Сил 

України; 

– бесіда “Стратегічний курс 

держави на набуття повноп-

равного членства України в 

Організації Північноатлан-

тичного договору ”; 

– екскурсія до військової 

частини 3051 національної 

гвардії України. 

Класні години 

просвітницько-

профілактичної 

тематики «Права 

дитини. Відпові-

дальність підлітків 

за порушення за-

кону». 

Бесіда “Грома-

дянин своєї Бать-

ківщини”. 

Бесіди, класні 

години з питань 

безпеки життєдія-

льності дитини”. 

 Екологічний 

проект «Відкрива-

ємо Україну ра-

зом». 

Змагання: 

- “Сильні, сміливі, 

спритні”; 

- “Козацькі заба-

ви”. 

Випуск святко-

вих газет, присвя-

чених Дню Зброй-

них Сил України. 

 Конкурс строю 

та пісні. 

     Конкурсу «Живе 

слово».  

Робота комісії ради 

старшокласників, щодо 

організації конкурсу 

строю та пісні до Дня 

Збройних сил України. 

Г
р
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Тиждень сюрпризів і по-

дарунків до Дня Святого 

Миколая: 

– бесіди про милосердя та 

доброчинність; 

– виховні години “Відкриє-

мо серця і душі для добра”. 

Зустріч із шкі-

льним офіцером 

поліції: “Знати і 

поважати закон, 

виконувати закони 

– обов’язок кож-

ного". 

Благодійна ак-

ція “Допоможемо 

дітям”. 

Розважальна 

програма  для ді-

тей соціальних ка-

тегорій до  Дня  

Святого Миколая. 

Єдиний день 

знань правил до-

рожньо-вуличного 

руху: 

– бесіди з правил 

дорожньо-

транспортного ру-

ху для учнів; 

– бесіди з батька-

ми “Навчання ді-

тей ПДР”; 

– заняття зі шкіль-

ним офіцером по-

ліції «Надання 

першої медичної 

допомоги». 

Акція “Допо-

можи птахам взи-

мку”. 

Співпраця із 

громадською ор-

ганізацією «Щас-

лива лапа». Акція 

«Щасливий мур-

чик». 

Трудовий де-

сант «Шквльне 

подвір’я». 

Конкурс проек-

тів: 

«Дитина та ав-

томобільний тран-

спорт»; 

 “Основні 

обов’язки та пра-

вила пішоходів”. 

Свято “До нас у 

гості прийшов свя-

тий Миколай”. 

 

Організація свята 

“До нас у гості прийшов 

святий Миколай”. 

Благодійна акція 

“Допоможемо дітям”. 

     Випуск газет до дня 

святого Миколая. 

 

Г
р

у
д

е
н

ь
, 

ІV
 Бесіди, класні години на 

тему: “Новорічні традиції та 

обряди Україні”. 

Профілактичні 

бесіди з важкови-

ховуваними дітьми 

Засідання ради 

по профілактики 

правопорушень 

учнів. 

Бесіда «Безпе-

чний інтернет для 

користувачів під-

літкового віку». 

Бесіда з профі-

лактики дитячого 

травматизму, про-

типожежної безпе-

ки, правил дорож-

нього руху, корис-

тування газовими і 

електроприладами 

Конкурс ново-

річних композицій 

“ Збережемо ялин-

ку разом ”. 

Акція “Допо-

можи тваринам 

взимку”. 

Генеральне 

прибирання кабі-

нетів. 

Конкурс ново-

річних композицій 

“Замість ялинки – 

букет”. 

Новорічні ран-

ки,вистав. 

Організація новоріч-

них ранків,вистав. 



Тиж-

день 

Національно - патріотич-

не,  громадянське вихо-

вання 

Правове  

виховання 

Моральне  

виховання 

Охорона  

здоров’я 

Екологічне  

виховання 

Трудове і фізичне 

виховання 

Естетичне  

виховання 

Діяльність органів са-

моврядування та ди-

тячих організацій 
Г
ру

де
нь

, V
 

Зимові канікули (за 

окремим планом). 

    Зимові каніку-

ли (за окремим 

планом). 

  

С
іч

е
н

ь
, 

ІІ
І 

22 січня – День Собор-

ності України: 

– виховні години до  річниці 

Дня Соборності України; 

– бесіда “Що таке собор-

ність”; 

– дискусії “Роль соборності 

України у вирішенні долі 

українського народу”, “Чи 

була соборність історичною 

закономірністю?”; 

– круглий стіл “Історичне 

значення акта злуки УНР і 

ЗУНР”. 

Профілактичні 

бесіди з учнями 

груп “ ризику ”. 

Просвітницько-

профілактичне за-

няття із шкільним 

офіцером поліції 

«Дитина і незна-

йомець». 

Випуск стінні-

вок “ Обережно, 

грип!”. 

Лекція дитячо-

го лікаря «Гострі 

вірусні респірато-

рні захворювання 

та їх профілакти-

ка».  

Співпраця із 

громадською ор-

ганізацією «Щас-

лива лапа». Акція 

«Щасливий пе-

сик». 

Трудовий де-

сант «Шкільне по-

двір’я». 

Конкурс малю-

нків “ Соборна   

Україна ”. 

  

Робота комісії ради 

старшокласників. 

С
іч

е
н

ь
, 

ІV
 

29 січня – День пам’яті 

героїв Крут 

– виховні години, присвя-

чені до  річниці бою під 

Крутами; 

– бесіди “Історичне значен-

ня бою під Крутами”,  

- “27 героїв Крут в нашій 

пам’яті назавжди !”; 

– круглий стіл “ Некільцева 

могила. Про що вона нага-

дує нам?” 

Просвітницько-

профілактичне за-

няття із шкільним 

офіцером поліції 

«Дії у випадку, ко-

ли тебе затримала 

поліція». 

Бесіди «Що 

означає бути толе-

рантним». 

Зустріч з ліка-

рем-гінекологом.   

Бесіди з форму-

вання сексуальної 

культури. 

Акція “Допо-

можи птахам взи-

мку”. 

Генеральне 

прибирання кабі-

нетів. 

Конкурс малю-

нків “Бій під Кру-

тами моїми очима” 

Бібліотечна го-

дина Павло Тичи-

на “Пам’яті три-

дцяти”. 

Робота учнівського 

самоврядування до Дня 

пам’яті героїв Крут. 

  

Л
ю

ти
й

, 
І  Засідання ради 

профілактики пра-

вопорушень учнів. 

 Бесіда з профі-

лактики вірусних 

захворювань. 

Акція “  Коза-

цький ліс ”. 

 Вечір-зустріч з 

випускниками 

школи “І знову 

вальс звучить для 

Вас ”. 

Організація вечора-

зустрічі з випускниками 

школи. 



Тиж-

день 

Національно - патріотич-

не,  громадянське вихо-

вання 

Правове  

виховання 

Моральне  

виховання 

Охорона  

здоров’я 

Екологічне  

виховання 

Трудове і фізичне 

виховання 

Естетичне  

виховання 

Діяльність органів са-

моврядування та ди-

тячих організацій 
Л

ю
ти

й
, І

І 
  Тиждень до Дня вшану-

вання учасників бойових 

дій на території інших дер-

жав: 

 – виховні години “Дзвони 

пам’яті”, “Ніхто не забутий, 

ніщо не забуте”; 

– бесіди; 

– урочисті заходи у музеї 

Бойової слави; 

– зустрічі з ветеранами ; 

– уроки мужності; 

– операція “ Турбота ”, 

-  виставка тематичної лі-

тературна . 

Просвітницько-

профілактичне за-

няття із шкільним 

офіцером поліції 

«Причини право-

порушень серед 

підлітків та їх по-

передження». 

 Проект «Допомо-

жи дітям з обмеже-

ними можливостя-

ми». 

Профілактичні 

бесіди з лікарем-

наркологом. 

Акція в рамках 

екологічного про-

екту «Відкриваємо 

Україну разом». 

Трудові десан-

ти: 

- «Шкільне под-

вір’я»; 

- «Наша класна кі-

мната». 

  Благодійна виста-

вка-конкурс дитя-

чих малюнків «До-

бро очима дітей». 

    Робота шкільного са-

моврядування щодо ор-

ганізації тижня до Дня 

вшанування учасників 

бойових дій на території 

інших держав. 

 

Л
ю

т
и

й
, 

ІІ
І 

20 лютого – День Героїв 

Небесної Сотні. 

(За окремим планом) 

Зустріч з опе-

руповноваженим 

сектору ювеналь-

ної превенції НПУ 

Баликою Ю.Б. 

Просвітницько-

профілактичне за-

няття із шкільним 

офіцером поліції 

«Протидія булінгу 

в дитячому сере-

довищі». 

Бесіда спрямо-

вана на формуван-

ня в учнів орієнта-

ції на здоровий 

спосіб життя. 

Акція “Допо-

можи птахам взи-

мку”. 

 14 лютого – 

День Святого Ва-

лентина. Випуск 

святкових шкіль-

них газет, присвя-

чених Дню Свято-

го Валентина. Ве-

чір відпочинку для 

старшокласників 

Організація вечора 

відпочинку для старшо-

класників. 

Л
ю

т
и

й
, 

ІV
 

21 лютого – Міжнарод-

ний день рідної мови (за 

окремим планом). 

 Місячник куль-

тури поведінки й 

спілкування: 

-бесіди «Правила 

поведінки»; 

-інтерактивні 

заняття з удоско-

налення навичок 

культури спілку-

вання. 

 Співпраця із 

громадською ор-

ганізацією «Щас-

лива лапа». 

Генеральне 

прибирання кабі-

нетів. 

 

Святковий 

концерт “Шануй-

мо сивочолих ве-

теранів”. 

Випуск шкільної га-

зети. 



Тиж-

день 

Національно - патріотич-

не,  громадянське вихо-

вання 

Правове  

виховання 

Моральне  

виховання 

Охорона  

здоров’я 

Екологічне  

виховання 

Трудове і фізичне 

виховання 

Естетичне  

виховання 

Діяльність органів са-

моврядування та ди-

тячих організацій 
Б

е
р

е
з
е

н
ь

, 
І 

Реалізація Концептуаль-

них засад Нової української 

школи щодо виховання на 

цінностях, педагогіки парт-

нерства,співіснування в со-

ціумі проведення Тижня 

сім’ї: 

-концертно-розважальна 

програма (5-ті кл.); 

- батьківські збори (1-11кл.); 

- тренінги психологічної 

служби.  

 

Засідання ради 

профілактики пра-

вопорушень учнів 

 Місячник боро-

тьби з туберкульо-

зом: 

– виховні години 

“Зупинимо тубер-

кульоз”, “Туберку-

льоз – це небезпе-

чне важке інфек-

ційне захворюван-

ня”, “Усе залежить 

від нас”; 

– випуск санбюле-

тенів “Туберку-

льоз”, “Що треба 

знати про туберку-

льоз?”; 

– зустрічі учнів з 

медпрацівниками 

“Що треба знати 

про туберкульоз!” 

Місячник еко-

логічного вихо-

вання: 

– виховні години 

“Знай, люби, бе-

режи”; “По сторін-

ках Червоної кни-

ги України”, 

“Охорона приро-

ди”, “Люби жит-

тя”; 

– вікторини “По 

сторінках Червоної 

книги України”, 

“Люби і знай свій 

рідний край”. 

 

Місячник тру-

дового: 

– виховні години 

“Де праця, там і 

розквіт”, “Ми пра-

цю любимо, що в 

творчість перейш-

ла”, “Хто добре 

працює, тому й 

щастить”; 

– екскурсія “Зна-

йомство з підпри-

ємствами м. Сум”. 

Огляд-конкурс 

з технічної творчо-

сті. 

Виставка-конкурс 

дитячої та педаго-

гічної творчості 

«Учитель-Учень». 

Робота комісії ради 

старшокласників щодо 

конкурсу екологічних 

газет “Ми на варті при-

роди”. 

  

Б
е

р
е

з
е

н
ь

, 
ІІ

 

  8 Березня – 

Міжнародний 

жіночий день  

Бесіда “   Зага-

ртування ” (з дос-

віду інших євро-

пейських країн). 

  Акція по охороні 

першоцівітів; 

– екскурсія  до  

ЦЕНТУМ. 

Спортивні зма-

гання “Ну-мо, 

хлопці! 

Свято 8 Берез-

ня: 

-літературно-

музична вітальня 

“Ми жінку-матір 

славимо в віках ”. 

Шевченківські 

дні: 

– конкурс виразно-

го читання поезії 

Т.Г. Шевченка; 

– читання віршів, 

покладених на му-

зику; 

– конкурс малюн-

ків за творчістю 

Т.Г. Шевченка. 

Організація прове-

дення свята  до 8 Берез-

ня 



Тиж-

день 

Національно - патріотич-

не,  громадянське вихо-

вання 

Правове  

виховання 

Моральне  

виховання 

Охорона  

здоров’я 

Екологічне  

виховання 

Трудове і фізичне 

виховання 

Естетичне  

виховання 

Діяльність органів са-

моврядування та ди-

тячих організацій 
Б

е
р

е
з
е

н
ь

, 
ІІ

І 

 Зустріч учнів з 

працівниками пра-

воохоронних орга-

нів "Кримінальна 

відповідальність 

неповнолітніх”. 

Просвітницько-

профілактичне за-

няття із шкільним 

офіцером поліції 

«Безпека дорож-

нього руху для ве-

лосипедиста». 

Єдиний День 

знань правил до-

рожнього  руху: 

– бесіди з правил 

дорожньо-

транспортного ру-

ху для учнів; 

– бесіди щодо за-

побігання дитячо-

му дорожньо-

транспортному 

травматизму; 

– конкурс міні-

творів з правил 

дорожньо-

транспортного ру-

ху. 

Екологічний 

проект «Відкрива-

ємо Україну ра-

зом» 

Трудовий де-

сант: «шкільне по-

двір’я». 

Конкурс дружин 

юних пожежних. 

Конкурс малю-

нків на теми “До-

рожня азбука”, 

«Безпечна дорога 

до дому». 

Робота учнывського 

самоврядування щодо 

органызацыъ та прове-

дення  Єдиного Дня 

знань правил  дорож-

нього руху . 

Б
е

р
е

з
е

н
ь

, 
ІV

 Тиждень дитячої та 

юнацької книги. 

Засідання ради 

профілактики пра-

вопорушень учнів. 

Бесіда “Людей 

нецікавих на світі 

немає”. 

Тиждень охо-

рони життя і здо-

ров’я учнів. 

 Бесіди з про-

типожежної безпе-

ки, з правил доро-

жнього руху, ви-

користання елект-

роприладів. 

Спостереження 

за природними 

явищами 

Конкурс “ Збе-

режемо навчальну 

книгу ”.. 

Генеральне 

прибирання кабі-

нетів. 

 Робота учнівського 

самоврядування щодо 

збереження навчальної 

книги 

Б
ер

ез
ен

ь,
 V

 

Весняні канікули (за 

окремим планом). 

    Весняні каніку-

ли (за окремим 

планом). 

  



Тиж-

день 

Національно - патріотич-

не,  громадянське вихо-

вання 

Правове  

виховання 

Моральне  

виховання 

Охорона  

здоров’я 

Екологічне  

виховання 

Трудове і фізичне 

виховання 

Естетичне  

виховання 

Діяльність органів са-

моврядування та ди-

тячих організацій 
К

в
іт

е
н

ь
, 

І 

 Місячник військово-

патріотичної виховання до 

Дня Перемоги над нацизмом 

у Європі: 

 - виховні години «Ніколи 

знову !», «Кришталева 

ніч»; 

- виставка творчих робіт 

учнів «День пам’яті жертв 

фашизму – будьмо пиль-

ні»; 

- круглий стіл «Внесок 

України у боротьбі проти 

фашизму»; 

- відвідування 

пам’ятників, меморіалів; 

-  виставка тематичної лі-

тературна «Українці на 

фронтах другої світової» 

у шкільній бібліотеці. 
 

– виховні години “Дзвони 

пам’яті”, “Вони захищали 

Батьківщину”, “Ніхто не за-

бутий, ніщо не забуте”; 

– екскурсії до краєзнавчого 

музею, в музей Бойової сла-

ви Сумського інституту ар-

тилерії, шкільний музей Бо-

йової слави; 

– бесіди; 

– урочисті заходи у музей 

Бойової слави; 

– зустрічі з ветеранами Ве-

ликої Вітчизняної війни; 

– уроки мужності. 

 

Просвітницько-

профілактичне за-

няття із шкільним 

офіцером поліції 

«Відповідальність 

підлітків за пору-

шення закону». 

Операція “Тур-

бота” 

7 квітня – Все-

світній день здо-

ров’я: 

– тематичні захо-

ди; 

– виховні години. 

 

Місячник бла-

гоустрою шкільної 

території: 

– генеральне при-

бирання території; 

– озеленення шкі-

льної території; 

– обрізка сухих гі-

лок на деревах та 

кущах; 

– підготовка ґрун-

ту на квітниках 

для висадки на них 

розсади. 

Військово-

пптріотична гра 

«Джура» (Сокіл) 

серед учнів 10-11 

класів. 

Конкурс пісень 

на воєнну темати-

ку 

Конкурс віршів 

“Навічно в пам’яті 

народній” 

Конкурс малю-

нків “Вони захи-

щали Батьківщи-

ну”, “Ми про Вас 

пам’ятаємо”. 

. 

Робота учнівського 

самоврядування щодо 

реалізації проекту «Во-

лнтерські загони». 

 



Тиж-

день 

Національно - патріотич-

не,  громадянське вихо-

вання 

Правове  

виховання 

Моральне  

виховання 

Охорона  

здоров’я 

Екологічне  

виховання 

Трудове і фізичне 

виховання 

Естетичне  

виховання 

Діяльність органів са-

моврядування та ди-

тячих організацій 
К

в
іт

е
н

ь
, 

ІІ
 

 Батьківські 

збори «Правова ві-

дповідальність у 

виховання дітей». 

Класна година 

“Доброта і мило-

сердя народжу-

ються в сім’ї”. 

Просвітницько-

профілактичне за-

няття із шкільним 

офіцером поліції 

«Поведінка у міс-

цях скупчення ве-

ликої кількості 

людей». 

Тиждень еко-

логії “Чисте до-

вкілля”: 

– виховні години 

“Чарівне моє до-

вкілля”, “Природа 

і ми”, “Знай, люби, 

бережи”; 

– вікторини “Люби 

і знай свій рідний 

край; 

–оформлення ку-

точка “Юний еко-

лог”; 

– екскурсії доЦЕ-

НТУМ; 

– конкурс міні-

оповідань “Бере-

жіть рідну приро-

ду”. 

Операція 

“Шкільний двір” 

Трудовий десант 

на пришкільних 

ділянках “Наша 

школа – рідний 

дім”. 

Конкурс малю-

нків “Природа і 

ми”. 

Конкурс еколо-

гічних газет. 

Оформлення 

стенда “Екологічні 

вісті”. 

Робота ради старшо-

класників щодо підго-

товки та проведення 

Тижня екології “ Чисте 

довкілля ”. 

 

         

К
в

іт
е

н
ь

, 
ІІ

І  Правові вихов-

ні години “Я – 

особистість”. 

 Тренінгове за-

няття «ВІЛ інфек-

ція: реальність та 

міфи». 

Спортивно-

туристичне свято 

до Всесвітнього 

дня Землі.. 

 

Операція 

“Шкільний двір” 

Трудовий десант 

на пришкільних 

ділянках “Наша 

школа – рідний 

дім”. 

 

Конкурс ко-

манд ЮІР. 

Підготовка команди 

ЮІР до міського  кон-

курсу. 



Тиж-

день 

Національно - патріотич-

не,  громадянське вихо-

вання 

Правове  

виховання 

Моральне  

виховання 

Охорона  

здоров’я 

Екологічне  

виховання 

Трудове і фізичне 

виховання 

Естетичне  

виховання 

Діяльність органів са-

моврядування та ди-

тячих організацій 
К

в
іт

е
н

ь
, 

ІV
 

26 квітня – Міжнарод-

ний день пам’яті жертв ра-

діаційних аварій і катаст-

роф: 

– уроки пам’яті “Дзвони 

Чорнобиля”, “Мужність і 

біль Чорнобиля”; 

– година спілкування “Не-

забутнє в історії України”; 

– конференція “Чорнобиль-

ська трагедія. Її наслідки”; 

– зустрічі з ліквідаторами 

ЧАЕС. 

Засідання ради 

профілактики пра-

вопорушень учнів. 

 Організація ві-

дпочинку, оздоро-

влення, зайнятості 

дітей та учнівської 

молоді влітку. 

Операція 

“Шкільний двір” 

Бесіда “Знай, 

люби, бережи!” 

Трудовий десант 

на пришкільних 

ділянках “Наша 

школа – рідний 

дім”. 

Виставка ма-

люнків “Чорно-

биль очами дітей”. 

Робота комісії ради 

профілактики старшок-

ласників. 

Т
р

а
в

е
н

ь
, 

І 

75-річниця перемоги над 

нацизмом у Другій світовій 

війні: 

-хода до відзначення Дня 

пам’яті та примирення; 

-відвідування виставки «трі-

умф людини. Мешканці 

України, які пройшли наци-

стські концтабори». 

 Бібліотечний 

огляд “  День  ма-

тері ”. 

Місячник без-

пеки руху: 

– бесіди з правил 

безпеки дорожньо-

го руху для учнів; 

– бесіди з батька-

ми “Виховання 

поведінки у дітей 

на дорозі”, “На-

вчання дітей 

ПДР”; 

– бесіди щодо за-

побігання дитячо-

му дорожньо-

транспортному 

травматизму; 

– практичні занят-

тя “Дорога до 

школи”; 

– зустрічі з інспек-

тором ДАІ. 

Озеленення те-

риторії школи. 

Операція 

“Шкільний двір” 

Трудовий десант 

на пришкільних 

ділянках “Наша 

школа – рідний 

дім” 

Місячник фізи-

чного виховання: 

– виховні години 

“Фізкультура і 

спорт на службі 

здоров’я школя-

ра”, “Фізична ку-

льтура як складова 

загальнолюдської 

культури”; 

– змагання з фут-

болу, легкої атле-

тики; 

– змагання; 

– конкурс “Коза-

ченьки молодень-

кі”. 

Конкурс малю-

нків “Спорт у мо-

єму житті”. 

Робота комісії ради 

профілактики старшок-

ласниківдо організаціі 

шквльного заходу «Свя-

то спорту». 



Тиж-

день 

Національно - патріотич-

не,  громадянське вихо-

вання 

Правове  

виховання 

Моральне  

виховання 

Охорона  

здоров’я 

Екологічне  

виховання 

Трудове і фізичне 

виховання 

Естетичне  

виховання 

Діяльність органів са-

моврядування та ди-

тячих організацій 
Т

р
а

в
е

н
ь

, 
ІІ

 

9 травня  - Свято Пере-

моги у Великій Вітчизняній 

війні; 

– операція “З добрим ран-

ком, ветеране!”; 

– живий коридор для приві-

тання ветеранів Другої сві-

тової війни 

– уроки мужності; 

– зустрічі з ветеранами Ро-

менського мікрорайону; 

– уроки пам’яті “Подвигові 

воїна вклоняємося”. 

 8 травня – День 

Матері.  

Концерт:“І все ж 

таки краща від 

усіх на світі, ма-

ма!” 

Організація ві-

дпочинку, оздоро-

влення, зайнятості 

дітей та учнівської 

молоді влітку 

Операція 

“Шкільний двір” 

Озеленення те-

риторії школи 

Трудовий де-

сант на пришкіль-

них ділянках “На-

ша школа – рідний 

дім” 

Участь у легко-

атлетичній естафе-

ті. 

Літературно-

музична вітальня 

“Свято зі сльозами 

на очах”. Участь у 

конкурсі для вете-

ранів Великої Віт-

чизняної війни 

“Пісні, опалені 

війною”. 

 Конкурс малюнків 

на асфальті «Порт-

рет моєї матері». 

Робота комісії ради 

старшокласників 

Операція “З добрим 

ранком, ветеране!” 

Т
р

а
в

е
н

ь
, 

ІІ
І 

  Фотоконкурс 

до Міжнародного 

дня сім’ї. 

– бесіди з правил 

дорожньо-

транспортного ру-

ху для учнів; 

– бесіди щодо за-

побігання дорож-

ньо-

транспортному 

травматизму. 

 

Операція 

“Шкільний двір”. 

Озеленення те-

риторії школи. 

Трудовий де-

сант на пришкіль-

них ділянках “На-

ша школа – рідний 

дім” 

Огляд дитячої 

технічної творчос-

ті та декоративно-

ужиткового мис-

тецтва 

Конкурс плака-

тів  «Основні 

обов’язки та пра-

вила пішоходів». 

Виступ загону 

“ЮІР” перед уч-

нями 4 класів. 

Парад щасли-

вих родин. 

Робота комісії ради 

старшокласників. 

Т
р

а
в

е
н

ь
, 

ІV
 Підготовка до Відзна-

чення 24-ї річниці Консти-

туції України: 

-бесіди з роз’яснення зна-

чення  норм Конституції 

України; 

-флешмоб  «Державні сим-

воли України». 

 Просвітницько-

профілактичне за-

няття із шкільним 

офіцером поліції 

«Проекти на ко-

ристь громади». 

 Бесіда з профі-

лактики дитячого 

травматизму, про-

типожежної безпе-

ки, з правил доро-

жнього руху, ко-

ристування газо-

вими і електроп-

риладами. 

Операція 

“Шкільний двір”. 

Озеленення те-

риторії школи. 

Толока “Наша 

школа – рідний 

дім”. 

 

Підготовка до 

свята останнього 

дзвоника. 

Загальношкільна пі-

дсумкова учнівська 

конференція «Золотий 

Олімп». 



Тиж-

день 

Національно - патріотич-

не,  громадянське вихо-

вання 

Правове  

виховання 

Моральне  

виховання 

Охорона  

здоров’я 

Екологічне  

виховання 

Трудове і фізичне 

виховання 

Естетичне  

виховання 

Діяльність органів са-

моврядування та ди-

тячих організацій 
Т

р
а

в
е

н
ь

, 
V

 

Свято Останнього дзво-

ника 

1 червня – Міжнародний 

день захисту дітей: 

– бесіди “1 червня – Міжна-

родний день захисту дітей”, 

“Кожна дитина має право”, 

“Права дитини”; 

– виховні години; 

– участь у міських заходах 

“Діти – наше майбутнє” 

Засідання ради 

профілактики пра-

вопорушень. 

Свято Остан-

нього дзвоника. 

31 травня – 

День непаління 

тютюну 

1 червня – від-

криття пришкіль-

ного табору “Бар-

вінок” та профіль-

ного табору “Ев-

рика” 

Літня трудова 

практика. 

Операція 

“Шкільний двір”. 

Озеленення те-

риторії школи. 

Операція 

“Шкільний двір” 

Трудовий десант 

на пришкільних 

ділянках “Наша 

школа – рідний 

дім”. 

Спортивні свя-

та “Козацькі заба-

ви”. 

Свято Остан-

нього дзвоника 

Конкурс твор-

чих робіт “Все по-

чинається з любо-

ві”. Конкурс дитя-

чих малюнків 

“Хай завжди буде 

небо мирним під 

стягом рідної 

України”. Участь у 

параді загонів 

пришкільних та-

борів. 

Підготовка до Свята 

Останнього дзвоника 

 

 

Заступник директора з виховної роботи  

 

 

 


