
 

20.08-24.08  
                                                                                                                                                                 

23.08 – День  Державного Прапора України 

24.08.- День незалежності України. 

 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

Створення банку даних дітей 

шкільного віку по мікрорайону. 

(заст. дир. з НВР) 

 

 

 

 

 1.Планування роботи 

батьківського лекторію на 

2018-2019 н.р. (заст. дир. з 

НВР) 

2. Складання  плану роботи 

психолого-педагогічного 

всеобучу для батьків на 

2018-2019 н.р.  

(практичний психолог). 

 

 1. Планування роботи 

соціально-

психологічної служби 

на рік 

(практичний 

психолог). 

2. Підготовка 

матеріалів щодо 

дослідження 

адаптаційного процесу  

учнів 1 та 5 класу. 

(пр. психолог) 

3. Виступ на педраді 

«Роль учителя у 

формуванні 

психологічно 

безпечного 

середовища у 2018р» 

 Перевірка 

інструкцій з 

ТБ і охорони 

праці, 

пожежної 

безпеки в 

навчальних 

кабінетах. 

(заст. дир. з 

НВР) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27.08-01.09     

01.09.- День Знань 

             Початок Другої світової війни 

02.09. - День закінчення Другої світової війни 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, 

шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

1.Підготовка  

до проведення свята 

Першого дзвоника 

(заст. дир. з НВР) 

2. Затвердження графіків 

роботи гуртків на 2018-2019 

н.р., графіку чергування класів 

по школі (заст. дир. з НВР). 

3.Затвердження плану виховної 

роботи на 2018-2019 н.р. (заст. 

дир. з НВР) 

4. Затвердження планів роботи:  

наркологічного поста, штабу 

профілактики правопорушень  

(заст. дир. з НВР). 

 

 1. Засідання № 1 

методичного об’єднання 

класних керівників з 

теми "Методичні 

рекомендації щодо 

організації виховної 

роботи у 2018-2019 н.р. 

Планування роботи на 

2018-2019 н.р."(заст. дир. з 

НВР) 

2. Засідання Ради школи 

№ 1 (голова Ради ) 

 

 Підготовка до 

виступів на 

батьківських зборах з 

метою надання 

рекомендацій, 

консультацій, 

допомоги щодо 

адаптації дитини до 

першого класу. 

     

 1.Інструктажі з 

охорони праці, 

техніки 

безпеки, 

пожежної 

безпеки з 

учасниками 

НВП  

(заст. дир. з 

НВР) 

2.Вступні 

інструктажі з 

безпеки 

життєдіяльності 

з учнями 1-10 

класів (класні 

керівники 1-10 

класів) 

    

 

 

 

 

 

 

 



03.09-07.09 
 05.09 -  Міжнародний день благодійності 

 08.09 - День українського кіно 

             День фізичної культури і спорту України 

             Міжнародний день грамотності 

             120 років від дня народження Н. М. Ужвій (1898-1986)                                                                                            

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, 

шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

Свято Першого Дзвоника. 

(заст. дир. з НВР) 

Проведення першого уроку 

"Поважаю європейські цінності 

- будую сучасну Україну"  

(класні керівники 1-10 класів) 

Тиждень здоров’я та спорту 

1. День здоров’я «Козацькі 

розваги» (заст.дир.з НВР, 

педагог-організатор) 

2. Спортивно-родинне свято 

«Піратський квест» 

(2кл.,Сіроштан О.В.) 

3. День фізичної культури та 

спорту (за окремим планом, 

вчителі фізкультури). 

4.Військово-спортивна гра 

«Патріот» (9-10 класи) 

(кер.гуртка) 

5. Рейд "Урок" (заст. дир. з 

НВР). 

6. Рейд «Увага, діти на 

дорозі!» (заст. дир. з НВР). 

7. Моніторинг 

працевлаштування випускників 

2017-2018 н.р. (заст. дир. з НВР) 

 1. Загальношкільна 

конференція 

(адміністрація). 

2. Засідання № 1 

батьківського комітету 

(б/к школи). 

3. Батьківські збори (заст.  

дир. з НВР., класні 

керівники 1-10 класів). 

4. Книжкова виставка до 

Дня знань «Письменники 

України - дітям» 

(зав.бібліотекою) 

 Спостереження за 

поведінкою 

першокласників  та 

п`ятикласників на 

уроках та   

позаурочний час, у 

різних ситуаціях.  
Підготовка до виступів 

на батьківських зборах 

з метою надання 

рекомендацій, 

консультацій, 

допомоги щодо 

адаптації дитини до 

першого класу. 

 

 Місячник 

безпеки 

дорожнього 

руху (за 

окремим 

планом)  (заст. 

дир. з НВР). 

Заняття з 

безпеки 

життєдіяльності  

з учнями 1-10 

класів «Безпека 

на дорозі – 

безпека життя», 

(класні 

керівники 1-10 

кл) 

 



 

10.09-14.09 
 09.09 - День пам'яті жертв фашизму 

11-12.09 – 75 років від часу бою біля села Новий Загорів   між УПА та нацистськими окупантами (1943)   

16.09 – День батька                                                                                                                                                

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, 

шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

1. День батька 

Спортивно-родинне свято 

«Родина,родина, від батька до 

сина» (1 кл., Винник Л.Л.) 

2.Виховні години до Дня 

пам'яті жертв фашизму 

(класні керівники 5-10 класів) 

3. Бібліотечний урок-

екскурсія «Перше знайомство 

з бібліотекою» (зав. 

бібліотекою)  

4. Організація участі учнів у 

міській Спартакіаді школярів  

(заст. дир. з НВР) 

5. Розподіл територій для 

прибирання за класами (заст. 

дир. з НВР). 

6. Затвердження  графіків 

виховних годин  на І семестр 

2018-2019 н.р.(заст. дир. з НВР). 

 1. Засідання Ради 

Козацької республіки 

(педагог-організатор) 

2.Оновлення банку даних 

дітей пільгових та 

особливих категорій  (заст. 

дир. з НВР)                 

3. Засідання №1 Штабу 

профілактики 

правопорушень 

(заст.дир.з НВР) 

4. Тиждень знань правил 

дорожнього руху 

Заняття патрульної поліції 

для учнів 1-2 кл. «Безпека 

на дорозі» (заст.дир.з НВР). 

Навчання в автомістечку 

учнів 3 кл.(заст. дир. З 

НВР) 

Заняття патрульної поліції 

для учнів «Безпечний рух – 

твій вірний друг!»5-6кл. 

(заст.дир.з НВР) 

 Спостереження за 

поведінкою 

першокласників  та 

п`ятикласників на 

уроках та   

позаурочний час, у 

різних ситуаціях.  
 

 1.Інструктажі 

з пожежної та 

техногенної 

безпеки 

учасників 

НВП(заст. дир. 

з НВР). 

2. Заняття з 

безпеки 

життєдіяльності  

з учнями 1-10 

класів 

«Пожежна 

безпека. Дії 

населення в 

надзвичайних 

ситуаціях» 

(класні 

керівники 1-10 

кл).  

 

 

 

 



 

17.09-21.09 

                                                                                                     
 17.09-  100 років від часу заснування в м. Луцьку товариства «Просвіта» (1918) 

              День рятівника України 

21.09. - Міжнародний день Миру 

22.09. - День партизанської слави України 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, 

шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона праці Відмітка 

про 

виконан 

Міжнародний день Миру 

1.Участь у міських заходах 

до  Міжнародного дня Миру 

(педагог-організатор). 

2.Єдина виховна година 

«Мир на землі – радість у 

родині» (кл.керівники 1-

10кл.) 

3. Книжкова виставка 

«Заради Миру на землі» 

(зав.бібліотекою). 

4. Виставка малюнків «Ми 

за мир!»  (1-6 кл, 

кл.керівники, 

вч.образ.мист.). 

Виставка  стіннівок до Дня 

рятівника України 

(кл.керівники 7-10 класів, 

педагог-організатор). 

Випуск стіннівки до Дня 

партизанської слави 

України. (педагог-

організатор)  

 

 1.Вивчення стану 

охоплення учнів 

позашкільною освітою. 

(педагог-організатор) 

2. Засідання № 1 

наркопоста (заст. дир. 

з НВР)     

3. Флешмоб «Що для 

мене значить мир?» 

(учн.врядування) 

4.Засідання школи 

лідера «Я – лідер" 

(педагог-організатор)  

5. Бібліотечний 

десант «Крокує 

книжка до малят» 

(2кл., зав.бібліотекою) 

 

     

 

 Створення банку 

даних дітей, які 

належать до категорії 

«соціально 

незахищених» (діти-

сироти, діти-інваліди, 

діти-напівсироти, діти 

позбавлені 

батьківської опіки, 

діти з 

малозабезпечених 

сімей). (заст. дир. з 

НВР, класні 

керівники, 

практ.психолог) 

 

 1. Контроль за 

медичним оглядом 

учнів (проходження 

проби Руф'є"  

(заст. дир. з НВР) 

2. Заняття з безпеки 

життєдіяльності  з 

учнями 1-10 класів   

«Пропаганда здорового 

способу життя» 

(кл.керівники 1-10кл.) 

 

 



 

24.09-28.09 
27.09 – Всесвітній День туризму 

29.09- День пам'яті жертв Бабиного Яру                                                                                                                                                                                                                                                                         

30.09- День міста                                                                                                                                                                                                                                    

            День Віри,Надії,Любові та їхньої матері Софії 

              Всеукраїнський день бібліотек 

                                                      

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

День міста 

1.Єдина виховна година до 

Дня міста «Моє місто – моя 

любов»(кл. керівники 1-10 кл.) 

2 . Вернісаж малюнків «Моє 

рідне місто Кременчук» 

 (1-6 класи, кл.керівники, 

вч.образ.мист.) 

3. Участь у легкоатлетичній 

естафеті, присвяченій Дню 

міста.(заст. дир. з НВР) 

 

Загальношкільний захід до 

Дня  пам’яті жертв Бабиного 

Яру. (7-8 кл.) (заст. дир. з НВР, 

педагог-організатор)  

 1. Загальношкільний 

захід "День визволення 

міста" (заст. дир. з НВР) 

2. Книжкова виставка до 

Дня міста «Немає кращої 

землі, ніж та, що зветься 

рідним краєм» 

(зав.бібліотекою) 

3. Засідання школи 

волонтера «Милосердя, 

альтруїзм та благодійність- 

передумови волонтерства» 

(педагог-організатор) 

4. Тиждень безпеки 

дорожнього руху 

Заняття патрульної поліції 

для учнів 7-8 кл. «Безпека 

на дорозі» (заст.дир.з НВР). 

Практичні навчання 

домедичної допомоги 

«Знаю, вмію, врятую» для 

учнів 9-11кл.(заст. дир.з 

НВР) 

 1.Індивідуальні 

консультації для учнів, 

батьків (пр.психолог) 

2.Вивчення  адаптації 

першокласників до 

шкільного навчання: 

    а) відвідування 

уроків з метою 

визначення 

психологічної 

атмосфери; 

    б) анкетування 

батьків, вчителів з 

метою визначення 

рівня адаптації. 

 

 Заняття з 

безпеки 

життєдіяльності  

з учнями 1-10 

класів 

«Поширення 

отруєння 

грибами, 

рослинами та їх  

насінням. 

Профілактика 

харчових 

отруєнь» 

(класні 

керівники 1-10 

класів) 

 

 

 



 

01.10-05.10 
 

01.10 – День ветерана 

              Міжнародний день людей похилого віку 

02.10 – Міжнародний день ненасильства 

05.10 – День працівників освіти 

 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, 

шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

1. Фотовиставка до 

Міжнародного дня людей 

похилого віку «Гармонія душі-

шлях до довголіття» (педагог-

організатор) 

2. Святковий концерт до Дня 

працівника освіти. (заст. дир. 

з НВР, керівник гуртка) 

 

 1.Заходи до 

міжнародного Дня 

ненасильства (за 

окремим планом) (заст. 

дир. з НВР, пр.психолог) 

2. Вікторина «Чи знаєте 

ви казку?» (2кл., 

зав.бібліотекою) 

 1.Індивідуальні 

консультації для 

учнів, батьків 

(пр.психолог) 

2.Заходи до 

міжнародного Дня 

ненасильства 

 Місячник 

пожежної безпеки 

«Зупини вогонь» 

(за окремим 

планом) 

(заст.дир з НВР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

08.10-12.10 

14.10- День захисника України, 

           День Українського козацтва.  

           День святої Покрови Пресвятої  Богородиці   

 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, 

шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

Тиждень козацької слави 

День захисника України,                                                                                                                                                         

День Українського козацтва.                                                                                                                                       

День святої Покрови 

Пресвятої  Богородиці. 

1. Загальношкільний захід 

"Посвята у козачата та 

козаки". (заст. дир. з НВР,  

педагог-організатор) 

2.Фестиваль патріотичної  

пісні (керівник гуртка, 

вч.музики) 

3. Єдина виховна година 

«Україна – країна нескорених»  

(кл.керівники 1-10 кл.) 

4. Участь у міському етапі 

Всеукраїнської військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») (керівник гуртка) 

 1.Засідання школи 

лідера « Основи 

ефективного лідерства» 

(педагог-організатор) 

2. Книжкова виставка 

до Дня українського 

козацтва «Україно, 

Україно – славний край 

козацький!» 

(зав.бібліотекою) 

 Проведення 

діагностичного мінімуму з 

учнями 1кл.(опитування 

вчителя за методикою 

«Експертна оцінка 

адаптованості дитини до 

школи») 

  Заняття з 

безпеки 

життєдіяльності  

з учнями 1-10 

класів  «План 

евакуації людей 

при пожежі. 

Правила 

пожежної 

безпеки в 

навчальних 

кабінетах» (кл. 

керівники 1-10 

кл.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15.10-19.10 
17.10- Міжнародний день боротьби з торгівлею людьми 

18.10 - Україна увійшла до Ради Європи  

21.10 -  масова депортація населення Західної України до Сибіру 

 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, 

шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

Тиждень пожежної безпеки 

(за окремим планом) 

 1. Засідання Ради 

Козацької республіки 

(педагог-організатор) 

2. Літературний 

калейдоскоп 

«Розглянемо таємниці 

книжкової полиці» (3кл., 

зав.бібліотекою) 

 Обстеження 5 класів 

 -вивчення взаємин у 

класному колективі 

соціометрія Морено; 

-визначення рівня 

тривожності-за Кондашем. 

-школа тварин 

(практ.психолог) 

 Заняття з 

безпеки 

життєдіяльності  

з учнями 1-10 

класів 

«Правила 

поводження з 

ВНП, 

невизначеними 

предметами та 

речовинами» 

(класні 

керівники 1-10 

класів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22.10-26.10 
                                                                                                                                      

22.10 - Міжнародний день шкільних бібліотек 

24.10 – Міжнародний день ООН 

28.10 - День визволення України від фашистських загарбників 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, 

шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

День визволення України.  

1. Єдина виховна година 

«Шлях до перемоги»(класні 

керівники 1-10 кл.) 

2. Випуск стіннівки «Крізь 

полум’я війни» (педагог-

організатор) 

3. Тиждень активного 

читання 

Акція «Школа у датах і 

фактах» - створення шкільного 

літопису (заст.дир.з НВР, 

педагог-організатор) 

Флешмоб «Читай» 

(зав.бібліотекою, заст.дир.з 

НВР) 

Книжкова виставка «Читати -

круто! Читати – престижно!» 

(зав.бібліотекою) 

 1. Засідання  № 2 штабу з 

профілактики 

правопорушень 

(заст. дир. з НВР).  

2.Засідання школи 

волонтера «Особистісний 

потенціал волонтера як 

умова успішної 

волонтерської діяльності» 

(педагог-організатор) 

 Індивідуальні 

консультації для учнів, 

батьків (пр.психолог) 

 Інструктажі з 

ОП для учнів 

«Дотримання 

правил безпеки 

життєдіяльності 

на канікулах – 

запорука життя 

і здоров’я». (кл. 

керівники 1-10 

класів) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 29.10-02.11 
Осінні канікули 

 31.10- Міжнародний день Чорного моря 

 01.11 - День народження Європейського союзу 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, 

шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

Робота за окремим планом 

(заст. дир. з НВР). 

 

 

 1. Рейд «Сім’я». 

(заст. дир. з НВР) 

2. Засідання № 2 МО 

класних керівників  

(заст. дир. з НВР). 

 

 

 1.Індивідуальні 

консультації для учнів, 

батьків (пр.психолог) 

2.Проведення 

діагностичного мінімуму з 

учнями 1кл.(опитування 

вчителя за методикою 

«Експертна оцінка 

адаптованості дитини до 

школи» 

3.Виступ на педраді 

«Організація класу. 

Налагодження 

турботливих і дружніх 

взаємовідносин» 

 1. Перевірка 

дотримання 

норм 

ДержСанПіНу 

(заст. дир. з 

НВР). 

2. Перевірка 

класних 

журналів  

(заст.дир з 

НВР) 

3. Перевірка 

ведення 

журналів з 

ТБ. (заст. дир. 

з НВР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

05.11-09.11 
09.11-День української писемності та мови   

          Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму, антисемітизму 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, 

шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

Місячник правової культури 

та пропаганди  правових 

знань. (за окремим планом) 

(заст. дир. з НВР, вчитель 

правознавства) 

 

День української писемності 

та мови 

1.Виховний  захід  «З рідним 

словом міцніє держава» . (5-

7кл.,Юрченко Н.В.) 

2. Директорський урок для 

учнів 8-10 кл. 

 

 

 1. Робота лекторської 

групи у рамках проведення 

місячника правовиховної 

роботи. 

(вчитель правознавства) 

2.Зустрічі з працівниками 

поліції  в справах 

неповнолітніх. 

(заст. дир. з НВР) 

3. Засідання Ради 

Козацької республіки 

(педагог-організатор) 

4.  Книжкова виставка до 

Дня української писемності 

та мови (зав.бібліотекою) 

 

 1.Вивчення 

емоційного стану 

учнів «Настрій 

школярів у кольорі» 

(практ.психолог) 

2.Психолого-

педагогічний  всеобуч 

для батьків 1 класів по 

результатах 

діагностики процесів 

адаптації. 

 Заняття з 

безпеки 

життєдіяльності  

з учнями 1-10 

класів  «Як 

вберегти себе 

від травм» 

(класні 

керівники 1-10 

класів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.11-16.11 

 
15.11- Міжнародний день відмови від паління  

16.11- Міжнародний день толерантності  

                                                                                                                           

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, 

шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

Тиждень толерантності  

1. Єдина виховна година 

«Толерантність – шлях до 

миру» (кл. керівники 1-10 

кл.). 

2. Пізнавальний квест 

«Вулицями толерантності» 

(кл.керівники 1-11 кл., 

практ.психолог) 

 

 1.Лекції за участю 

медичних працівників 

до Міжнародного дня 

відмови від паління (6-

10 класи, заст.дир.з 

НВР)  

2.Засідання школи 

лідера «Мій світ і я» 

(педагог-організатор, 

пр.психолог) 

3. Гра «Бібліотечне 

лото» (4кл., 

зав.бібліотекою) 

. 

 

 1.Моніторинг 

«Психологічна безпека 

освітнього середовища» 

2.. Заняття з елементами 

тренінгу для учнів 

поч.школи «Що для мене 

толерантність. Як будувати 

стосунки з іншими»;  

для 5-7 класів 

«Толерантність 

розв’язання складних 

ситуацій (проблем)» 

3. Планування роботи під 

час Акції  «16 днів проти 

насильства»  (виховні 

години, бесіди, заняття з 

елементами тренінгу). 

(пр.психолог 

 Заняття з 

безпеки 

життєдіяльності  

з учнями 1-10 

класів 

«Дотримання 

правил безпеки 

при перебуванні 

біля водних 

об’єктів»  (класні 

керівники 1-10 

класів) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19.11-23.11                                                                                                                                         
20.11- Всесвітній день дитини 

21.10 - День Гідності та Свободи 

24.11 – День пам'яті жертв Голодоморів в Україні 

                                                                                                                             

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, 

шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

1. Всесвітній день дитини 

Виховний захід «У центрі 

Всесвіту дитина» (5-6кл, 

Царинна Л.М.) 

2.День Гідності та Свободи 

Виховний захід «За Україну! За 

її волю!» (вч.історії Зуєва Ю.В.) 

3.Тиждень вшанування 

пам’яті жертв голодоморів 

Лінійка-реквієм та покладання 

квітів до пам’ятного знака 

жертвам Голодомору 1932-1933 

рр. (вч.історії,педагог-

організатор) 

Виставка літератури до 

річниці Голодомору 1932-1933 

рр. в Україні.(зав.бібліотекою) 

Акція «Запали свічку» 

Єдина виховна година 

«Дзвони скорботи» (класні 

керівники 5-10 кл). 

 

 1. Засідання школи 

волонтера 

«Комунікативна 

компетентність волонтера» 

(педагог-організатор). 

2.Заняття  «Школи 

батьківської 

відповідальності» 

батьківській лекторій  

«Інтернет безпека для 

сучасного підлітка» 

(пр.психолог) 

3. Рейд-перевірка 

підручників (1-5кл., 

зав.бібліотекою) 

 

 1.Індивідуальне 

консультування учнів, 

педпрацівників, 

батьків. 

2.Коло 5-6кл. 

«Життєві цінності» 

 

 

 Заняття з 

безпеки 

життєдіяльності  

з учнями 1-10 

класів «Дії у 

випадку 

виникнення 

небезпеки на 

мережах 

газопостачання» 

(кл.керівники 1-

10 кл.) 

 

 

 

 

 

 



26.11-30.11 
 27.11 - 155 років від дня народження О.Ю.Кобилянської   
 29.11 - 240 років  від дня народження Г.Ф.Квітки- Основ'яненка                                                                               

30.11-Міжнародний день захисту інформації 

01.12- Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

            100 років з дня народження Платона Майбороди                                                                                                                                                                                                                          

05.12 - з дня народження Олександра Олеся 

 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, 

шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

Тиждень сприяння 

здорового способу життя 

Флешмоб «Символ боротьби 

– червона стрічка» (заст. 

директора з НВР, педагог-

організатор) 

Випуск стіннівки «Що ми 

знаємо про СНІД?» (педагог-

організатор) 

 1.Відеолекторій до 

Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом за 

участю медичних 

працівників (8-10 класи, 

заст. дир. з НВР).   

1.  

2.Засідання № 2 

наркопоста (заст. дир. з 

НВР)     

 1.Заняття «Мій медіа 

простір. Спілкування у 

безпечному 

Інтернеті»(8-10 кл.) 

2. Заняття  «Школи 

батьківської 

відповідальності»   

Міжнародна солідарність 

проти найгірших форм 

дитячої праці 

 

 Контроль за 

дотриман ням 

вимог ОП в 

кабінетах хімії, 

фізики, 

інформатики, 

майстернях, 

спортзалі 

(комісія з ОП, 

довідка) 

Заняття з 

безпеки 

життєдіяльності  

з учнями 1-10 

класів  «СНІД: 

хвороба-

вбивця» (класні 

керівники 1-10 

класів) 

 

 

 

 

 



 

03.12-07.12 
 03.12 - Міжнародний день інвалідів                    

 05.12 - Всесвітній день волонтерів 

             140 років з дня народження Олександра Олеся, поета, драматурга, громадського діяча 

 06.12 - День Збройних Сил України 

09.12- День благодійності                                                                                                                                                               

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

1. Свято Козак року для учнів 

5-10 класів (Срібний С.Л., 

Кирпенко М.О., керівник 

гуртка, педагог-організатор) 

2. Свято Козачок  року для 

учнів 1-4 класів (Гусак А.М., 

Щуцька Ю.В., керівник гуртка, 

педагог-організатор ) 

3. Виховні години до Дня 

збройних сил України (класні 

керівники 1-10 класів). 

 

Всеукраїнський тиждень 

права (за окремим планом, 

вч.правознавства, заст.дир. з 

НВР) 

 1. Всесвітній день 

волонтерів. Засідання 

школи волонтера «Робота в 

команді» 

(педагог-організатор). 

 

2. Бібліотечний урок 

«Чому навчають твори 

В.Сухомлинського?» 

(зав.бібліотекою) 

 

 03.12 – Міжнародний 

день людей з 

обмеженими 

фізичними 

можливостями. 

(проведення бесід 

«Люди, що 

потребують нашої 

допомоги»). 

 

Заняття з елементами 

тренінгу 

«Профілактика СНІД –

інфікування»  

(8-11 класи)  

 

 

 Контроль за 

веденням 

журналів 

інструктаж жів 

з ТБ по класах. 

(заст. дир. з 

НВР). 

Заняття з 

безпеки 

життєдіяльності  

з учнями 1-10 

класів «Складні 

погодні умови» 

(класні 

керівники 1-11 

класів) 

 

 

 

 

 

 



10.12-14.12 

 10.12- День  захисту прав людини    

 12.12 – 90 років з дня народження Леоніда Бикова                                                                                        

 14.12 - День вшанування учасників ліквідації  

             наслідків аварії на Чонобильській АЕС 

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, 

шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

1. День захисту прав людини  

Виставка малюнків «Світ 

моїх прав» (1-6кл., 

кл.керівники, вч.образ.мист.) 

Виховні години: «Подорож у 

країну прав» (1-6кл., 

кл.керівники), «Право на 

освіту: право чи обов’язок?» 

(7-10кл,кл.керівники) 

Анкетування «Дерево 

питань» (запитання на 

правову тематику) 

(вч.правознавства) 

Вікторина для учнів 7-10 кл. 

«Чи знаєте ви…» 

(вч.правознавства) 

2. Вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чонобильській АЕС(виховні 

години 5-10 класи, класні 

керівники) 

3. 90 років з дня народження 

Леоніда Бикова, випуск 

стіннівки (педагог-

організатор)                                                                                

 1.Засідання № 2 

батьківського комітету 

(б/к школи). 

2. Рейд-перевірка 

підручників (6-10кл., 

зав.бібліотекою) 

 1.Визначення 

професійного 

самовизначення учнів: 

-«Матриця вибору 

професії» 

-М-ки «Профіль» 
2. Заняття для 10-х, 

11-х класів, з метою 

створення умов для 

усвідомлення себе в 

навколишньому світі, 

для прийняття себе, 

підвищення 

самооцінки, 

саморозвитку. 

 

 Заняття з безпеки 

життєдіяльності  з 

учнями 1-10 класів 

«Водойми взимку»  

(класні керівники 1-

10 класів) 

 

 

 



 

17.12-21.12              

19.12- День Святого Миколая Чудотворця 

22.12 – 185 від дня народження Марка Вовчка 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

1. День Святого Миколая 

Чудотворця. Фестиваль 

колядок та щедрівок (1-10 

класи) 

(класні керівники 1-10 

класів,педагог-організатор)   

2. Свято Нового року.  

 (адміністрація, класні 

керівники). 

 

 

 1. Засідання Ради 

Козацької республіки 

(підсумки І семестру 2018-

2019 н.р., планування 

роботи на ІІ семестр) 

(педагог-організатор) 

2. Батьківські збори по 

класам (заступник 

директора з НВР, класні 

керівники 1-10 класів) 

3. Міській фестиваль 

«Зимові фантазії» (класні 

керівники 1-6 класів, 

педагог-організатор). 

4. Бібліотечний урок 

«Довідкова література» (5,6 

кл., зав.бібліотекою) 

 

 

 1.Консультування 

учнів, за наслідками 

профорієнтаційного  

тестування. 

2. Інтелектуальна гра 

«Крок за кроком» (9кл) 

 Інструктажі з 

правил ТБ, 

протипожежної 

безпеки, 

поведінки  на 

дорозі, льодові   

та річці на 

зимових 

канікулах 

(класні 

керівники 1-10 

класів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24.12-28.12 

Зимові канікули 

 
 25.12 – Католицьке Різдво Христове 

              170 років від дня народження О.І.Левицького 

 

 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

 Аналіз роботи з профілактики 

правопорушень серед підлітків І 

семестр 2018/2019 навчального 

року(заст. дир. з НВР). 

 

 Засідання ради школи             

№ 2 (голова Ради школи) 

 

 

 Індивідуальні 

консультації для учнів, 

батьків, 

педпрацівників. 

(пр.психолог) 

 

 Підготовка 

наказів по 

Цивільному 

захисту (заст. 

дир. з НВР). 

 

 

 

 

 

 

  



 

31.12-04.01 

Зимові канікули 
31.12 – Новий рік 

 

 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

1. Організація роботи з ЦЗ у 

школі на 2019 рік (накази) (заст. 

дир. з НВР) 

 

2. Робота за планом проведення 

зимових канікул.(класні 

керівники, заст. дир. з НВР). 

 

3. Складання  графіків 

відкритих виховних  годин  на ІІ 

семестр 2018-2019 н.р.(заст. 

дир. з НВР) 

 

 

 

 Робота за планом 

проведення зимових 

канікул. 

(класні керівники, заст. дир. 

з НВР). 

 

 

 1. Робота за планом 

проведення зимових 

канікул. 

2. Робота над 

поповненням 

матеріальної бази 

кабінету та 

систематизація 

методичної бази. 

3.Подолання синдрому 

емоційного вигоряння 

(тренінгові заняття для 

вчителів). 

 

 Перевірка 

ведення 

журналів 

вступного 

інструктажу, 

на робочому 

місці, 

журналів 

травматизму, 

реєстрації та 

видачі 

інструкцій, 

оперативного 

контролю. 

(заст. дир. з 

НВР). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

07.01-11.01 
. 

 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

1. Затвердження графіку 

чергування класів по школі на ІІ 

семестр 2018-2019 н.р. 

(заст. дир. з НВР). 

 

2.Погодження  планів виховної 

роботи та планів роботи гуртків 

на ІІ семестр 2018-2019 н.р. 

(заст. дир. з НВР). 

 

 

 

 1. Засідання № 3 МО 

класних керівників з теми 

"Співпраця класних 

керівників з батьками. 

Форми роботи з батьками" 

(заст. дир. з НВР). 

2.Засідання Ради 

Козацької республіки 

(педагог-організатор ) 

 

 

 1.Соціологічне 

дослідження інтернет 

залежності старших 

підлітків. 

2.Робота за учнями, які 

навчаються за 

індивідуальною 

формою. 

 

 

 Заняття з БЖ з 

учнями 1-10 

класів «Дії 

населення при 

виявленні 

запаху газу» 

(кл.керівники 

1-10 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14.01-18.01 
                                                                                                                  

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, 

шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

Акція «Допоможемо 

зимуючим птахам» 

(кл.керівники) 

 

 

 Літературний турнір 

«Книголюбчики та 

казкознайчики» (5кл., 

зав.бібліотекою) 

 

 Профілактика насильства 

та жорстокості, 

формування безпечного 

освітнього середовища в 

школі: (анкетування, 

виховні години, 

просвітницькі 

заходи)(пр.психолог) 

 

 

 1.Інструктажі  

з техніки 

безпеки з 

учнями на ІІ 

семестр 2018-

2019 н.р.  

(заст. дир. з 

НВР, класні 

керівники 1-10 

класів). 

2. Контроль за 

медоглядом 

учнів 

(оновлення 

проби Руф'є) 

(заст. дир. з 

НВР). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21.01-25.01                                                                              
22.01- День Соборності України (день Злуки)                                                                                                                                                                                                 

27.01- День пам’яті жертв Голокосту 

                                                                                                                                            

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, 

шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

1. День Соборності України 

Єдина виховна година «Моя 

Соборна Україна знов зустрічає 

новий день»  

(1-10кл., кл.керівники) 

Виховний захід «Єднання 

заради незалежності» (8-11кл., 

Кирпенко М.О.) 

Інформаційний дайджест 

«Соборна Україна: від ідеї до 

життя» (педагог-організатор) 

Книжкова виставка «Намисто 

єдності» (зав.бібліотекою) 

 

2.Години спілкування:  
«Голокост: злочин проти  

людства» (класні керівники 5-

10 класів)  

 

 

 1.Засідання школи 

лідера «Мій шлях до 

успішного 

спілкування» (педагог-

організатор) 

2. Профілактичні бесіди з 

батьками, які приділяють 

недостатньо уваги 

вихованню дітей (рада 

профілактики 

правопорушень) 

 

 

 1.Профорієнтаційне 

консультування учнів. 

2.Корекційно-

розвиваючі, тренінгові 

заняття з учнями 

«групи ризику». 

 

 

 Заняття з 

безпеки 

життєдіяльності  

з учнями 1-10 

класів 

«Правила 

пожежної 

безпеки у 

вашому домі. 

Гасіння пожежі 

в квартирі на 

початковій 

стадії 

загоряння. 

Правила 

поводження під 

час пожежі», 

(класні 

керівники 1-10 

класів) 

 

 

  



 

28.01-01.02 
 29.01- День пам’яті Героїв Крут 

 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, 

шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

1.Участь у міському 

фестивалі дитячої творчості 

«Зірковий небосхил 

Кременчука» (заст. дир. з 

НВР, керівник гуртка). 

 

2. Виховний захід «Вони 

загинули за Україну» (7-8кл., 

заст.директора з НВР, педагог-

організатор) 

 

 

 

 

 

 

 1. Засідання школи 

волонтера «Способи 

вирішення конфліктних 

ситуацій у волонтерській 

групі» (педагог-

організатор ). 

2. Засідання  ради 

профілактики 

правопорушень  № 3 

(заст. дир. з НВР). 

3. Книжкова виставка 

«Письменники та видавці 

- дітям» (зав.бібліотекою) 

 

 

 

 1. Заняття з 

елементами тренінгу 

для 6 класів «Бути 

здоровим – 

престижно»  

2. Робота за учнями, 

які навчаються за 

індивідуальною 

формою. 

 

 Заняття з безпеки 

життєдіяльності  з 

учнями 1-10 класів 

«Правила 

поводження з 

побутовими 

електроприладами: 

праскою, 

холодильником, 

пральною 

(швацькою) 

машиною, 

електроплитою 

тощо» (класні 

керівники 1-10 

класів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

04.02-08.02 

 

                                                                                           

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

Тиждень профорієнтації (за 

окремим планом, заст.дир.з 

НВР) 

 1. Засідання  Ради 

Козацької республіки 

(педагог-організатор). 

 

2.Засідання № 3 

наркопоста (заст. дир. з 

НВР)     

 1.Індивідуальна робота 

з учнями та батьками. 

2.Психологічна 

підготовка до ЗНО. 

3. Засідання «Школи 

батьківської 

відповідальності». 

Психолого-

педагогічний всеобуч 

"Створення 

доброзичливого 

мікроклімату у родині. 

Відносини батьки-

діти".  

 

 1.Перевірка 

дотримання 

ДержСанПіНу  

(заст. дир. з 

НВР). 

2. Перевірка 

ведення 

журналів з ОП 

та ТБ  

(заст. дир. з 

НВР). 

 

 

 

 

 

 

  



 

11.02-15.02 
15.02-День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

17.02 – Всесвітній день доброти 

 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, 

шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

1. Фестиваль української 

народної  пісні (1-10 класи) 

(класні керівники 1-10 класів, 

заст. дир. з НВР, керівник 

гуртка, педагог-організатор). 

 

2. Свято зустрічі весни. (1-4 

класи, Новобранець О.М., 

Капинос Г.А.) 

 

3.Заходи до Дня вшанування 

учасників бойових дій на 

території інших держав: 

екскурсії у парк Воїнів-

інтернаціоналістів, виховні 

години 

(класні керівники 1-10 класів, 

заст. дир. з НВР) 

 

 1.Шкільна  акція 

«Хвиля доброти» 

(педагог-організатор) 

 

2.Засідання ради школи             

№ 3 (голова Ради школи) 

 

 1.Виховні години, бесіди 

«Збереження 

репродуктивного здоров’я 

молоді». 

2.Профілактика вживання 

алкоголю серед молоді 

(методичні рекомендації 

на допомогу класним 

керівникам). 

 

 Заняття з 

безпеки 

життєдіяльності  

з учнями 1-10 

класів «Основні 

види ДТП. 

Поведінка при 

ДТП» 

(класні 

керівники 1-10 

класів) 

 

 

 

 

 

 

 



 

18.02-22.02 
20.02- День пам'яті Небесної сотні 

21.02- Міжнародний день рідної мови                                                                                                                                         

 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

День пам’яті «Небесної Сотні»  

1. Директорський урок 

мужності (класні керівники 7-

10 класів, педагог-організатор , 

заст. дир. з НВР). 

2. Виховний захід «Пам’яті 

Небесної Сотні» (5-6кл., 

педагог-організатор, 

заст.директора з НВР) 

3. Єдина виховна година 

«Герої Небесної Сотні – вірні 

сини України» (1-11кл., 

кл.керівники) 

Міжнародний день рідної 

мови (за окремим планом, 

вч.укр.мови) 

 

 1. Засідання школи 

волонтера «Лідерство у 

волонтерській групі» 

2. Презентація  книги 

«Ангели світла» 

(зав.бібліотекою) 

 

 1.Емоційна готовність 

до зовнішнього 

тестування (тренінг 

для старшокласників). 

2. Діагностика 

професійних інтересів 

та нахилів учнів 9-х 

класів: (ОДАНІ; ДДО; 

карта інтересів). 

 

 

 Інструктажі 

для учнів 

"Обережно на 

водоймах!  

Крихкий 

лід!"(класні 

керівники 1-10 

класів) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

25.02-01.03 
25.02 - Перший офіційний Державний герб України 
01.03 – 75 років з часу Корюківської трагедії 

 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, 

шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

 1.Участь у міському  

огляді-конкурсі  екологічних 

агітбригад (вч. біології) 

2.Свято до Дня народження 

Л.Українки «Безсмертна донька 

мудрого народу» (5-7кл., 

зав.бібліотекою). 

3. Виставка учнівських робіт 

«Наш герб – це воля, слава й 

сила» (1-10 кл., педагог-

організатор, кл.керівники) 

 1. Вивчення стану роботи 

з організації соціально-

психологічної допомоги 

учням і сім'ям, які 

потребують особливої 

уваги. (заст. дир. з НВР). 

2.Засідання школи 

лідера  

«Дружний колектив, який 

він?» (педагог-

організатор) 

 Групові консультації: 

обговорення результатів 

профдіагностики, питання 

вибору професії, 

подальшого профілю 

навчання. 

 

 

 

 Заняття з 

безпеки 

життєдіяльності  

з учнями 1-10 

класів 

«Вогнепальна 

зброя – не 

забава. 

Небезпечність 

виготовлення 

та 

випробування 

вибухових 

пакетів, 

користування 

мисливськими 

рушницями» 

(класні 

керівники 1-10 

класів) 

 

 

  



 

04.03-08.03 
08.03- Міжнародний день прав жінок  

 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками,  

шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

Концертна програма до 

свята 8 Березня.               

(заст. дир. з НВР). 

 

 

 Засідання школи 

волонтера «Робота 

волонтерів в умовах 

вуличного простору» 

(педагог-організатор) 

 

 1. Розвивальні заняття з 

групою ГПД. 

2. Робота за учнями, які 

навчаються за 

індивідуальною формою. 

3. Заняття з елементами 

тренінгу  

« Життя – найвища  

цінність» для учнів 8-9 

класів  

4.Година психолога. 

Соціальні ролі (гендерний 

аспект) 8-10 кл. 

 

 

 Інструктажі з 

ОП та 

пожежної 

безпеки з 

працівниками 

школи. 

Заняття з 

безпеки 

життєдіяльно

сті  з учнями 

1-10 класів 

«Правила 

безпечної 

поведінки на 

воді та біля 

води» (класні 

керівники 1-

10 класів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.03-15.03 
 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

Шевченківські дні:    

1. « Т.Г. Шевченко – геній 

українського народу»  

(протягом тижня) 

2. Конкурс на краще читання 

віршів  Т.Г.Шевченка  

 (заст. директора з НВР). 

3. Книжкова виставка «Тарас 

Шевченко – славний син 

України» (зав.бібліотекою) 

 

Участь у міському 

 етапі Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу                                  

«Молодь обирає здоров’я"                   

(заст. дир. з НВР, педагог-

організатор) 

 

 

  

 1. Засідання Ради 

Козацької республіки 

(педагог-організатор ). 

2. Двомісячник  чистоти  

та порядку. 

(заст. дир. з НВР). 

3. Проведення трудових 

десантів  «Подвір’я нашої 

школи-найчистіше» (заст. 

дир. з НВР) 

 

 

 

 1.Заняття з елементами 

тренінгу  

« Розум проти 

залежностей» для 

учнів 11 класу  

2.Коло 

«Суспільство і я»(7-

10кл). 

 

 1. Контроль за 

дотриманням 

вимог ОП в 

навчальних 

кабінетах 

та приміщенні 

школи 

(перевірка 

провітрювання 

та вологого 

прибирання ) 

(заст. дир. з 

НВР). 

2. Підготовка 

до Дня ЦЗ 

(заст. дир. з 

НВР). 

 

. 

 

 

 

  



 

18.03-22.03 

 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, 

шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

1. Свято Тополі. Конкурс 

«Панянка року».  

(класні керівники 9-11 класів, 

педагог-організатор,                            

заст. директора з НВР). 

2. Тиждень дитячої та 

юнацької книги. 

(за окремим планом)  

(зав.бібліотекою) 

 

 

  

 

 

 

 1. Засідання 

батьківського комітету 

школи № 3  

( голова б/к). 

2.Батьківські збори по 

класам (заступник 

директора з НВР, класні 

керівники 1-10 класів) 

3. Засідання школи 

лідера «Як поводити 

себе у конфліктній та 

екстремальній ситуації»     

(педагог-організатор) 

 

 Засідання «Школи 

батьківської 

відповідальності» . 

Батьківський лекторій 

«Вибір професії. 

Батьківська допомога.» (9-

11 класи) 

 Інструктажі з 

ОП для учнів 

«Дотримання 

правил безпеки 

життєдіяльності 

на канікулах – 

запорука життя 

і здоров’я». (кл. 

керівники 1-10 

класів) 

 

 

  



 

 

25.03-29.03 
27.03- Міжнародний день театру 

                                                                                                     Канікули                                           

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

 

1. Робота за планом роботи на 

весняні канікули (заст. 

директора з НВР) 

 

2. Перевірка класних журналів 

(проведення виховних годин, 

інструктажів з ОП та ТБ)  

(заст. директора з НВР) 

 

 

  

 

 1. Індивідуальні бесіди 

з батьками учнів з 

неблагополучних 

родин.                       

(заст. дир. з НВР). 

2.Виступ на педраді 

«Підвищення 

психологічної 

культури педагогічних 

працівників засобами 

позитивної 

психотерапії» 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

01.04-05.04 

 
07.04- Всесвітній день здоров’я 

 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, 

шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

1. До Всесвітнього дня 

здоров’я.  Спортивні 

естафети «Ми – за здоровий 

спосіб життя» (вчителі 

фізкультури.). 

2. Літературний круїз 

«Казкова країна мудрої книги» 

(2-3кл., зав.бібліотекою) 

3. Участь у благодійній акції 

«Серце до серця - 2019» (заст. 

дир.з НВР, педагог-

організатор) 

 

Тиждень учнівського 

врядування (за окремим 

планом, педагог-організатор) 

 Засідання школи лідера              

«Зроби крок у світ своїх 

прав» (педагог-

організатор, пр.психолог) 

 

 

 

 

 1. Індивідуальні бесіди 

з батьками  та учнями  

з неблагополучних 

родин. 

2. Інтелектуальна гра  

« Молодь обирає 

здоров’я» (9-10кл.) 

 

 Місячник з 

охорони праці 

та безпеки 

життєдіяльності 

(за окремим 

планом) 

(заст. дир. з 

НВР). 

 

 

 

 

 

 

  



 

08.04-12.04 

 
11.04- Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів 

12.04- Міжнародний день авіації та космонавтики 

 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, 

шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона праці Відмітка 

про 

виконан 

Міжнародний день авіації 

та космонавтики 

1. Виховний захід "Україна 

- космічна держава" 

(вч.астрономії,Царинна Л.М.) 

2. Книжкова виставка 

«Космос і майбутнє» 

(зав.бібліотекою) 

 

Міжнародний день 

визволення в’язнів 

фашистських концтаборів 

(кінолекторій)   

(заст.дир. з НВР). 

 

 

 

 Засідання ради 

Козацької республіки 

(педагог-організатор). 

 

 

 Заняття з учнями 

щодо зняття напруги 

та тривожності перед 

іспитами для учнів 

9кл. 

 

 1. Контроль за 

додержанням правил 

техніки безпеки при 

проведенні уроків 

фізики,хімії, трудового 

виховання,фізкультури. 

Перевірка наявності 

інструкцій з ТБ. 

(заст.дир. з НВР). 

2.Заняття з безпеки 

життєдіяльності  з 

учнями 1-11 класів 

«Ознаки отруєння. 

Запобігання отруєнню 

чадним газом.  

Домедична допомога 

при отруєннях» (класні 

керівники 1-10 класів) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15.04-19.04 
18.04- День довкілля. 

            День пам’яток історії та культури 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

День довкілля 

1. Екологічний десант «Чисте 

подвір’я» (заст. дир. з НВР). 

2. Виставка плакатів 

«Збережи природу рідного 

краю» (5-10кл., педагог-

організатор) 

 

Міський огляд-конкурс 

агітбригад дружин юних 

пожежних. (вч. основ здоров’я)  

 

День пам'яток історії та 

культури (вч.історії, 

худ.культури) 

 

 Засідання школи 

волонтера « Особливості 

просвітницько-

профілактичної роботи 

волонтерів»                     

(педагог-організатор) 

 

 

 

 

 

 

 1. Консультування для 

вчителів 4-х кл. 

«Формування в учнів 

якостей необхідних 

при зміні умов 

навчання» 

2. Робота за учнями, 

які навчаються за 

індивідуальною 

формою. 

 

 Заняття з 

безпеки 

життєдіяльності  

з учнями 1-10 

класів 

«Правила 

поведінки при 

виявленні 

обірваного 

електричного 

дроту» (класні 

керівники 1-10 

класів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22.04-26.04                                                        
22.04 – День Землі 
26.04- День Чорнобильської трагедії 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, 

шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона праці Відмітка 

про 

виконан 

Тиждень екологічного 

виховання 

1.День цивільного захисту  

(заст.директора з НВР). 

2.Виховний захід 

«Відлуння Чорнобиля» (7-

8кл., Шевченко І.С., Івко 

В.В.). 

3.Виховні години «Гірчить 

Чорнобиль, крізь роки 

гірчить» (1-11кл., 

кл.керівники) 

4.День Землі. Виховний 

захід «У нас на всіх одна 

Земля» (5-6кл., Радочина 

А.М.) 

 Засідання № 4 

наркопоста (заст. дир. 

з НВР)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Заняття з учнями, які 

мають низький рівень 

готовності переходу до 

середньої школи. 

2.Підготовка роздаткового 

матеріалу «Як успішно 

здати ДПА». 

 

 

 

 Заняття з безпеки 

життєдіяльності  з 

учнями 1-10 класів 

«Роль і завдання 

ЦО» (класні 

керівники 1-10 

класів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

29.04-03.05 

 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

Виставка-конкурс «Великодні 

передзвони» (педагог-

організатор, кл.керівники 1-10 

кл.) 

 

 

 

 1.Засідання школи 

волонтера «Труднощі у 

волонтерській роботі та 

шляхи їх подолання» 

 (педагог-організатор). 

2.Вахта пам’яті, 

благоустрій території 

Братської могили. (заст. 

дир. з НВР). 

 

 

 

 1. Спілкування з 

елементами тренінгу 

«У колі друзів» (3, 4 

кл) 

 2. Засідання «Школи 

батьківської 

відповідальності» . 

Психолого-

педагогічний всеобуч  

«Як навчити дитину 

ставити мету у житті»  

 

 Заняття з 

безпеки 

життєдіяльності  

з учнями 1-10 

класів «Основні 

правила 

пожежної 

безпеки під час 

відпочинку в 

лісі» (класні 

керівники 1-10 

класів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

06.05-10.05 
08.05- День пам’яті та примирення 

10.05- День Матері 

 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

Відзначення Дня пам'яті та 

примирення. 

1. Участь у міських заходах. 

(заст. дир. з НВР). 

2. Години спілкування (класні 

керівники 1-10 кл.) 

 

День матері 

Виховні години «Матінко моя 

єдина, ти для мене - цілий світ!» 

(кл.керівники 1-10 кл.). 

Святковий концерт «Величне 

і прекрасне слово МАТИ!» 

(педагог-організатор, керівник 

гуртка) 

Книжкова виставка «Мамо! 

Вічна і кохана» 

(зав.бібліотекою) 

 

 

 1. Засідання штабу 

профілактики 

правопорушень № 4.  

(заст. дир. з НВР). 

2. Засідання школи лідера 

«Крок за кроком до 

життєвої компетентності) 

(педагог-організатор,пр. 

психолог). 

 

 

 

 Індивідуальні заняття з 

дітьми схильними до 

правопорушень та 

девіантної поведінки. 

 

 

 Заняття з 

безпеки 

життєдіяльності  

з учнями 1-10 

класів 

«Підсумкове 

заняття з  

протипожежної 

безпеки» 

(класні 

керівники 1-10 

класів) 

 

 

 

 

 



 

 

  13.05-17.05 

 15.05- Міжнародний день сім’ї 

 16.05-  День Європи в Україні 

 16.05 – День вишиванки  

 18.05 - День пам’яті жертв кримськотатарського народу 

Організація виховного процесу  
З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, 

шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона праці Відмітка 

про 

виконан 

Тиждень родинного 

виховання 

Міжнародний день сім’ї 

1.День здоров’я «Козацькі 

розваги» 1-10 класи (заст. 

дир. з НВР). 

2.Фестиваль сучасної 

української пісні (1-10 

класи)  

(заступник директора з НВР, 

класні керівники 1-10 класів) 

День Європи в Україні 

1.Виховний захід «Україна 

– це Європа» (8-10 кл., 

Срібний С.Л.) 

2.Флешмоб «Парад 

європейських країн» 

(педагог-організатор, 

заст.директора з НВР) 

Всесвітній день 

вишиванки (за окремим 

планом) (заст. дир. з НВР) 

 

 1. Засідання ради 

школи № 3 (голова 

Ради школи) 

2. Засідання № 4  МО 

класних керівників 

"Підсумки роботи за 

2018-2019 н.р. 

Планування роботи 

класного керівника на 

рік» (нормативно-

правова база, 

рекомендації)"  

(заст. дир. з НВР). 

3. Засідання № 4 

батьківського 

комітету школи 

(голова б/к школи) 

4. Батьківські збори по 

класам (заступник 

директора з НВР, класні 

керівники 1-10  класів) 

 Розробка 

рекомендацій 

вчителям, 

батькам,дітям з 

питання пов’язаного 

з майбутнім вибором 

професії  

 

 Заняття з безпеки 

життєдіяльності  з 

учнями 1-10 класів 

«Запобігання 

отруєнням 

хімічними 

речовинами» 

(класні керівники 

1-10) 

 

 

 



 

20.05-24.05 
                                                                                

24.05- День слов’янської писемності і культури 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

Свято Останнього 

Дзвоника  

(педагог-організатор ,заст. дир. 

з НВР ). 

 

 

 Засідання Ради Козацької 

республіки(підсумки 

роботи за рік)  

(педагог-організатор). 

 

 Складання 

перспективного плану 

основних заходів на 

наступний навчальний 

рік з врахуванням 

методичних 

рекомендацій 

 Заняття з 

безпеки 

життєдіяльності  

з учнями 1-10 

класів 

«Підсумкове 

заняття з ПДР», 

«Підсумкова 

бесіда. 

Обережність 

дітей під час 

літніх канікул – 

запорука життя 

та здоров’я» 

(класні 

керівники 1-10 

класів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27.05 - 31.05 

 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

Міжнародний день захисту 

дітей (за окремим планом, 

заст.директора з НВР) 

 

Робота пришкільного 

оздоровчого табору 

«Джерельце». Відвідування 

районної бібліотеки 

 

 Аналіз роботи шкільного 

врядування за 2018-2019 

н.р. (педагог-організатор) 

 

 Робота практичного 

психолога у 

пришкільному 

оздоровчому таборі 

«Джерельце». 

 Інструктажі з 

ТБ та ОП  під 

час  

проведення 

навчальних 

екскурсій та 

навчальної 

практики з 

учнями 

школи. 

(заст. дир. з 

НВР). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

03.06-07.06 

 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

1.Підготовка до проведення 

випускного вечора для учнів 11 

класу (заст..директора з НВР) 

 
2.Робота пришкільного 

оздоровчого табору 

«Джерельце». Відвідування 

пожежної частини. 

 1.Загальношкільна звітна 

конференція. 

(адміністрація). 

 

2.Аналіз роботи шкільної 

бібліотеки за 2018-2019 н.р. 

(зав.бібліотеки) 

 

 Робота практичного 

психолога у 

пришкільному 

оздоровчому таборі 

«Джерельце». 

 Інструктажі з 

ТБ та ОП  під 

час  

проведення 

літньої 

практики з 

учнями школи 

(заст. дир. з 

НВР). 

 

 

 

 

  



 

10.06-14.06 

 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

1.Випуск учнів 9 класу. 

(педагог-організатор, 

заст.директора з НВР) 

 
2.Робота пришкільного 

оздоровчого табору 

«Джерельце». Відвідування 

кінноспортивної школи 

«Фаворит» 

 

 1.Планування роботи 

гуртків та секцій на 2019-

2020 н.р.  

(заст. дир.з НВР). 

 

2.Планування роботи 

Козацької  ради  на 2019-

2020 н.р. (педагог-

організатор). 

 

3.Планування роботи 

шкільної бібліотеки на 

2010-2020 н.р. 

(зав.бібліотеки) 

 1.Планування роботи 

соціально-

психологічної служби 

на 2019-2020 н.р.  

(заст. дир.з НВР). 

 

2.Робота практичного 

психолога у 

пришкільному 

оздоровчому таборі 

«Джерельце». 

 Інструктажі з 

ТБ та ОП  під 

час  

проведення 

літньої 

практики з 

учнями школи 

(заст.дир з 

НВР). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17.06-09.08 

 

 

 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

Підготовка школи до нового 

2019/20 навчального року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Випускний вечір для учнів 

11 класу (заст..директора з 

НВР, педагог-організатор) 

 Підготовка кабінету 

психологічної служби 

до нового 2019-2020 

н.р. 

 Перегляд 

інструкцій з 

охорони праці  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12.08-16.08 

 

 

Організація виховного процесу  

З учнями та 

учнівським 

самоврядуванням 

Відмітка 

про 

виконан 

З батьками, шкільним 

врядуванням та 

громадськістю 

Відмітка 

про 

виконан 

Соціально-

психологічна 

служба 

Відмітка 

про 

виконан 

Охорона 

праці 

Відмітка 

про 

виконан 

Підготовка до участі у міських 

заходах до Дня незалежності 

(заст. директора, педагог-

організатор) 

 

 

 

 

 

 

 

 Планування роботи 

батьківського лекторію на 

2019-2020 н.р. (заст. дир. з 

НВР) 

 

 

 Планування роботи 

Школи лідера на 2019-

2020 н.р. 

(практ.психолог) 

 

 Оновлення 

документації з 

охорони праці 

та техніки 

безпеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


