
СІЧЕНЬ 
 13-17 Ціннісне ставлення до культури, 

мистецтва 

20-24 Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства і 

держави  

27-31 Ціннісне ставлення особистості до 

суспільства і держави  

Тижні   ТИЖДЕНЬ 

ХУДОЖНЬО_ЕСТЕТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ 

22.01. 

 День  

Соборності  

та Свободи 

України  

ТИЖДЕНЬ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО 

ВИХОВАННЯ 

27.01. 

Міжнародний 

день пам’яті 

жертв Голокосту 

28.01. 

21-річниця 

затвердження  

Державного 

прапора України 

28.01. 21-

річниця 

затвердження  

Державного 

прапора України 

29.01 День 

пам’яті  героїв 

Крут 

ТИЖДЕНЬ НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

  

Понеділок 13  Створення соціального учнівського 

проекту «Добро починається з тебе» 

 (ЗДВР Братель Л.В.) 

 

Виставка малюнків «Зимовий 

вернісаж»  

(протягом тижня, педагог-організатор) 

20 Тематичний куточок «Україна-

наш спільний дім» (1-11 кл., 

канцелярія інформації) 

Участь у І етапі 

Всеукраїнського конкурсу 

«Моральний вчинок»  

 

(відповід. Сидоренко Н.Г.) 

27 Інформаційні хвилинки  

«27 січня-Міжнародний день  

пам 'яті жертв Голокосту»  

(5-11 кл., канцелярія інформації, класні 

керівники) 

Виставка літератури «135 років від дня 

народження П.П.Бажова» 

Викладка літератури «Уроки Голокосту», 

«Пам'ятай про Крути» 

(бібліотекар Пшенична А.С.) 

Вівторок 14 Засідання МКР  

(педагог-організатор 

 Коломійченко Л.М.) 

Бесіди «Запобіжні заходи при катанні 

на льоді»»Обережно, грип!». 

(Класні керівники) 

 

 

21 Тематичні години спілкування 

до Дня соборності й свободи 

України. 

(1-11кл, класні керівники) 

Інформаційний куточок 

«майбутньому абітурієнту» 

(20-24 січня, бібліотекар 

Пшенична А.С.) 

Викладка літератури «Злука 

українських земель»  

(20-24 січня, бібліотекар 

Пшенична А.С.) 

28 Пізнавальна програма «Державний прапор-

святиня українського народу», присвячена 

22 річниці затвердження Державного 

прапора України  

(5 кл., педагог-організатор) 



 
 13-17 Ціннісне ставлення до культури, 

мистецтва 

20-24 Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства і 

держави  

27-31 Ціннісне ставлення особистості до 

суспільства і держави  

Середа 15 Зустріч з художником  

 

(за домовленістю, ЗДВР, учитель 

художньої культури) 

 

Виставка малюнків «Герої улюблених 

казок». 

(протягом тижня, бібліотекар 

Пшенична А.С.) 

22 Тематичний випуск 

загальношкільної газети. 

(канцелярія інформації) 

 

Інтелектуальна гра «Наша 

країна-Україна»  

(педагог-організатор) 

 

29 Тематичні години спілкування, виставка 

літератури, перегляд локументальних 

фільмів, присвячених подвигу героїв бою 

під Крутами. 

Тематичний випуск загальношкільної 

газети, присвяченої пам'яті героїв Крут 

(канцелярія інформації) 

Інформаційний куточок «Присвячуємо 

героям Крут» (канцелярія інформації)  

Участь в міському  учнівському форумі «Виховання в 
учнівської молоді почуття патріотизму – шлях до 

духовного оздоровлення нації».  (конференц-зал 

Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича 
Затолокіна) (представники учнівського 

самоврядування, ЗДВР) 

Четвер    Конкурс малюнків до творів 

Т.Г.Шевченка. 

(кл.кер., кер.гуртків, учителі 

образотворчого мистецтва) 

23 Гра-подорож в королівство 

української мови  

(2 кл., педагог-організатор 

Коломійченко Л.М.) 

30 Участь у міському засіданні Ради «КРОК» 

(ЗДВР Братель Л.В.) 

П’ятниця 17 Конкурс читців «Вірші мого 

дитинства». 

 з 15.01.14р. до  01.03.14р. 

 

(2-4 кл.,педагог-організатор,  

класні керівники  

 

Робота над проектом «Художні 

промисли». (етап «Петриківський 

розпис»)  

(бібліотекар Пшенична А.С.) 

24  Тематичний куточок 

«Україна-наш спільний дім» 

(канцелярія інформації) 

 

Оформлення творчих робіт в 

ході реалізації 

загальношкільного проекту 

«Мудрість козацької доби» 

 ( до  квітня,  

педагог-організатор 

Коломійченко Л.М.) 

 

31 Підготовка до свята обрядових ляльок в 

рамках міського свята-ярмарку «Проводи 

Зими-зустріч Весни»: виготовлення  

ляльки-мотанки великих розмірів в образі 

Зими або Весни та підготовка презентації 

(до 22.02.2014 року). 

(Керівник гуртка декоративно-прикладного 

мистецтва Гіль Н.І.) 

 

 



ЛЮТИЙ 
 3-

7.02 

Ціннісне ставлення до людей  10-14.02 Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства і 

держави  

17-

21.02 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства і 

держави  

21-

25.02 

Тиждень 

математики 

Тижні   Тиждень морально-правового 

виховання 

15.02 День 

вшанування 

учасників 
бойових дій на 

території інших 

держав та з 
нагоди 25-ї 

річниці 

виведення військ 
колишнього 

СРСР з 

Республіки 
Афганістан 

 21 

Між 

народ

ний 

день 

рідної 

мови 

Тиждень військово-

патріотичного виховання 

 

  

Понеділок 3 Бесіди на морально-правову 

тематику з учнями групи ризику 

(ЗДВР Братель Л.В).. 

 

Правовий ринг «Права дитини»  
(10 кл., вчитель історії та права  

Воробйова Н.О.). 

10 Екскурсії до Шевченківської 

світлиці ЦТДЮ  

(Згідно графіку. Лютий 

Відповід. класні керівники 1-11 

кл.) 

 

17 Тематичний випуск 

загальношкільної газети, 

присвячений Дню Захисника 

Вітчизни. 

(канцелярія інформації) 

24 Інформаційний 

куточок «Увага! 

Першоцвіти!». 

(Відповід. педагог-

організатор 

Коломійченко Л.М.) 

Вівторок 4 Засідання МКР. 

(відповід. педагог-організатор 

Коломійченко Л.М.)  

 

Викладка пам’яток  до Всесвітнього 

дня безпеки Інтернету (ЗДВР) 

 

Бесіди на тему «Безпека дітей в 

Інтернеті»  

(вчитель інформатики Бондаренко 

С.М.) 

 

 

11 Тематичні години спілкування 

на теми: «Воїни-

інтернаціоналісти», «Відлуння 

афганської війни»; інформаційні 

години на тему: «Через вогонь 

війни»; лекції, бесіди з історії 

війни в Афганістані та інших 

локальних конфліктів. 

Перегляд хронікально-

документальних фільмів «Біль», 

«Обпалені Кандагаром», 

«Афганістан». 
 (5-11 кл., протягом тижня. 

Відповід. класні керівники 1-11 кл.) 

18 Інформаційний куточок «Вони 

захищали Батьківщину. 

Вчителі школи-ветерани ВВВ» 

( канцелярія інформації). 

 

Тематичне свято «Славні 

імена козацькі»  

(3 кл., відповід. педагог-

організатор  

Коломійченко Л.М.) 

25 Конкурсно-

розважальна 

програма 

«Барвінкове літо» 

(відповід. педагог-

організатор 

Коломійченко Л.М.) 

Середа 5 Інформаційний куточок «Знай свої 

права, дитино!». 

( канцелярія інформації). 

Батьківські збори «Попередження 

насильства над дітьми в школі та в 

сім'ї»  
(відповід. адміністрація школи, 

соціальний педагог, класний керівник, 

представник ВКМСД) 

12 Інтелектуальна гра «Фортуна»  

(9-11 кл., педагог-організатор 

Коломійченко Л.М., канцелярія 

дозвілля) 

19 Виставка репродукцій картин 

відомих художників «У вирі 

воєнного лихоліття» 

(канцелярія інформації) 

26 Гра-подорож до 

країни квітів 

(відповід. педагог-

організатор 

Коломійченко Л.М.) 



 
 3-7.02 Ціннісне ставлення до людей  10-

14.02 

Ціннісне ставлення особистості до 

суспільства і держави  

17-

21.02 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства і 

держави  

21-

25.02 

Тиждень 

математики 

Четвер 6 Пізнавальна програма «Подорож  у 

Країну права». 
 (4 кл., відповід. педагог-організатор 

Коломійченко Л.М.) 

 

Зустріч з представниками ВКМСД, 

ССД 

(ЗДВР Братель Л.В.) 

13 Збір інформації про прогнозовані 

показники відпочинку дітей влітку 
 (згідно  термінів звітності, класні керівники, 

ЗДВР) 

20 Уроки мужності «Нічого в 

світі кращого нема, як 

захищати рідну Батьківщину»  

(класні керівники) 

27 Бесіди з 

попередження 

насильства 
(щомісячно, відповід. 

класні керівники 1-11 

кл., соціальний 

педагог) 

П’ятниця 7 Операція «Урок», «Дзвінок» 

 (канцелярія правопорядку, педагог-

організатор Коломійченко Л.М.) 

 

Ділова гра «Діти та їх права» 

(7 кл., відповід. педагог-організатор 

Коломійченко Л.М.) 

 

14 Змагання Зимова першість міста з 

пішохідного туризму в закритих 

приміщеннях (відповід. Федченко 

Ю.В.) 

Фестиваль художньої самодіяльності 

школярів «Музичний дивограй» 
(14.02 , кер. вокального гуртка Точкова 

Н.М.)  

 

Година пам'яті на тему: «Ти вічна біль, 

Афганістан», зустріч з воїном –

інтернаціоналістом  
(10 кл., педагог-організатор, бібліотекар 

Пшенична А.С.). 

Вечір відпочинку для старшокласників.  

Участь представників учнівського 

самоврядування у покладанні квітів до 

пам’ятного знаку на честь воїнів, 

загиблих в Афганістані 
(ЗДВР, педагог-організатор). 

 

Інформаційні куточки «Афганістан 

болить в наших серцях» та «Прилучани-

воїни інтернаціоналісти»  
(відповід. канцелярія інформації) 

 

День Святого Валентина  

Тематичний випуск загальношкільної 

газети, присвяченої Дню Святого 

Валентина. 

Пошта Святого Валентина. 

Конкурс креативних вітальних листівок 

до Дня святого Валентина (канцелярія 

інформації, канцелярія дозвілля ) 

21 

Між 

народ

ний 

день 

рідної 

мови. 

 

Виставка творчих робіт 

загальношкільного проекту 

«Мудрість козацької доби»  

(1-4 кл., відповід. кл.кер.) 

28 Змагання 

фестивалю 

«Козацький гарт» 

(лютий,  

5-11 кл.,вчителі 

фіз..культ.) 



БЕРЕЗЕНЬ 
Напрямки 

виховної 

роботи  

03-07 

березня 

Ціннісне ставлення особистості 

до суспільства і держави 

 

 Шевченківські дні 

10-

14.03 

Тиждень дитячої та юнацької 

книги 

17-

21.03 

Тиждень профілактики 

дитячого та дорожньо-

транспортного травматизму  

24.03.14 р. Всесвітній день 

боротьби із захворюванням  

на  туберкульоз 

24-30.03 Весняні 

канікули. 

Тижні   Тиждень української словесності    Тиждень молодого вчителя   

Понеділок 03  Тематичні випуски 

загальношкільної газети, 

присвяченої  8 Березня та 200-

річчя від дня народження 

Т.Г.Шевченку (канцелярія 

інформації) 

10 Акція «Подаруй книгу школі» 

Загальношкільна акція «Подаруй 

книгу шкільній бібліотеці!» 

(педагог-організатор 

Коломійченко Л.М., мала 

козацька  рада) 

17 Бесіди з попередження 

дитячого травматизму 

(відповід. кл.кер.1-11 кл.) 

 

Проведення інструктажів з 

безпеки життєдіяльності. Бесіди  

з профілактики дорожньо-

транспортного травматизму 

(відповід. кл.кер.1-11 кл.). 

 

 Інформаційні куточки «Ми-

пішоходи» та «Увага! 

Небезпека!», інформаційний 

куточок «Вода-кров землі», 

тематичний випуск 

загальношкільної газети, 

присвячений Міжнародному 

Дню води 

(канцелярія інформації) 

24 Інформаційно-

просвітницькі 

бесіди до 

Всесвітнього та 

Всеукраїнського 

дня боротьби з 

туберкульозом. 

(лікарі 

тубдиспансера). 

 

Вівторок 04  

 

Інформаційний куточок 

«Т.Г.Шевченко-художник» 

(канцелярія інформації) 

 

Засідання МКР (відповід. педагог-

організатор Коломійченко Л.М.) 

11 Турнір знавців книги 

«Літературними стежками»  

(5 кл., педагог-організатор 

Коломійченко Л.М.) 

18 Інструктажі з безпеки 

життєдіяльності. 

Пізнавальна програма «Лелеки 

весну несуть здалека»  

(2 кл., відповід. педагог-

організатор Коломійченко 

Л.М.) 

25 Фестиваль 

агітбригад ДЮП, 

ЮІР, Змагання 

«Джура», 

«Зірниця»  

(згідно положень) 

Середа 05 Літературне свято «Поезія 

Шевченка-то музика народної 

душі»  

(педагог-організатор 

Коломійченко Л.М.) 

12 Розважальна програма «Круїз до 

казки»  

(3-4 кл.,педагог-організатор 

Коломійченко Л.М., канцелярія 

дозвілля) 

19 Конкурсна програма «Земля-

планета води»  

(відповід. педагог-організатор 

Коломійченко Л.М.) 

26 Заходи за 

окремим планом 



 
Напрямки 

виховної 

роботи  

03-

07.03 

Ціннісне ставлення особистості 

до суспільства і держави 

 

 Шевченківські дні 

10-

14.03 

Тиждень дитячої та юнацької 

книги 

17-

21.03 

Тиждень профілактики 

дитячого та дорожньо-

транспортного травматизму  

24.03.14 р. Всесвітній день 

боротьби із захворюванням  

на  туберкульоз 

24-30.03 Весняні 

канікули. 

Четвер 06 «Конкурсна програма «Смак» 

(педагог-організатор 

Коломійченко Л.М., канцелярія 

дозвілля) 

13  20 Виставка малюнків з 

протипожежної тематики, 

безпеки життєдіяльності та 

порятунку 101  

 (1-11 кл, відповід . вчителі 

образотворчого мистецтва, 

керівник гуртка образотворчого 

мистецтва, класні керівники) 

27 Заходи за 

окремим планом 

П’ятниця 07  Виставка малюнків за творами  

Т.Г.Шевченка 

(класні керівники, вчителі  та 

керівники гуртків образотворчого 

мистецтва) 

14  21 Батьківський лекторій на тему : 

«Духовне зростання дитини в 

сім'ї». 

Правовий  та педагогічний 

всеобуч батьків. 

Обговорення питання 

попереджено травмування дітей 

під час навчально-виховного 

процесу та в побуті. 

(класні керівники 1-11 класів). 

 

Батьківська гостинна на тему : 

«Профілактика вживання 

наркотична, психотропних 

речовин» 

(для батьків 7-8 класів, з 

запрошенням лікаря-нарколога) 

28 Заходи за 

окремим планом 

 

 

 

 

 

 

 

 



КВІТЕНЬ 
Напрямки 

виховної 

роботи  

3.03-

04.04 

Ціннісне ставлення 

до себе 

Ціннісне ставлення 

до свого 

соціального "Я" 

 

07-11.04 Ціннісне 

ставлення до себе 

Ціннісне 

ставлення до свого 

фізичного "Я  

 

14-18.04 Ціннісне 

ставлення 

особистості до 

суспільства і 

держави  

21-25.04 Ціннісне 

ставлення до 

природи 

 

28.04-

02. 05 

 

Тижні   Тиждень 

профілактики 

підліткової 

злочинності 

 

Тиждень англійської 

мови 

 Тиждень здоров’я  

 

12.04  

Всесвітній день 

авіації і 

космонавтики 

17.04  

День 

Козацької 

республіки 

 26.04.13 р. День 

пам’яті «Дзвони 

Чорнобиля». 

Тиждень 

екології. 

Тиждень 

художньо-

естетичного  та 

технологічного 

циклів. 

Тиждень 

екологічного 

виховання 

  

Понеділок 31 Інформаційний 

куточок 

«Відповідальність 

неповнолітніх за 

скоєння 

правопорушень» 

(канцелярія 

інформації) 

 Змагання «Старти 

надій» 

(квітень, 7 кл.) 

Легкоатлетична 

естафета. 

Змагання з шашок, 

шахів. 

(Згідно положення. 

відп. вч. фіз.культ.) 

 

Ціннісне ставлення 

до праці 

 

Участь у весняному 

двомісячнику з 

благоустрою 

території школи та 

міста  

(квітень-травень, 

кл.керівники, 

учителі праці) 

14 Тематичний 

випуск 

загальношкільн

ої газети, 

присвячений 

Дню 

народження 

дитячо-

юнацької 

організації  

«Козацької 

республіки» 

(канцелярія 

інформації) 

Екологічні акції 

«Шкільний 

макулатуринг», 

«Перетворимо 

сміття на 

спортивне 

знаряддя» 

 

(1-11 кл.,педагог-

організатор) 

Участь у 

весняному 

двомісячнику 

з 

благоустрою 

території 

навчального 

закладу 

(квітень-

травень, 

відповід.кл.ке

рівники, 

вчителі 

праці) 

 

28 Конкурс творів-

привітань 

«Листівка 

ветеранові», 

малюнків, 

плакатів до Дня 

Перемоги  
(вчителі 

образотворчого 

мистецтва) 



 
Напрямки 

виховної 

роботи  

3.03-

04.04 

Ціннісне ставлення 

до себе 

Ціннісне ставлення 

до свого 

соціального "Я" 

 

07-

11.04 

Ціннісне ставлення 

до себе 

Ціннісне ставлення 

до свого фізичного 

"Я  

 

14-

18.04 

Ціннісне 

ставлення 

особистості до 

суспільства і 

держави  

21-25.04 Ціннісне 

ставлення 

до природи 

 

28.04-

02. 05 

 

Вівторок 1 Засідання МКР 

(педагог-організатор 

Коломійченко Л.М.) 

 Спортивно-

інтелектуальна гра 

«Старти звірят» 
(2-3 кл, педагог-

організатор 

Коломійченко Л.М., 

канцелярія дозвілля) 

15 Інформаційний 

куточок 

«Козацька доба» 
(канцелярія 

інформації) 

Екологічні акції 

«Шкільний 

макулатуринг», 

«Перетворимо 

сміття на 

спортивне 

знаряддя», 

«Парад квітів 

біля школи» 

 
(1-11 кл., педагог-

організатор 

Коломійченко 

Л.М., мала 

козацька рада) 

 29 Конкурсно-

розважальна 

програма 

«Змагання 

козацьких чайок» 
( 6 кл., педагог-

організатор 

Коломійченко Л.М., 

, канцелярія 

дозвілля) 

Середа 2 Зустріч з 

представниками 

ВКМСД, ССД, 

ЦССДМ 

 Інформаційний 

куточок «Абетка 

здоров'я» 

(канцелярія 

інформації, здоров'я)  

 

Година здоров'я 

«Наші друзі-

вітаміни»   
(1кл., педагог-

організатор 

Коломійченко Л.М., 

канцелярія 

здоров'я) 

16 Змагання зі 

спортивного 

орієнтування(відп

овід. 

ФедченкоЮ.В.) 

  30 Конкурсно-

розважальна 

програма 

«Козацький 

двобій» 
(8 кл., педагог-

організатор 

Коломійченко Л.М.,  

канцелярія 

дозвілля) 



 
Напрямки 

виховної 

роботи  

3.03-

04.04 

Ціннісне ставлення 

до себе 

Ціннісне ставлення 

до свого 

соціального "Я" 

 

07-

11.04 

Ціннісне 

ставлення до себе 

Ціннісне 

ставлення до свого 

фізичного "Я  

 

14-

18.04 

Ціннісне 

ставлення 

особистості до 

суспільства і 

держави  

21-25.04 Ціннісне 

ставлення 

до природи 

 

28.04-

02. 05 

 

Четвер 3   Зустріч з лікарями – 

наркологами  

(9-11 кл) 

Рейд-перевірка 

«Чистота-запорука 

здоров'я»  

(канцелярія 

здоров'я) 

 

Виставка газет «В 

здоровому тілі –

здоровий дух» 

(5-8 кл., канцелярія 

інформації) 

17 Урочиста лінійка, 

присвячена Дню 

народження дитячо-

юнацької організації 

«Козацької 

республіки» 
(відповід, ЗДВР, 

педагог-організатор, 

класні керівники 1-11 

кл., мала козацька 

рада). Виставка газет 

«Слава козацька 

жива» 
(6-7кл., канцелярія 

інформації) 

  1 Змагання з 

велотуризму 
(відповід. керівники 

туристсько-

краєзнавчого 

напрямку роботи) 

П’ятниця 5 Правовий ринг  
(10 кл., педагог-

організатор 

Коломійченко Л.М., 

канцелярія 

правопорядку). 

 Підготовка до 

організації  роботи 

пришкільного 

табору відпочинку, 

відпочинку та праці 

(квітень-травень). 

 

Тематичний випуск 

загальношкільної 

газети, присвячений 

Всесвітньому дню 

авіації та 

космонавтики. 

Інформаційний 

куточок «Космонавт 

№1»  

(канцелярія 

інформації) 

18 Година духовності 

«Світле сяйво 

Воскресіння» 
(6 кл., педагог-

організатор 

Коломійченко Л.М.,  

канцелярія дозвілля) 

Пізнавальна гра 

«Тваринний світ 

навколо тебе» 
(4кл., відповід. педагог-

організатор 

КоломійченкоЛ.М.). 

 

Інформаційний куточок 

«Репортаж із 

Чорнобиля», Випуск 

слоганів «Чорнобиль не 

має минулого часу» 

канцелярія інформації 

година пам'яті «А 

думалось, що атом той 

слухняний» 
(5 кл., відповід. педагог-

організатор 

КоломійченкоЛ.М.) 

Участь у 

міській 

екологічній 

акції 

 «Алея 

випускникі

в» (11 кл., 

класні 

керівники) 

2  

 

 



ТРАВЕНЬ 
Напрямки 

виховної 

роботи  

05.05-

09.05  

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства і 

держави 

12.05-16.05 Ціннісне ставлення 

до сім'ї, родини, 

людей 

19.05-

23.05 

Тиждень безпеки 

життєдіяльності 

 

26.05-31.05  

Тижні   Тиждень військово-

патріотичного виховання 

15.05 День 

української 

родини 

Тиждень 

духовно-

морального 

розвитку 

особистості 

 19.05 

День 

Європи 

 Свято 

останнього 

дзвоника 

(30.01.) 

 

Понеділок  Виставка творів-привітань 

«Листівка ветеранові» 1-7, 

малюнків(3-7 кл.), плакатів(8-

10 кл.), рефератів (9 -10 кл.) до 

Дня Перемоги 
(вчителі, керівники гуртків 

образотворчого мистецтва) 

   День Європи в Україні  

Виставка творчих робіт 

«Знайомтесь-країни Європи», 

«Європейський погляд» 
(відповід. педагог-організатор 

Коломійченко Л.М.) 

 

 Виставка газет «Мандруємо 

Європою» 

 (канцелярія інформації) 

  

Вівторок  Екскурсії до філії  краєзнавчого 

музею ім..О.Кошового, 

Краєзнавчого музею ім.. 

В, Маслова  
(відповід. класні керівники 1-10 кл, 

,вихователі ГПД 1-4 кл.) 

   Бесіди , інструктажі з безпеки 

життєдіяльності 

(відповід кл.кер.1-11 кл.). 

 Рухливі перерви «Ігри 

європейських дітей» 
(1-4 кл, канцелярія 

здоров'я, Музичні перерви 

«Мелодії та ритми зарубіжної 

естради», 5-11, педагог-

організатор Коломійченко Л.М., 

канцелярія дозвілля). 

 

Вікторина «Галопом по 

Європі» 
(7-8, педагог-організатор 

Коломійченко Л.М.) 

  

Середа  Змагання з ТПТ «Туристська 

весна» 
(до 12.05 відповід. Федченко 

Ю.В.). 

Участь у спортивних змаганнях 

«Мама, тато, я-спортивна 

сім'я»  
(згідно положення) 

   Інформаційні куточки 

«Правила дорожні знати 

повинен кожний», «Увага, 

небезпека» та «Будьте 

обережні з вогнем», 
(канцелярія інформації) 

  

Напрямки 05.05- Ціннісне ставлення 12.05-16.05 Ціннісне ставлення 19.05- Тиждень безпеки 26.05-31.05  



виховної 

роботи  

09.05  особистості до суспільства і 

держави  

 

до сім'ї, родини, 

людей 

 

23.05 життєдіяльності 

 

Четвер  Участь у виставці малюнків на 

військово-патріотичну 

тематику  
(1-11 класи, відповід., вчителі, 

керівник гуртка образотворчого 

мистецтва, класні керівники ). 

 Участь у міських заходах, 

присвячених Дню Перемоги 
(ЗДВР, педагог-організатор, 

кл.кер.1-11 кл.) 

15 Міжнародний день 

сім''ї Проведення 

виховних заходів  з 

залученням батьків  

(класні керівники) 

 Проведення годин безпеки 

життєдіяльності 
(1-11 кл., класні керівники) 

 Самоаналіз класних 

керівників, 

керівників гуртків за 

навчальний рік 
(1-11 кл. класні 

керівники) 

П’ятниця 09  16   Батьківський лекторій на 

тему: «Духовне зростання 

дитини в сім'ї».  

(Відповід кл.кер.1-11 кл.) 

Участь у закритті міської 

Спартакіади серед школярів 

ЗНЗ 

(класні керівники 5-7 кл., 

вчителі фізичної культури, 

педагог-організатор 

ЗДВР) 

  

 

 



ЧЕРВЕНЬ 
 

Напрямки 

виховної 

роботи  

01.06 01.06 Міжнародний день 

захисту дітей 

Всесвітній день батьків 

      

Понеділок  Участь у змаганнях з 

авіамодельного спорту 

(відпові. Кер. Гуртка) 

      

Вівторок  Пришкільний табір відпочинку, пришкільний табір відпочинку та праці   

Середа    

Четвер    

П’ятниця    

 


