
Організація позакласної роботи 
 

Вересень 

Місячник безпеки життєдіяльності учнів «Здорова дитина - багата країна» 
 

  

І. Організаційно - виховна робота 
 

  

1.1.  Розробка і затвердження плану місячника 

безпеки життєдіяльності учнів «Здорова дитина 

- багата країна» 

До 02.09 ЗВР  Шульга С.О. 
 

1.2.  Висвітлення проведення Місячника на сайті 

школи. 

Протягом місяця ЗВР Шульга С.О. 

Лисюк А.В. 

1.3.  Проведення громадського огляду умов життя та 

виховання учнів школи. 

І-ІІІ Кл.керівники 

1-11 класів 

1.4. Поновлення та доповнення списків учнів, що 

потребують особливого  контролю протягом  

року: сиріт, напівсиріт, під опікою, з 

багатодітних сімей, чорнобильців, інвалідів, з 

неблагонадійних сімей, групи ризику. 

І-ІІ Кл. керівники 

1-11 класів, 

соц. педагог 

Фареник Ю.С. 

1.5. Проведення вступного інструктажу з 

попередження дитячого травматизму, 

збереження життя і здоров'я учнів із записом до 

класного журналу. 

01.09. Класні керівники 1-11 

класів 

1.6. Проведення Місячника «Увага! Діти на дорозі» 

(за окремим планом). 

01 – 30.09 ЗВР  Шульга С.О. 
кл. кер. 1-11 кл. 

1.7. Ознайомлення учнів зі Статутом школи, 

правилами внутрішнього розпорядку. 

І Адміністрація,  
кл.кер. 1-11 кл. 

1.8. Організація роботи органів учнівського 

самоврядування в класах та школі. 
До 09.09 Кл.кер. 1-11 кл., 

Фареник Ю.С.. 

1.9. Презентація шкільних гуртків, секцій. До кінця місяця Керівн. гуртків, 

ЗВР  Шульга С.О. 

1.10. Збір та аналіз інформації про залучення учнів до 

позашкільної освіти та занять у гуртках,секціях. 

 До 30.09 Заступник з ВР, 

кл.кер. 1-11 кл. 

 1.11. Аналіз зайнятості у позакласній та позашкільній 

роботі учнів із кризових сімей, пільгових 

категорій, з девіантною поведінкою, схильних 

до правопорушень та тих, що перебувають на 

внутрішньо шкільному обліку. 

 

               I-III 

 

Фареник Ю.С. 

1.12. Вивчення особливостей учнів 5-го класу: їх 

інтересів, здібностей, нахилів, моральних рис 

характеру. 

Вересень-жовтень Класні керівники 

5-х класів 

1.13. Проведення операції «Зовнішній вигляд 

учнів». 

Постійно Учнівське 

самоврядування 

1.14. Здійснення контролю за відвідуванням учнями 

школи. 

Постійно Учнівське 

самоврядування 

1.15. Інструктивна нарада зі старостами 5-11 кл. Постійно Фареник Ю.С. 

1.16. Організація учнівського самоврядування. 

Планування роботи, формування центрів. 

Навчання голів активу. 

Постійно ЗВР  Шульга С.О. 

         Фареник Ю.С. 

1.17. Бесіди з запобігання дитячого травматизму. 

Проведення інструктажів з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності. 

Протягом навчального року Класні керівники  
1-11 класів 

1.18. Співпраця з центром зайнятості.    Протягом навчального року Адміністрація школи  

1.19. Проведення зустрічей учнів 9 та 11 класів з 

представниками ВНЗ. 

Протягом навчального року Адміністрація, кл.кер. 9, 

11 класів 



1.20. Аналіз організації літнього відпочинку 

школярів,зокрема дітей-сиріт, дітей з 

багатодітних, малозабезпечених, кризових сімей 

              05.09. Заступник з ВР,           

  класні керівники  
 

1.21. Проведення моніторингу вихованості учнів по 

класах, по школі. 

До 31.10 Чернієнко Л.В., 

Фареник Ю.С.,кл. кер. 

1.22. Участь в акції милосердя «Хай серце не 

втрачає доброти». 
 5 вересня – Міжнародний день благодійництва. 

з 02 по 30.09 Кл. кер, батьки, учні, 

Ткачук Р .П. 
Фаренник Ю.С. 

1.23. Вибори  учнівського активу школи.  

ІІ 

    ЗВР  Шульга С.О. 
      Фареник Ю.С.  

1.24. Участь у районній  акції «Напиши листа 

солдату». 

Протягом місяця Ткачук Р.П. 

 1.25. Участь у заходах з нагоди відзначення 74 

річниці закінчення Другої світової війни. 

        Згідно плану ЗВР  Шульга С.О.,      

ТкачукР.П., 
      ФареникЮ.С., класні 

керівники 

 1.26. Участь у Міжнародному українсько-

литовському конкурсі «Здай кров заради 

життя». 

      Вересень-

грудень 
        ТкачукР.П. 

1.27 Участь у конкурсі «Український сувенір»   до 21.09         Ткачук Р.П. 

1.28 Родинні свята ( згідно планів класних 

керівників) 

Вересень- жовтень  

  
ІІ. Пізнавальна діяльність 

 

  

2.1. Проведення загальношкільного свята з нагоди  
Дня знань. 

02.09 Заступник з ВР 

Шульга С.О. 

2.2. Проведення Першого уроку   02.09 Кл.кер. 1-11 кл. 

2.3. Шкільний конкурс фоторобіт «Незабутні 

миттєвості літа» 

До 12.09 Ткачук Р.П. 

2.4. Міжнародний день миру. Вшанування пам'яті 

загиблих внаслідок військових дій.  

 
21.09 

ЗВР Шульга С.О. 

Бойко А.М. 

2.5. Участь у святкуванні  Дня міста. ІV Ткачук Р.П. 

2.6. Відзначення Дня ветерана та Дня партизанської 

слави. Вшанування пам’яті повного кавалера 

ордена Слави П.Х.Тисьменецького (за окремим 

планом). 

До 21.09 ЗВР, Бойко А.М.,  

Ткачук Р.П., 

ЗінчукЮ.С., 

кл. кер. 5- 11 кл. 

2.7. До Всеукраїнського дня бібліотек. Участь в акції 

«Подаруй книгу шкільній бібліотеці». 

Вересневі зустрічі у шкільній 

бібліотеці.Організація роботи постів 

бережливих (самоврядування) 

ІV Слободенюк Т.М. 

2.8. 
 
 
 
 

2.9 

Тиждень фізичної культури та спорту. 

Всеукраїнський Олімпійський урок та 

Олімпійський тиждень. 

Формування спортивно-оздоровчого центру.  
Проведення олімпійських уроків. 

Участь у  районному спортивно-патріотичному 

святі з учнівською молоддю «Здорова нація – 

здорові діти», районному конкурсі світлин 

«Сквирщина спортивна». 

 

 

02.10 

 

 

 

20.10. 

Заступник з ВР 

вчителі фізкультури, 

педагоги-організатори, 

Лисюк А.В. 

 

 

Заступник з ВР 

вчителі фізкультури, 

педагоги-організатори, 

Лисюк А. 

2.10. Виставка дитячих робіт на тему безпеки 

дорожнього руху «Твій друг – безпечний рух!». 

До 30.09. Ткачук Р.П. 

2.11 Проведення майстер-класів «Мої здібності» Протягом місяця Каліновська С.А. 

Сірий О.М. 

2.12 Організація і проведення шкільних спортивних 

естафет , змагання по паралелях(1-11 кл.). 
Протягом місяця Учителі фізкультури 



2.13. Проведення вечора відпочинку «Посвята у 

старшокласники». 
 

             28.09 ЗВР Шульга С.О. 
Зінчук Ю.С.  

 Ткачук Р.П. 

 

2.14 Тиждень природничих наук (за окремим 

планом). 

   17-23.04 Вчителі кафедри 

природничих наук. 

Тетьора Т.П., Фареник 

Ю.С. 

2.15. Відзначення 125- річчя з дня народження 

Довженка 

 Слободенюк Т.М.  

  

ІІІ. Правова освіта. Профілактика 

правопорушень. 
 

  

3.1. Затвердження плану роботи Ради профілактики 

правопорушень. Проведення засідання. 

До 10.09 Адміністрація 

3.2. Організація роботи санітарних постів. Бесіди з 

пропаганди санітарно-гігієнічних знань. Зустрічі 

з працівниками медичних установ. Конкурс 

санбюлетнів. 

До 29.09. ЗВР Шульга С.О. 
Медична сестра 

Конопляста Л.В. 

3.3. Проведення консультацій для учнів та батьків з 

правових питань. 

Постійно Чернієнко Л.В.,  
Зінчук Ю.С., кл. кер. 

3.4. Поновлення соціального паспорта школи ІI Зінчук Ю.С. 

3.5. Своєчасне виявлення та взяття на облік дітей, 

які виховуються в неблагополучних сім’ях, 

вжиття заходів щодо системної перевірки умов 

утримання та виховання в них дітей, надання 

таким дітям допомоги. 

Постійно Зінчук Ю.С., 

Чернієнко Л.В. 

3.6. Оновлення інформаційних стендів, куточків на 

правову  та профілактичну тематику, з 

пропаганди здорового способу життя 

 ЗВР 

3.7. Заходи з попередження дитячого травматизму. Щомісяця Класні керівники 

3.8. Заходи з попередження насильства та 

суїцидальної поведінки 
Щомісяця Класні керівники 

3.9. Участь у рейді «Урок». Постійно Адміністрація, класні 

керівники 

3.10. 
 

Всеукраїнський день бібліотек.  Моніторинг 

відвідування шкільної бібліотеки. 

30.09. Класні керівники, 

  Слободенюк Т.М. 

3.11. Зустрічі , педагогічна просвіта батьків сімей, що  

перебувають на обліку СЖО. 

Постійно Адміністрація школи 

3.12. Тиждень безпеки життєдіяльності 23-27.09 Класні керівники, 

заступник з ВР, Сірий 

О.М., Конопляста Л.В., 

вчителі фізкультури 

 

Жовтень 
Місячник національно- патріотичного виховання та правових знань« Я – людина, 

патріот, громадянин» 
  

І.Організаційно – виховна робота 

  

1.1. Розробка і затвердження плану місячника 

морально - правового виховання «Я – людина, 

патріот, громадянин» 

До 01.10 ЗВР Шульга С.О. 

1.2. Висвітлення проведення місячника на сайті 

школи. 

Протягом місяця ЗВР Шульга С.О. 

Лисюк А.В. 

  1.3. Районний збір лідерів самоврядування дітей та                   I-II ЗВР  Шульга С.О. 

 Фареник Ю.С. 



учнівської молоді. 

1.4. Підготовка інформації «Про стан 

профілактики шкідливих звичок і 

запобігання правопорушенням». 

ІІІ ЗВР Шульга С.О. 

1.5. Участь у благодійній акції до Міжнародного 

Дня людей похилого віку, Дня ветерана. 

01.10 Учн. сам-ня,  
кл. керівники 7-8 кл. 

1.6. Спільні рейди обстежень матеріально-побутових 

умов життя та виховання учнів із функціонально 

неспроможних родин на виконання Закону України  

«Про попередження насильства в сім’ї» 

Протягом року  Фареник Ю.С.  

Чернієнко Л.В., 

кл. керівники 

1.7. Засідання центрів шкільного учнівського 

самоврядування 

До 01.10  

 ФареникЮ.С., 
педагоги-наставник 

1.8. Святкування дня працівників  освіти 

«Вчительська доля – висока зоря». 

       04.10 Адміністрація 

1.9. Вивчення особливостей учнів 5-го класу: їх 

інтересів, здібностей, нахилів, моральних рис 

характеру. 

Вересень-жовтень Чернієнко Л.В., 

Фареник Ю.С. 

кл. керів.5-х кл. 

1.10. Організація і проведення заходів під час осінніх 

канікул (за окремим планом).екскурсію до 

визначних місць України. 

ІV ЗВР   Шульга С.О., 

Ткачук Р.П., 

Фареник Ю.С., класні 

керівники 

1.11. Проведення інструктажу з попередження 

дитячого травматизму, збереження життя і 

здоров'я учнів під час шкільних канікул із 

записом до класного журналу. 

ІV Класні керівники 1-11 

класів 

1.12. Здійснення контролю за відвідуванням учнями 

школи, аналіз відвідування. 

Постійно класні керівники 

 1-11 класів 

1.13. Навчання активу  ЗВР   Шульга С.О. 

1.14. Проведення операції «Зовнішній вигляд 

учнів». 

Постійно Учн. сам-ня, ЗВР   

1.15. Проведення тематичних класних годин, брейн-

рингів, лінійки за ступенями, конкурс знавців 

української державності 

До 31.10 ЗВР Шульга С.О., Бойко 

А.М. 
кл. керівники,  

1.16. Вивчення професійної зацікавленості учнів. 

Організація профорієнтаційної роботи. 

До 31.10 ЗВР   Шульга С.О., кл. 

кер. 

Чернієнко Л.В. 

1.17. 
 

Проведення тижня історії (за окремим планом).         II Бойко А.М. Тимошенко 

Т.О. 

1.18 Тиждень безпеки життєдіяльності ІV ЗВР Шульга С.О., 

класні   керівники 

1.19. Участь у Всеукраїнському місячнику шкільних 

бібліотек. Посвята у читачі.  

Протягом місяця Слободенюк Т.М., 

педагоги – організатори 

1.20.  Організація роботи шкільних гуртків, секцій з 01.10 Заступник директора з 

ВР,керівники гуртків, 

секцій , 

1.21. Загальношкільний фестиваль « Козацькому роду 

– нема переводу» 

з08-11 Заступник директора з 

ВР,Ткачук Р.П.,Фареник 

Ю.С., класні керівники. 
 

    

 
 
 

 

 

 

 

ІІ. Пізнавальна діяльність 

 

  

2.1. Участь у районному етапі конкурсу плакатів 

«Твоє майбутнє – в твоїх руках». 

 ІІІ Ткачук Р.П. 
 



2.2. Участь у районному профорієнтаційно-

мотиваційному конкурсі «Обери майбутнє». 

ІV ЗВР  Шульга С.О.,   

Ткачук Р.П., 

Фареник Ю.С. 

2.3.  Проведення Тижня пам’яті до 75  річниці 

визволення України від фашистських загарбників 

(за окремим розпорядженням). 

21-25.10 Клас.керівники 

 1-11 класів 

2.4. День захисника України. 77 річниця 

створення УПА. День українського козацтва.  

Посвята в козачата.    

Проведення спортивних змагань між паралелями 

класів «Клич друзів – граймо разом!». 

Відзначення Дня бійця територіальної оборони.  

11.10 

 

 

 

Протягом місяця 

ЗВР  Шульга С.О.,   

Ткачук Р.П.,Фареник 

Ю.С. 

кл.кер. 1-4 кл., вчителі 

фізичної культури.      

2.5. Районний збір лідерів самоврядування дітей та 

учнівської молоді 

Протягом місяця  Ткачук Р.П. 

Зінчук Ю.С. 

2.6. Участь у районному етапі обласної акції «Герої 

серед нас: сучасні захисники України» 

              III Бойко А.М.,  

 Тимошенко Т.О. 

2.7. Участь у районному етапі конкурсу «Моя 

Батьківщина – Україна». 

                 III Бойко А.М.,  

 Тимошенко Т.О. 

 

ІІІ. Правова освіта.  
Профілактика правопорушень. 

 

3.1. Проведення засідання Ради профілактики 

правопорушень. 

І ЗВР   Шульга С.О. 

3.2. Проведення консультацій для учнів та батьків з 

правових питань. 

Постійно Чернієнко Л.В., 

Фареник Ю.С.,кл. кер. 

3.3. Тиждень профілактики шкідливих звичок: 

зустрічі з представниками правоохоронних 

органів та лікарями; проведення тематичних 

виховних заходів. 

ІІІ ЗВР   Шульга С.О. 

кл. керівн. 1-11 кл., 

медична сестра, Сірий 

О.М. 

3.4.  Участь у проведенні спільних профілактичних 

рейдів під час шкільних канікул («Діти вулиці», 

«Канікули», «Дозвілля учнів у вечірній час» та 

інші). 

Під час шкільних 

канікул 

Адміністрація, 

класні керівники, 

батьківський актив. 

3.5. Засідання голів класних батьківських комітетів . Протягом місяця Класні керівники  
1-11 класів. 

3.6. Конкурс малюнків «Київщина без корупції» 

( згідно плану районних заходів) 

Протягом місяця Ткачук Р.П. 

 

 
Листопад 

Місячник огляду знань, морально - етичного і художньо-естетичного виховання «Я – 

творча особистість» 
 

 І.Організаційно – виховна робота   

1.1. Розробка і затвердження плану місячника огляду 

знань і художньо-естетичного виховання «Я 

творча особистість» 

До 01.11 ЗВР Шульга С.О.  

1.2. Висвітлення проведення місячника на сайті 

школи. 

Протягом місяця ЗВР   Шульга С.О. 

Лисюк А.В. 

1.3 Проведення шкільних предметних олімпіад з 

базових дисциплін. 

Згідно плану ЗНВР Левенець Л.Є. 

1.4. Проведення консультацій з підготовки курсових 

робіт членів МАН 
 Вчителі-предметники 

1.5. Відзначення дня української писемності та мови 

«Чистота мови-чистота душі» (за окремим 

планом). 

09.11 ЗВР   Шульга С.О. 

вч.української мови та 

літератури 



1.6. Участь у Всеукраїнському конкурсі знавців 

української мови  М. П. Яцика «Вірю в майбутнє 

твоє, Україно» (за окремим планом). 

Згідно плану ЗНВР Левенець Л.Є. 

вч.української мови. 

1.7. 16 листопада – День толерантності. Участь у 

декаді правового виховання «10 днів без 

насильства» (за окремим планом). Тренінгові 

заняття з шкільним психологом і соціальним 

педагогом 

            10-20.11 ЗВР  Шульга С.О. 
 Фареник  Ю.С., 

Чернієнко Л.В.                        

Ткачук Р.П.     класні  
керівники 

1.8. Здійснення контролю за відвідуванням учнями 

школи навчальних занять. 
Постійно ЗВР   Шульга С.О. 

кл. кер. 1-11 класів 

1.9. Навчання голів  активу Постійно ЗВР   Шульга С.О. 

1.10. Проведення операції «Зовнішній вигляд учнів» Постійно ЗВР   Шульга С.О. 

1.11. Співпраця з центром зайнятості.    Протягом року ЗВР   Шульга С.О. 

1.12. Проведення зустрічей учнів 9 та 11 класів з 

представниками ВНЗ. 

Протягом року Адміністрація, кл. 

керівн. 9, 11 кл. 

  
1.13. 

Тиждень безпеки дорожнього руху (за окремим 

планом) 

      20 - 26.11 ЗВР  Шульга С.О. 

кл. керівники, 

пед..організатори 

Сірий О.М., Конопляста 

Л.В. 

  
1.14. 

Тиждень толерантності (за окремим планом)                 IV Ткачук Р.П.,  

Фареник  Ю.С. 

класні кервники 

  
1.15. 

 

Підготовка до конкурсу «Новорічна композиція» 

                IV Ткачук Р.П.,  

Фареник Ю.С. 

класні кервники 

  

ІІ. Пізнавальна діяльність 
  

2.1. Уроки пам’яті, мужності, патріотизму «Ніхто не 

забутий, ніщо не забуте» 

До 16.11 Класні керівники 

2.2. Проведення Дня скорботи та пам`яті з нагоди 

відзначення роковин Голодомору 1932-1933 рр. в 

Україні «Україна пам`ятає, світ підтримує». 

Акція  «Запали свічку пам`яті”. 

 

ІІІ 

ЗВР Шульга С.О.,  

Ткачук Р.П.,  

Фареник Ю.С. 

класні кервники 

2.3.  Виставка малюнків «Права дитини в малюнках» 

(2-4кл.),«Право очима дітей» (5-7 кл.), «Правове 

коло» (8-11кл.). 

до 09.11 Ткачук Р.П.,  
кл. керівники.  

2.4. Загальношкільна виставка «Новорічна 

композиція»   

До 30.11 Ткачук Р.П.  

2.5. Конкурс знавців правознавства «Підліток і 

право». 

ІІ Кл.керівники, 

Бойко А.М. 

ІІІ. Правова освіта. Профілактика правопорушень. 
 

3.1.  Проведення класних годин з правового 

виховання на тему: «Декларація прав дитини. 

Основні положення Декларації» 

І Класні керівники, 

 Бойко А.М.     
Фареник Ю.С. 

3.2. Оформлення куточка «Права дитини» Протягом місяця Фареник Ю.С. 

3.3. Зустріч з дільничним інспектором КМСН та 

представниками правоохоронних органів. 

Протягом місяця ЗВР ШульгаС.О., 

класні керівники 
 

3.4. Поновлення інформації у куточку «Здорове 

харчування» 

Протягом місяця Конопляста Л.В. 

3.4. Рейди-перевірки: випадків куріння на території 

школи; 

дотримання єдиних шкільних правил та 

Постійно Класні керівники, 

 ЗВР,  Фареник Ю.С. 



обов'язків учнів; 

виконання правил поведінки в громадських 

місцях. 

 

Грудень 

Місячник морально- правового виховання «Ми – юний цвіт нової України» 

    

 І.Організаційно – виховна робота   

1.1. Розробка і затвердження плану місячника 

морально – правового виховання «Ми - юний 

цвіт нової України» 

До 02.12 ЗВР   Шульга С.О. 

1.2. Висвітлення проведення місячника на сайті 

школи 

Протягом місяця ЗВР   ШульгаС.О., 

Лисюк А.В. 

1.3. Відзначення Дня національної згоди ( за окремим 

планом). 

10.12 ЗВР   Шульга С.О. 

Ткачук Р.П.,  

Фареник Ю.С., 

кл. керівники. 

1.4. До Всесвітнього Дня толерантності з ВІЛ-

позитивними людьми. Участь в інформаційно-

просвітницькій  акції ( за окремим планом). 

02 – 13.12 ЗВР   Шульга С.О.  

Фареник Ю.С., 
медсестра школи 

кл.керівники 

1.5. Засідання шкільного учнівського 

самоврядування з питань: 

проведення новорічних свят; участі в акціях; 
випуску шкільної газети. 

До 01.12 Ткачук Р.П., 

Фареник Ю.С., Лисюк 

А.В. 

1.6. Організація і проведення благодійної акції 

«Милосердя починається з власного дому» (за 

окремим планом). 

до 19.12 Ткачук Р.П., 

учнівське 

самоврядування 

1.7. Здійснення контролю за відвідуванням учнями 

школи. 

Постійно класні керівники  
1-11 класів 

1.8. Проведення цільового інструктажу з учнями 

перед участю у новорічних заходах. 

ІV класні керівники  
1-11 класів 

1.9. Проведення інструктажу з попередження 

дитячого травматизму, збереження життя і 

здоров'я учнів під час шкільних канікул із 

записом до класного журналу. 

ІV класні керівники  
1-11 класів 

1.10. Проведення засідання учнівського 

самоврядування. Підсумки роботи за І семестр. 

Планування роботи на ІІ семестр. 

ІV  

ЗВР   Шульга С.О., 

Фареник Ю.С. 

   
1.11 

 

Шкільний етап  історико - краєзнавчої експедиції 

«Історія міст і сіл України». 

До 21.12 Вчителі історії, 

географії, класні 

керівники. 

1.12 Міжнародний день волонтера. 05.12. ЗВР 

1.13 Міжнародний день  благодійності. Ярмарок 

«Даруй добро заради миру». 

14.12. Ткачук Р.П. 

Фареник Ю.С. 

 ІІ. Пізнавальна діяльність 
 

  

2.1. Проведення родинних свят до Дня апостола 

Андрія Первозванного та спасителя Миколая 

Чудотворця. 

Протягом місяця Кл. кер., батьк.актив. 

2.2. Участь у міському конкурсі на кращу ялинкову 

прикрасу «Ялинкове диво». 

до 06.12 Ткачук Р.П. 

2.3. Тиждень народознавства: 

тематичні виховні заходи; брейн - ринг 

«Обрядовість українців»;  

відзначення свята Миколая; виставка робіт 

до 20.12 Класні керівники 5-11 

класів 



декоративно – ужиткового мистецтва; конкурс 

колядок, щедрівок. 

2.4. Проведення новорічних свят для учнів 1-11 

класів (за окремим графіком). 

ІV ЗВР 
Ткачук Р.П. 

Фареник Ю.С., класні 

керівники 

2.5. Районний етап Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» 

До 16.12 Ткачук Р.П., Левенець 

Л.Є. 

  2.6. Тиждень математики  (за окремим планом). 09-13.12  Вчителі математики 

  2.7. Тиждень  знань безпеки життєдіяльності (за 

окремим планом).  Пожежної безпеки. 

23-27.12 Класні керівники, 

Сірий О.М., 

Конопляста Л.В.  

 

ІІІ. Правова освіта. Профілактика правопорушень. 
 

3.1. Проведення засідання ради профілактики 

правопорушень. 

І ЗВР   

3.2. Всеукраїнський тиждень права «На терезах 

Феміди», присвячений Дню прав людини (10 

грудня): 

-  зустрічі з представниками правоохоронних 

органів; 

- круглий  стіл  «Я  маю право  на…». 

до 10.12      

Фареник  Ю.С. 

        Бойко А.М.  

3.3. До Всесвітнього Дня толерантності з ВІЛ – 

позитивними людьми. Відверта розмова з лікарем 

«Єдиний правильний вибір на користь 

здорового способу життя» 

До 14.12 Медсестра, класні 

керівники 8-11 класів 

3.4. Участь у рейді «Дозвілля учнів у вечірній час» Під час канікул ЗВР, класні керівники, 

батьки 

3.5. Організація зайнятості учнів «проблемного» 

контингенту (під час зимових канікул). 

Протягом зимових 

канікул 

класні керівники  
1-11 класів 

 

Січень 

Місячник громадянського виховання «Я, родина, Україна» 

  

І.Організаційно – виховна робота 
  

1.1.  Розробка і затвердження плану місячника 

громадянського виховання «Я, родина, Україна». 

До 13.01 ЗВР   

1.2. Висвітлення проведення місячника на сайті 

школи.  

Протягом місяця ЗВР,   

Лисюк А.В. 

               
1.3. 

Районний збір лідерів самоврядування дітей та 

учнівської молоді. 

               I-II ЗВР  

 

 1.4. Корекція плану роботи учнівського 

самоврядування. Проведення засідання. 

ІІІ ЗВР   

1.5. Проведення заходів до Дня Соборності України 

«Діти єднають Україну», Дня пам’яті Героїв 

Крутів (за окремим планом). 

до 22.01 
до 29.01 

 ЗВР Шульга С.О., 

Ткачук Р.П.,  

Фареник Ю.С. 

кл. керівники 

1.6. Організація і проведення заходів під час 

шкільних зимових канікул (за окремим планом). 

  І -II  ЗВР Шульга С.О. 

класні керівники, 

крівники гуртків і 

секцій 

1.7. Здійснення контролю за відвідуванням учнями 

школи 

Постійно ЗВР 

 

1.8. Навчання голів активу. Постійно ЗВР   



1.9. Проведення операції «Зовнішній вигляд учнів». Постійно ЗВР   

1.10. Проведення зустрічей учнів 9 та 11 класів з 

представниками ВНЗ, підприємств. 

Протягом 

 року 

Адміністрація, класні 

кер. 9, 11 кл. 

 1.11 Проведення циклу бесід, заходів, годин 

спілкування, спрямованих на формування 

громадянської позиції. 

До 25.01 ЗВР   
класні керівники 

1.12. Загальношкільна акція пам’яті загиблих під 

Крутами. 

До 25.01 ЗВР   
класні керівники 

1.13. 

 
Участь у районному етапі Всеукраїнського 

гуманітарного  конкурсу «Космічні фантазії». 

 ІІІ Ткачук Р.П. 

1.14. Участь у районному етапі Всеукраїнського 

гуманітарного  конкурсу, конкурсу плакатів 

«Безпека руху- безпека життя». 

 ІІІ Ткачук Р.П. 

1.15. Участь у обласному поетичному конкурсі «Зерна 

доброти». 

Згідно плану райво  Вчителі української 

мови та літератури 

1.16 Участь у районному етапі конкурсу «Охорона 

праці очима дітей» 

ІІІ Педагоги - 

організатори 

1.17 Профорієнтаційні зустрічі у співпраці з центром 

зайнятості. 

Протягом місяця ЗВР   
класні керівники 

ІІ. Пізнавальна діяльність 
 

2.1. Проведення тематичних виховних заходів «Моя 

Батьківщина – Україна»,  гри – диспуту « З чого 

починається Вітчизна», виставка кращих 

родовідних дерев сімей учнів. 

До 31.01  

Кл. керівники 

2.2. Презентація виставки учнівських робіт «Світ 

наших захоплень». 

до 31.01 Ткачук Р.П., Фаренирк 

Ю.С. 

2.3. Підбиття підсумків ІІ туру конкурсу «Живи, 

книго!» Перевірка стану збереження шкільних 

підручників. 

Протягом місяця Слободенюк Т.М., 

учн. самоврядув. 

 

ІІІ. Правова освіта. Профілактика правопорушень. 
 

3.1. Затвердження плану роботи ради профілактики 

правопорушень на ІІ семестр. Проведення 

засідання. 

До 13.01 ЗВР   

3.2. Засідання батьківських комітетів класів з питань 

запобігання низькій успішності, пропускам занять 

без поважних причин,  шкідливим звичкам. 

До 31.01 Класні керівники, 

Конопляста Л.В. 

3.3. Поновлення та доповнення соціального паспорта. До 13.01 Фареник Ю.С. 

3.4. Забезпечення участі соціально незахищених 

категорій дітей у шкільних гуртках та секціях. 

До 13.01 Класні керівники, 

Фареник Ю.С. 

                                                                                       
               
 
 
                                                                                          

                                                                                     Лютий 

Місячник національно-патріотичного виховання   

«Історія Вітчизни – історія майбутнього» 
  

І.Організаційно – виховна робота 
 

  

1.1. Розробка і затвердження плану місячника 

«Історія Вітчизни – історія майбутнього». 

До 03.02 ЗВР  Шульга С.О.  

1.2. Висвітлення проведення місячника на сайті Протягом місяця ЗВР   Шульга С.О. 



школи. Лисюк А.В. 

1.3. Засідання шкільного учнівського самоврядування 

з питань проведення: Дня Святого  

Валентина;Міжнародного дня рідної мови;  

До 03.02 Фареник Ю.С. 

1.4. Здійснення контролю за відвідуванням учнями 

школи. 

Постійно ЗВР   Шульга С.О. 
класні керівники 

1.5. Навчання голів активу. Постійно ЗВР Шульга С.О. 

1.6. Проведення операції «Зовнішній вигляд учнів». Постійно ЗВР   Шульга С.О. 
члени уч. самовр. 

1.7. Співпраця з центром зайнятості  ЗВР Шульга С.О. 

1.8. Проведення зустрічей учнів 9 та 11 класів з 

представниками ВНЗ, підприємств. 

Протягом року 
 

Адміністрація, кл. кер. 9, 

11 класів 

1.10. Заходи до Міжнародного дня рідної мови (за 

окремим планом). 
21.02  ЗВР,   вчителі укр. мови і 

літератури, класні 

керівники. 

1.11. День вшанування учасників бойових дій До 15.02 ЗВР, вчителі історії, 

кл.керівники. 

1.12. Заходи до Дня Героїв Небесної Сотні (за окремим 

планом). 

20.02 ЗВР,  Ткачук Р.П., 
        Фареник 

Ю.С.,вчителі історії, 

кл.керівники. 

  

ІІ. Пізнавальна діяльність 
2.1. Проведення заходів до Дня Святого Валентина 

«Любов'ю зігрітий світ». 

14.02 Ткачук Р.П. 
        Фареник Ю.С. 

2.2. Рейд-перевірка щодо збереження шкільного 

майна. 

До 27.02 Учнівське  

самоврядування 

2.3. Презентація літературних творів «Сторінки 

народного подвигу» у шкільній бібліотеці. 

Постійно Слободенюк Т.М.  

2.4. Відвідування постійно діючих експозицій  у 

шкільному музеї. Проведення тематичних 

екскурсій «Вони захищали Батьківщину», 

«Учасники бойових дій»  ( за окремим  

графіком). 

Постійно Бойко А.М. 

Класні керівники   

2.5. Підготовка до районного етапу Всеукраїнської 

акції «Годівничка». Конкурс дитячих малюнків 
«Наші пернаті друзі» ( 2-9 класи), годівничок ( 1-
11 класи), буклетів ( 8-11 класи). Презентація 
власних творів про птахів. 

Протягом місяця ЗВР Шульга С.О., 

Ткачук Р.П., 
Фареник Ю.С., 
ЛисюкА.В., класні 

керівники. 

   2.6.  
 

Тиждень початкової школи.               II ЗНВР Мельничук О.С., 

вчителі початкових 

класів, вихователі груп 

продовженого дня. 

 2.7. Тиждень безпечного  інтернету.              II Вчителі інформатики 

 

2.98 Тиждень рідної мови.         17- 21.02 Вчителі української мови 

і літератури. 

 

ІІІ. Правова освіта. Профілактика правопорушень. 
 

3.1. Проведення класних годин із правового 

виховання на тему «Право кожної дитини – 

право на навчання». 

Протягом місяця Класні керівники 

3.2.  Проведення заліків з біології у 7-9 класах з 

питань здорового способу життя. 

До 28.02 Фареник Ю.С.Тетьора 

Т.П., Сопіженко І.П. 

3.3. Проведення  акцій «Я досягну успіху без 

куріння», «Тверезість основа життя» 

До 28.02 Фареник Ю.С.,кл.керівн., 

медсестра, вчит.основ 

здоров’я. 



 

Березень 

Місячник морально-етичного виховання, профорієнтації «Ми честь і 

гордість школи» 
 

 

І.Організаційно – виховна робота 
 

1.1 Розробка і затвердження плану місячника 

морально-етичного виховання «Ми честь і 

гордість школи». 

До 02.03 ЗВР 

1.2. Висвітлення проведення місячника на сайті 

школи. 

Протягом місяця ЗВР 

Лисюк А.В. 

1.3. Засідання шкільного учнівського самоврядування 

з питань проведення: святкової програми до 

Міжнародного жіночого дня; заходів до 

Шевченківських днів. 

До 03.03 Заступник з ВР, 

ТкачукР.П., 
Фареник Ю.С. 

1.4. Складання плану виховних заходів з дітьми та  

учнівською молоддю під час весняних канікул 

спільно з органами учнівського самоврядування. 

ІІІ ЗВР 

 

1.5. Проведення інструктажу з попередження 

дитячого травматизму, збереження життя і 

здоров'я учнів під час шкільних канікул із 

записом до класного журналу. 

ІІІ Класні керівники 

1.6. Здійснення контролю за відвідуванням учнями 

школи. 

Постійно ЗВР 

класні керівники 

1.7. Навчання голів активу Постійно ЗВР 

1.8. Проведення операції «Зовнішній вигляд учнів». Постійно ЗВР  учн. самовар. 

  1.9. Проведення тижня профорієнтації (за окремим 

планом) Загальношкільна виставка малюнків 

«Моя майбутня професія». Майстер - класи 

 09-13.03 Класні керівники,  

вчителі-предметники., 

керівники гуртків 

  
1.10. 

Співпраця з центром зайнятості.    Протягом  

року 

Адміністрація, 
кл. керівники 

  
1.11. 

Проведення зустрічей учнів 9-11 класів з 

представниками ВНЗ, підприємств. 

Протягом місяця ЗВР Шульга С.О. 

   
1.12. 

Районний збір лідерів самоврядування дітей та 

учнівської молоді. 

     IV-V   

Фареник Ю.С. 

1.13. Участь у Двомісячнику Благоустрою (за окремим 

планом). 

Березень-травень. Адміністрація, 

педколектив,батьки,учні. 

ІІ. Пізнавальна діяльність 
 

2.1. Відвідування виставки у шкільній бібліотеці  

«Художній світ Шевченка». 

Протягом місяця  Класні керівники  
1-11 класів 

2.2. Участь у районній першості з пішохідного 

туризму у закритому приміщенні. 

ІV  
 

 Вчителі фізкультури, 

керівники гуртків 

2.3. Провести  класні профорієнтаційні виховні 

заходи «Знайомимось із професіями»,  
«Професія моїх батьків»,  «Мої здібності і вибір 

професії» та ін. 

 ІІІ Класні керівники 

2.4. Організація і презентація тематичної виставки 

літератури у шкільній бібліотеці «Вибір професії. 

Ким стати?» 

Постійно Слободенюк Т.М. 

2.5. Проведення зустрічей з людьми різних професій. Постійно Класні керівники 

  2.6. Тиждень української мови і літератури (за 

окремим планом) присвячений Шевченківським 

дням. 

         03-10.03 Вчителі української 

мови і літератури 



  2.8. Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької 

книги. 

         ІІІ Слободенюк Т.М., класні 

керівники 

  2.9. Тиждень знань протипожежної безпеки              ІV ЗВР, кл.керівники, 

вчитель основ здоров’я. 

ІІІ. Правова освіта. Профілактика правопорушень. 

 

3.1 Проведення засідання Ради профілактики 

правопорушень. 

І ЗВР Шульга С.О.   

3.2. Провести зустріч з лікарем – фтизіатром до 

Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом 

ІІІ ЗВР, медсестра 

3.3. Класна година «Право кожної дитини – право 

на навчання» 

Протягом місяця Класні керівники 

3.4. Проведення класних годин із правового 

виховання на тему «Невід'ємне право кожного – 

право на життя». 

Протягом місяця Класні керівники 

 

Квітень 

             Місячник екологічного та трудового виховання,  

формування громадської активності   
«Я − житель планети Земля» 

 
 

І. Організаційно-виховна робота 
 

1.1. Розробка і затвердження плану місячника 

екологічного та трудового виховання «Я – 

житель планети Земля». 

До 01.04 ЗВР Шульга С.О.  

1.2. Висвітлення проведення місячника на сайті 

школи. 

Протягом місяця ЗВР,  

Лисюк А.В. 

1.3. Засідання шкільного учнівського самоврядування 

з питань проведення заходів та акцій до  

Великоднього тижня добра; Дня довкілля. 

13- 19.04 

22-26.04 
  

ЗВР, 
Фареник Ю.С. Ткачук 

Р.П., класні керівники 

1.4. Проведення заходів до Всесвітнього Дня здоров’я 

(за окремим планом). 

05-09.04 ЗВР,  
Фареник Ю.С..,   Ткачук 

Р.П. 

1.5. Проведення Місячника довкілля (за окремим 

планом) 

01 – 30.04  Адміністрація школи   

1.6. Участь в акціях в рамках Всеукраїнського тижня 

охорони навколишнього середовища. 

Протягом місяця ЗВР   

учнівське 

самоврядування 

1.7. Здійснення  контролю за відвідуванням учнями 

школи 

 ЗВР Шульга С.О., 

класні керівники 

1.8. Навчання голів активу Постійно ЗВР   

1.9. Проведення операції «Зовнішній вигляд учнів». Постійно ЗВР  , Фареник Ю.С. 

учн.самоврядування 

1.10. Співпраця з центром зайнятості.    Протягом року Адміністрація, класні 

керівники 

  1.11 
 

Проведення заходів до Всесвітнього дня охорони 

праці. ( 28.04) 

ІV Адміністрація, класні 

керівники 

  1.12 
 

Проведення заходів до Всесвітнього дня книги і 

авторського права.( 23.04) 

Участь в акції «Сучасні видання – в дарунок 

бібліотеці». 

ІV ЗВР 
 Шульга С.О.      

Слободенюк Т.М. 

1.13. Проведення Декади доброчинності та родинного 

виховання (за окремим планом) 

 22.04-26.04         Ткачук Р.П., 

Фареник Ю.С., класні 

керівники. 

1.14 Вибори президента та голів учнівського ІV ЗВР  Шульга С.О.      



самоврядування школи. Ткачук Р.П.,  

Фареник Ю.С. 
 

ІІ. Пізнавальна діяльність 
 

  2.1. Проведення тематичних виховних заходів 

«Чорнобильські дзвони», «Від екологічної 

природи до екології душі» та ін. 

 ІV ЗВР   

класні керівники 1-11 

класів 

2.2. Проведення уроків тренінгів до Всеукраїнського 

дня здоров’я «Бережи здоров’я з молоду», « За 

життя без сміття», «Хай планета наша чиста 

розцвітає  людям на добро!» 

Згідно плану  класні керівники  

1-11 класів 

Чернієнко Л.В.,  

вчителі-предметники 

2.3. Перегляд та обговорення тематичних 

документальних відеофільмів, проведення брейн-

рингів, екологічних вікторин. 

Згідно плану ЗВР  класні керівники 1-

11 кл. 

2.4. Оформлення та презентування виставки 

літератури «Нехай панує на Землі добро й 

краса», «Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам'ять» 

Згідно плану Слободенюк Т.М. 

2.5. Участь у міській весняній толоці з благоустрою( у 

рамках Двомісячника) пришкільної території та 

міста, впорядкування могил загиблих воїнів, 

пам`ятників, садиб людей похилого віку. 

І-ІІІ тижні ЗВР, вчителі 

трудового навчання 

2.6. Відзначення Дня заповідників та національних 

парків. ( заочні подорожі) 

18.04 ЗВР, учителі біології 

2.7. Проведення Тижнів здорового способу життя, 

спорту; безпеки життєдіяльності (за окремим 

планом) 

              ІV  Вчителі фізичної 

культури, класні 

керівники,СірийО.М  

Конопляста Л.В. 

2.8. Впорядкування могил загиблих воїнів, 

пам`ятників, садиб людей похилого віку. 

Протягом місяця ЗВР, вчителі трудового 

навчання, класні 

керівники. 

2.9. Шкільні акції в рамках Всеукраїнського тижня 

охорони навколишнього середовища «День 

Землі», «День довкілля», «До чистих джерел», 

«Діти за гуманне ставлення до тварин». 

Згідно плану Ткачук Р.П., 

Фареник Ю.С. 

2.10. Тиждень охорони праці ( за окремим планом). 

День цивільного захисту. 

IV Класні керівники 

2.11 Тиждень екології  ( за окремим планом). 06 – 10.04 Вчитель екології 
 

ІІІ. Правова освіта. Профілактика правопорушень. 
 

3.1. Проведення засідання Ради профілактики 

правопорушень. 

 ЗВР   члени ради 

профілактики 

3.2. Проведення єдиних класних годин з правового 

виховання на тему «Відповідальність людини за 

свої вчинки». 

Протягом 

місяця 

Класні керівники 

3.3. Проведення анкетування «Молодь і протиправна 

поведінка» 

Протягом 

місяця 

Фареник Ю.С., 

 Чернієнко Л.В.,  класні 

керівники. 

3.4. Зустріч із працівниками КМСД «Відповідальність 

підлітків за правопорушення» «Відповідальність 

неповнолітніх за паління у громадських місцях» 

Протягом 

місяця 

ЗВР Шульга С.О., 

 класні керівники. 
 

 

 

 

 



Травень 

Місячник родинно-патріотичного виховання «Твори добро, бо ти -  людина». 
 

І. Організаційно - виховна робота 

 
1.1. Розробка і затвердження плану місячника родинно-

патріотичного виховання «Твори добро, бо ти -  

людина». 

До 04.05 ЗВР Шульга С.О. 
 

1.2. Висвітлення проведення місячника на сайті школи. Протягом місяця ЗВР Шульга С.О. 

Лисюк А.В. 

1.3. Проведення Тижня пам’яті та примирення (за 

окремим планом) 

 ІI Вчителі історії,  

класні керівники 

1.7. Засідання шкільного учнівського самоврядування з 

питань проведення: тематичних тижнів; підведення 

підсумків роботи. 

до 05.05 ЗВР   Шульга С.О. 

Фареник Ю.С. 

1.8. Здійснення контролю за відвідуванням учнями 

школи. 

Постійно ЗВР   Шульга С.О. 

класні кер. 

1.9. Цільовий інструктаж учнів з безпеки 

життєдіяльності під час літньої практики та 

екскурсій та літнього відпочинку. 

ІV ЗНВР Левенець Л.Є, 

класні керівники 

1.10. Родинні свята «Прощавай, Букварику!», «Прощай, 

початкова школо!» 

III ЗВР   Шульга С.О. 

класні керівники 

1.11. Свято Останнього дзвінка. III ЗВР 

 

ІІ. Пізнавальна діяльність 
 

2.1. Святкування 75-ої річниці Перемоги. Заходи до Дня 

пам”яті і примирення(за окремим планом). 

08.05 Адміністрація, класні 

керівники.  
 

2.2. Участь у районному етапі  Всеукраїнської 

військово-патріотичної дитячо-спортивної гри  

«Джура» («Сокіл») (згідно плану райво). 

 
II 

ЗВР Шульга С.О., 

Каліновський Ю.А., 

Цимбалюк Л.В., 
Ткачук Р.П.,  

Фареник Ю.С., вчителі 

історії, географії. 
 

2.3. Участь у міському святі юних науковців. За окремим 

планом 

Адміністрація 

2.4. Участь у загальношкільному святі до Дня 

вишиванки.  
Відповідно плану Адміністрація, учнівське 

самоврядування 

2.5. Проведення профорієнтаційних консультацій для 

учнів 9 – 11-х класів. 

Протягом місяця Чернієнко Л.В., 

класні керівники 

2.6. Підбиття підсумків (згідно рейтингу) 
загальношкільних конкурсів «Живи, книго!», 

«Найактивніший клас». 

ІV ЗВР Шульга С.О., 

Ткачук Р.П. 
Фареник Ю.С., 

2.7. Відзначення Дня Матері, Міжнародного дня сім’ї 

(за окремим планом). 

         12.05 

          15.05 

ЗВР, педагоги-

організатори, класні 

керівники. 

  2.8. Свято урочистого вручення нагород переможцям у 

конкурсах, активним учасникам шкільного 

самоврядування «Парад зірок» 

           IV ЗВР , Шульга С.О.,  

педагоги-організатори, 

класні керівники. 

  2.9. Вечір прощання з випускниками.            V Педагоги-організатори. 

 
 

ІІІ. Правова освіта. Профілактика правопорушень. 
 

3.1. Проведення засідання Ради профілактики 

правопорушень. Підведення підсумків роботи. 

ІII ЗВР   



 

3.2. Забезпечення організації оздоровлення учнів та 

контроль за його проведенням. 

Протягом 

оздоровчої 

кампанії 

ЗВР Шульга С.О.,  

Фареник Ю.С. 

3.3. Проведення класних годин з правового виховання 

на тему «Безпечні канікули. Безвідповідальність 

та наслідки». 

Протягом місяця Класні керівники 

 

 

 

 

 

Червень 

Місячник партнерства сім'ї та школи «Сили набираємося влітку» 
 

 

І. Організаційно - виховна робота 

 

1.1. Організація проведення літньої навчальної  практики. Згідно плану 

1.2. Проведення інструктажу з попередження дитячого травматизму, 

збереження життя і здоров'я учнів під час шкільних канікул із записом 

до класного журналу. 

І 

1.3. Організація роботи  пришкільного відпочинкового табору «Калинка» Згідно плану 

1.4. Вручення атестатів про закінчення школи ІІ ступеня  

1.5. Підготовка до проведення випускного вечора 11 кл.  

 

ІІ. Пізнавальна діяльність 
  

2.1. Участь у заходах до Міжнародного дня захисту дітей (за окремим 

планом). 

01.06 

2.2. Екскурсії до визначних місць, музеїв України.  

 

ІІІ. Правова освіта. Профілактика правопорушень. 
 

3.1. Проведення рольових ігор , які направлені на профілактику 

правопорушень. 

Протягом роботи 

пришкільного табору 

3.2. Організація цільового дозвілля школярів, схильних до правопорушень. Протягом роботи 

пришкільного табору 


