Погоджено
Директор
Сторожинецької районної гімназії
____________С.П. Алієва

Затверджено
рішенням педагогічної ради
№ 1 від 31 серпня 2017 року

Виховна: формування національної свідомості підростаючого
покоління через посилення патріотичного характеру навчання та
виховання.

2017-2018 навчальний рік
«Моя батьківщина – Україна!»
Назва розділу

Національнопатріотичне
виховання/

Напрямки виховання

Ціннісне ставлення
особистості до
суспільства і
держави

Родинне
виховання/
Ціннісне ставлення
до людей, родини,
сім’ї

Термін
виконання
Вересень «Увага! Діти на дорозі!»
Місячник безпеки дорожнього руху
24.08.2017
Участь у міських заходах з нагоди
28.08.2017
відзначення Дня незалежності України, Дня
прапора.
Проведення першого уроку на тему:
«Європейські цінності – основа
01.09.2017
демократичної України» (10-11 кл.);
«Я – громадянин України – європейської
країни» (5-9 кл.);
«Україна на карті Європи» (1-4 кл.)
Зміст роботи

День Миру

22.09.2017

День партизанської слави.
Свято першого дзвоника. День знань.

22.09.2017
01.09.2017

Обласна акція «Це наше і це – твоє!» –
виготовлення оберегів для захисників.

04-08.2017

Виховні години на тему:
«Ми – українці»,
«Незалежність починається з тебе!»
«Прапори часів українського козацтва»,
«Гімназія наш дім, ми господарі в нім!»

вересень
2017 р.

День батька (третя неділя вересня).

15.09.2017

Відповідальний

Управлінське
рішення

Класні
керівники,
класоводи

Заступник
директора з
ВР, педагогорганізатор
Класні
керівники,
класоводи

Наказ

Примітка

Екологонатуралістичне
виховання/
Ціннісне ставлення
до природи

Художньоестетичне
виховання/

Напрямки виховання

Ціннісне ставлення
до культури та
мистецтва

Трудове
виховання/
Ціннісне ставлення
до праці

Превентивне
виховання/
Ціннісне ставлення
до себе

Прибирання та упорядкування гімназійного
подвір’я.
Екскурсія до Сторожинецького районного
ЦЕНТУМу – «День відкритих дверей».
Виставка квітів «Осінні барви».
Тиждень «Шани книги».
Заходи року Японії в Україні.
Акція «Подаруй бібліотеці книгу»
Усний журнал «Скажи, що ти читаєш і я
скажу хто ти!»
Оформлення книжкових експозицій
«У боротьбі за незалежність».

28-31.08.2017

18-22.09.2017

Бібліотекар,
класні
керівники,
класоводи

Тиждень музики.
Акція: «Чисте подвір’я – чиста Земля»
(прибирання закріплених територій).

25-29.09.2017
вересеньжовтень,
2017 р.

Класні
керівники

Початок операції «Живи підручник».
Проведення вступного інструктажу з учнями
усіх класів.
Тиждень безпеки дорожнього руху.
Проведення заходів з попередження дитячого
дорожньо-транспортного травматизму.
Цикл бесід по класах:
«Засоби регулювання дорожнього руху»,
«Перехід дороги, види переходів»,
«Учасники дорожнього руху – пішоходи»,
«Правила для велосипедистів», «Поведінка в
екстремальних умовах»

Класні
керівники

15.09.2017
28.09.2017

01.09.2017

04-08.09.2017

Класні
керівники,
класоводи

Наказ

Тиждень Фізичної культури і спорту.
Анкетування учнів та батьків з метою
вивчення стану харчування у
Сторожинецькій районній гімназії
Правоосвітня та
«Ще раз про добре відоме!» – виховні справи
правовиховна робота на тему внутрішнього розпорядку гімназиста.
Права та обов’язки.

Учнівське
самоврядування

Робота з батьками

11-22.09.2017
25-29.09.2017

04-08.09.2017

Вчителі
фізкультури
Заступник
директора з
ВР
Класні
керівники,
класоводи

Зустріч з працівниками відділу ювенальної
превенції Сторожинецького та ССД – «Урок з
поліцейським (правові поради для молоді)»

06.09.2017

Відновлення та поповнення списків учнів, що
опинилися в складних сімейних обставинах.
Вибори учнівського парламенту гімназії.
Стартове засідання «Проектуємо своє
майбутнє».

11.09.2017
04-08.09.2017

Педагог
організатор

Засідання ради профілактики правопорушень.

27.09.2017

Випуск гімназійної газети «Калейдоскоп» та
змістовне наповнення гімназійного сайту.
1. Обрання батьківських комітетів по
класах, делегування від класів представників
до ради та батьківського комітету гімназії.
2. Планування роботи батьківського
всеобучу.
3. День відкритих дверей для батьків.

до 29.09.2017р.

Заступник
директора з
ВР

Просвіта батьків тренінг: «Виховуємо
дисципліновану дитину» (1-4 кл.)

Наказ

Заступник
директора з
ВР

Наказ
Класні
керівники,
класоводи
вересень
2017р.
ЗДНВР у
початкових
класах

План
додається

Соціальний захист

Організаційнометодичне
забезпечення
виховного процесу та
його
адміністративний
контроль

1. Коригування соціального паспорту
школи.
2. Формування бази даних соціально
незахищених категорій учнів.
3. Обстеження житлово-побутових умов.
4. Організація харчування дітей-сиріт,
позбавлених батьківського піклування та
малозабезпечених 1-4 класів.
1. Контроль за проведенням першого уроку.

до 11.09.2017

Соціальний
педагог
Заступник
директора з
ВР

до 04.09.2017

01.09.2017

2. Складання графіка чергування по гімназії
та у шкільній їдальні.

Наказ
Заступник
директора з
ВР

Наказ

3. Перевірка та затвердження планів виховної до 15.09.2017
роботи класних керівників та класоводів у
1-11 класах.
4. Нарада при директорові щодо організації
харчування у Сторожинецькій районній
гімназії в 2017-2018 навчальному році.
5. Поновлення договорів про співпрацю з
ЦРЛ, ССД, з ювенальною превенцією
Сторожинецького відділу поліції.

05.09.2017

Директор
гімназії

вересень
2017р.

Застепник
директора з
ВР

8 вересня − 120 років з дня народження Івана Борковського (1897-1976), археолога;
25 вересня − 85 років з дня народження Анатолія Солов’яненка (1932-1999), співака, громадського діяча, Героя
України, народного артиста України.

Назва розділу

Національнопатріотичне
виховання/
Ціннісне ставлення
особистості до
суспільства і
держави

Термін
Управлінське
Відповідальний
рішення
виконання
Жовтень «Я - громадянин, я - патріот, я - вихованець своєї школи!»
Місячник оборонно-масової роботи
Заходи місячника оборонно-масової
Жовтень
ЗДВР,
Наказ
роботи.
2017р.
вчитель ЗВ
Зміст роботи

Єдиний урок мужності «Гомін далеких
воєнних років» до 78-ї річниці визволення
України від німецько-фашистських
загарбників.

Напрямки виховання

Свято до Дня українського козацтва
«Нащадки козацької слави».

Ціннісне ставлення
до людей, родини,
сім’ї

Класні
керівники,
класоводи

13.10.2017

Педагогорганізатор

09-13.10.2017

Відвідини підшефних ветеранів ВВВ
Зустріч з ветеранами до дня похилого віку
«Ніхто не забутий, ніщо не забуте».

03.10.2017

Вчитель ЗВ
Вчителі укр.
мови та літ.
Заступник
директора з
ВР, вчитель
зарубіжної
літератури

Свято до Дня учителя «Цей світлий день
належить вам».

06.10.2017

Педагогорганізатор

«Культура користування мобільним
зв’язком» - прес-конференція з учнями 7-11
класів.
Тиждень лідерів.

27.10.2017

Тиждень цивільної оборони.
Тиждень української писемності та мови.
Родинне
виховання/

27.10.2017

Доброчинна акція до Міжнародного дня
громадян похилого віку «Криниця
доброти».

20-24.10.2017
28.09-

03.10.2017

02-06.10.2017

Класні
керівники,
класоводи
Педагогорганізатор

Примітка

За
окремим
планом

Напрямки виховання

Екологонатуралістичне
виховання/

Конкурс-огляд озеленення класних кімнат
«Галерея кімнатних рослин».

Жовтень
2017р.

Ціннісне ставлення
до природи

Рейд «Найохайніша гімназійна територія».

06.10.2017

Художньоестетичне
виховання/

Районний фестиваль-конкурс
«Сторожинецька зіронька».

до 20.10.2017

Вчитель
музики

Наказ

Ціннісне ставлення
до культури та
мистецтва

Конкурс листівок до Дня українського
козацтва «Нащадки козацької слави».

09-13.10.2017

Класні
керівники

Наказ

Трудове
виховання/

Трудовий десант з благоустрою шкільного
подвір’я «Осінні клопоти».

04-08.09.2017

Класні
керівники

Всеукраїнська трудова акція «Парад квітів
біля школи».

до 22.10.2017

Звіт волонтерських загонів.
Цикл бесід з метою виявлення учнів з
девіантною поведінкою, що схильні до
шкідливих звичок.

02.10.2017
16-20.10.2017

Ціннісне ставлення
до праці

Превентивне
виховання/
Ціннісне ставлення
до себе

Інструктаж з техніки безпеки про правила
поведінки під час осінніх канікул.

27.10.2017

Правоосвітня та
1. Операція «Турбота» – допомога учням з
правовиховна робота
малозабезпечених сімей.
2. Зустріч з представниками ССД.
3. Рейд «Урок». Аналіз стану відвідування
учнями шкільних занять.
4. Засідання ради профілактики
правопорушень.

06.10.2017
12.10.2017
до 10.10.2017
25.10.2017

Класні
керівники,
вчитель
біології

Психолог,
соц. педагог
ЗДВР
Класні
керівники,
класоводи
Класні
керівники,
класоводи
Соц. педагог
ЗДВР

План
додається

Учнівське
самоврядування

Робота з батьками

Засідання учнівської ради з питань
проведення свята до Дня учителя.
Навчання школи активу «Лідер».

02.10.2017

Робота ради профілактики правопорушень

25.10.2017

Підготовка до випуску чергового номеру
гімназійної газети «Калейдоскоп».
Загальногімназійні батьківські збори:
«Профілактика насилля в сім’ї»

28.10.2017

Засідання ради гімназії з громадськими
організаціями.

Соціальний захист

Жовтень
2017р.

День відкритих дверей соціального
педагога та психолога.
Діагностика зайнятості учнів пільгової
категорії у позаурочний час (гуртки, секції).

14.10.2017
Жовтень
2017 р.

Заступник
директора з
ВР
Педагог
організатор
Рада

Адміністрація
гімназії
Рада гімназії
Психолог

20.10.2017
жовтень
2017р.

Cоц. педагог
Психолог

жовтень
2017р.

Заступник
директора з
ВР

Соціально-психологічний супровід дітей
пільгових категорій.
Організаційнометодичне
забезпечення
виховного процесу та
його
адміністративний
контроль

1. Аналіз планування виховної роботи з
класними колективами.
2. Контроль за відвідуванням учнями
гімназії та їх зовнішнім виглядом.
3. Аналіз зайнятості дітей позакласною та
позашкільною роботою.
4. Планування роботи з учнями на осінні
канікули.

27.10.2017

Наказ

План
додаєтья

16 жовтня − 110 років з дня народження Петра Григоренка (1907-1987), генерал-майора, правозахисника, політв’язня
радянського режиму, члена Української гельсінської групи;
16 жовтня − 100 років з часу проведення Всеукраїнського з’їзду вільного козацтва в Чигирині;
21 жовтня − 70 років з дня проведення радянськими карально-репресивними органами операції «Захід» − масової
депортації населення Західної України до Сибіру;
24 жовтня − 150 років з дня народження Миколи Біляшівського (1867-1926), етнографа, археолога, музейника,
громадського діяча;
28 жовтня − День визволення України від фашистських загарбників.

Національнопатріотичне
виховання/
Ціннісне ставлення
особистості до
суспільства і
держави

Напрямки виховання

Родинне
виховання/
Ціннісне ставлення
до людей, родини,
сім’ї

Термін
Управлінське
Відповідальний
рішення
виконання
Листопад «Немає вищої святині, як чисте сяйво доброти»
Місячник превентивного виховання
Лекції, бесіди, зустрічі з працівниками
Упродовж
Заступник
кримінальної міліції, соціальних служб,
листопада
директора з
медичними працівниками.
2017р.
ВР, педагогорганізатор,
Акція «Запали свічку!»
22.11.2017
гімназійний
колектив
День української писемності і мови.
09.11.2017
День пам’яті жертв голодомору та
Вчителі історії
політичних репресій.
24.11.2017
та правозн.
Зміст роботи

Лінійка-реквієм «У молитві схиляємо
коліна».

Напрямки виховання

Назва розділу

Педагогорганізатор

Тиждень гімназійної культури.

13-17.11.2017

Тиждень милосердя.
Обласний екологічний конкурс «Живи
земле».

20-24.11.2017
листопад
2017р.

Ціннісне ставлення
до природи

Екскурсія до осіннього парку «Осіння
палітра».

06.11.2017

Художньоестетичне
виховання/

Мистецька акція «Мій Майдан». (До дня
Гідності і Свободи).

21.11.2017

Класні
керівники

Ціннісне ставлення
до культури та
мистецтва

Вечір поезії «Наша мова калинова».
Конкурс читців.

10.11.2017

Вчителі укр.
мови та літ.

Екологонатуралістичне
виховання/

Класні
керівники та
класоводи
Класні
керівники,
вчитель
біології

Примітка

Трудове
виховання/

Виготовлення годівничок для пташок.

Ціннісне ставлення
до праці

Заготівля кормів, для зимової підгодівлі
птахів.
Рейд «Відмовимось від шкідливих звичок».

Превентивне
виховання/
Ціннісне ставлення
до себе

Класні
керівники,
класоводи

23.11.2017

Класні
керівники,
класоводи
Педагогорганізатор

Виховні години до всесвітнього дня
відмови від тютюнопаління.

10.11.2017

Тиждень профілактики шкідливих
звичок.

06-10.11.2017

Конкурс малюнка «Нікотин – ворог
здоров’я».
Правоосвітня та
Диспут «Кожен, хто ходить по землі, має
правовиховна робота свої обов’язки в житті».
Конкурс-виставка плакатів «Ми і наші
права» (за статтями Конвенції прав
дитини), присвячена Всесвітньому дню
прав дитини.
Зустріч з працівниками служби у справах
дітей.
Учнівське
самоврядування

листопад
2017 р.

Засідання ради профілактики правопорушень.
Творчий портрет «Сучасний лідер. Хто він?»

Наказ

17.11.2017
14.11.2017

Класні
керівники,
класоводи

13-17.11.2017
Заступник
директора з
ВР
16.11.2017

27.11.2017
28.11.2017

Підготовка до випуску чергового номеру
гімназійної газети «Калейдоскоп».

до 24.11.2017

Тиждень учнівського самоврядування.

27-01.12.2017

Педагог
організатор

План
додається

Робота з батьками

Просвіта батьків тренінги: «Ваше
ставлення до школи». (5-7 класи)
Батьківські збори по класах.

листопад
2017р.

Засідання ради гімназії спільно з
медичними працівниками.
Соціальний захист

Організаційнометодичне
забезпечення
виховного процесу та
його
адміністративний
контроль

Соціально-психологічний супровід дітей
пільгових категорій.
1. Методичні поради: «На допомогу
класному керівнику».
2. Контроль за підготовкою та проведенням
виховних справ класними керівниками 5-11
класів.
3. Вибірковий контроль за веденням
учнівських щоденників.

листопад
2017р.

Заступник
директора з
ВР
Класні
керівники,
класоводи,
рада гімназії
Соціальний
педагог
Психолог

09-10.11.2017
16-17.11.2017

Заступник
директора з
ВР

20-24.11.2017

4 листопада − 130 років з дня народження Олександра Неприцького-Грановського (1887-1976), зоолога, ентомолога;
7 листопада − 160 років з дня народження Дмитра Багалія (1857-1932), історика і громадського діяча;
8 листопада − 130 років з дня народження Дмитра Вітовського (1887-1919), державного і військового діяча, першого
головнокомандувача Української Галицької Армії;
14 листопада − 140 років з дня народження Дмитра Антоновича (1877-1945), історика, мистецтвознавця,
громадського діяча;
20 листопада − 300 років з дня народження Григорія (Георгія) Кониського (1717-1795), філософа, письменника,
церковного діяча;
25 листопада − 100 років з дня народження Михайла Івасюка (1917-1995), письменника, літературознавця,
фольклориста, педагога, громадського діяча.

Національнопатріотичне
виховання/

Напрямки виховання

Ціннісне ставлення
особистості до
суспільства і
держави

Родинне
виховання/
Ціннісне ставлення
до людей, родини,
сім’ї

Екологонатуралістичне
виховання/
Ціннісне ставлення
до природи

Термін
Управлінське
Відповідальний
рішення
виконання
Грудень «Виховуємо громадянина – патріота України!»
Місячник військово-патріотичного виховання
Благодійна акція «Милосердя» – допомога
01.12.2017
Заступник
дітям інвалідам, присвячена Міжнародному
директора з
дню інвалідів.
ВР, педагогорганізатор,
Тиждень військово-патріотичного
04-08.12.2017 гімназійний
виховання.
колектив
Гра «Джура»: зимове таборування (участь
Грудень
вчитель ЗВ
у народних святах зимового циклу,
2017 р.
розучування народних ігор та забав,
героїко-патріотичних пісень, дум; змагання
із зимових видів спорту, змагання з ігрових
видів спорту в закритих приміщеннях).
Зміст роботи

День Збройних сил України.
Години спілкування «Ми – козацького
роду!» – до Дня збройних сил України.
Загально шкільне свято «По Вкраїні з
краю в край ходить Святий Миколай».
Виступ агітбригади «Ехо».
Обласна традиційна новорічно-різдвяна
виставка «Новорічна композиція».
Виставка – конкурс
«Замість ялинки – зимовий букет».

Напрямки виховання

Назва розділу

06.12.2017
04.12.2017

19.12.2017
грудень
2017р.
28-29.12.2017

Вчителі історії
та правозн.
Педагогорганізатор
Класні
керівники,
вчитель
біології

Примітка

Художньоестетичне
виховання/

Театралізоване свято «Вечорниці на
Андрія».

Ціннісне ставлення
до культури та
мистецтва

Тиждень Новорічних ялинок.

20-24.12.2017

Новорічні свята (загальногімназійне свято).

25-29.12.2017

Трудове
виховання/

Майстерня Діда Мороза. Виготовлення
ялинкових іграшок, новорічних костюмів.

18-22.12.2017

Класні
керівники,
класоводи

День боротьби зі СНІДом та порозуміння з
ВІЛ-інфікованими, (профілактичний
лекторій, випуск стінгазети, тренінги)

01-08.12.2017

Класні
керівники,
класоводи

07.12.2017

Педагогорганізатор

13.12.2017

Ціннісне ставлення
до праці

Превентивне
виховання/
Ціннісне ставлення
до себе

Зустріч з лікарем-наркологом «Що
треба знати про ВІЛ/СНІД».

Класні
керівники,
педагогорганізатор

Виставка плакатів та малюнків на тему
«СНІД мусимо зупинити».
Інформаційний бюлетень «Калейдоскоп
професій».

Правоосвітня та
правовиховна робота

Інструктаж з техніки безпеки про правила
поведінки під час зимових канікул.
Всеукраїнський тиждень Права.
Години спілкування «Захист прав дитини».
Зустріч з представниками правоохоронних
органів.
Участь дітей пільгової категорії в
районному святі до дня Святого Миколая.

грудень
2017р.
28-29.12.2017
11-15.12.2017
13.12.2017
грудень
2017р.

Класні
керівники,
вчителі
історії та
правозн.

Наказ

План
додається

Учнівське
самоврядування

Робота з батьками

Соціальний захист

«Гімназійний парламент звітує» –
підведення підсумків роботи парламенту.
Підготовка до випуску чергового номеру
гімназійної газети «Калейдоскоп».
Декада відкритих дверей
«Гімназія гостинно зустрічає».
Батьківські збори за підсумками І семестру
(по класах).
Соціально-психологічний супровід дітей
пільгових категорій.

22.12.2017
до 25.12.2017
11-20.12.2017
грудень
2017р.

Заступник
директора з
ВР
Педагог
організатор
Класні
керівники,
класоводи,
ЗДВР

грудень
2017р.

Соціальний
педагог
Психолог

29.12.2017

Заступник
директора з
ВР

Контроль за організацією безкоштовного
харчування, звітність.
Оздоровлення учнів за підсумками І
семестру.
1.Звіт про відвідування учнями навчальних
Організаційнозанять за І семестр.
методичне
2. Звіт про проведену виховну роботу за І
забезпечення
виховного процесу та семестр.
3. Аналіз роботи з дітьми-сиротами,
його
позбавленими батьківського піклування.
адміністративний
4.Нарада класних керівників щодо
контроль
керівництва організацією змістовного
відпочинку учнів на зимових канікулах.

28-29.12.2017
26.12.2017

Соціальний
педагог

Наказ
Наказ

3 грудня − 140 років з дня народження Степана Рудницького (1877-1937), вченого, основоположника української
географічної науки;
9 грудня − 100 років з часу проведення першого Курултаю кримськотатарського народу;
13 грудня − 140 років з дня народження Миколи Леонтовича (1877-1921), композитора, збирача музичного
фольклору;
14 грудня − День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС;
17 грудня − 140 років з дня народження Данила Щербаківського (1877-1927), етнографа, археолога, музейного діяча;
17 грудня − 100 років з початку збройного опору Української Народної Республіки проти російської агресії;
18 грудня − 125 років з дня народження Миколи Куліша (1892-1937), письменника, драматурга;
24 грудня − 80 років з дня народження В’ячеслава Чорновола (1937-1999), державного, громадського, політичного
діяча, журналіста, народного депутата України першого-третього скликань, одного з лідерів українського
правозахисного руху, багаторічного лідера Народного Руху України, Героя України;
31 грудня − 125 років з дня народження Михайла Семенка (1892-1937), поета.

Національнопатріотичне
виховання/

Напрямки виховання

Ціннісне ставлення
особистості до
суспільства і
держави

Родинне
виховання/
Ціннісне ставлення
до людей, родини,
сім’ї

Екологонатуралістичне
виховання/
Ціннісне ставлення
до природи

Художньоестетичне
виховання/
Ціннісне ставлення
до культури та
мистецтва

Термін
Управлінське
Відповідальний
Примітка
рішення
виконання
Січень «Немає вищої святині, як чисте сяйво доброти»
Місячник морально-етичного виховання
Заходи до Дня Соборності України.
15-19.01.18
Заступник
Наказ
План
Тиждень історії.
директора з
додається
ВР, вчителі
Наказ
План
Заходи до Дня пам’яті полеглих за
22-26.01.18
історії,
додається
незалежність України під Крутами.
педагогорганізатор
Міжнародний День пам’яті жертв
26.01.18
Голокосту.
Вчителі
Тиждень історії.
15-19.01.2017
історії
Свято Водохреща.
18-19.01.18
Вчителі укр.
Година спілкування: «Шануємо традиції
мови та лі-ри,
нашого народу».
вчитель
Година спілкування до Міжнародого дня
19.01.18
музики,
обіймів.
педагогДень чемності «Ти знаєш, що ти – Людина»
організатор
- година спілкування.
26.01.18
Участь в загальногімназійній акції
січень
Класні
«Нагодуй пташку взимку».
2018 р.
керівники,
класоводи
Екологічна гра-вікторина «У гостях в
група
сніговичка».
продовж. дня
Фестиваль щедрівок та колядок «На щастя,
19.01.2018
Класоводи,
на здоров'я на Новий рік».
класні
Конкурс малюнків «Добро очима дітей»
22-26.01.18
керівники,
1-4 класи.
педагогУчасть у районному конкурсі сучасного
до 31.01.18
організатор
танцю «У ритмах ХХІ ст.».
Вчитель
Тиждень образотворчого мистецтва.
30-02.02.2017
мистецтва
Зміст роботи

Напрямки виховання

Назва розділу

Трудове
виховання/

Прибирання класних кімнат.

Ціннісне ставлення
до праці

Облаштування годівниць для птахів.

Превентивне
виховання/
Ціннісне ставлення
до себе

Правоосвітня та
правовиховна робота

Учнівське
самоврядування

Січень
2018 р.

Класні
керівники,
класоводи

Профорієнтаційна бесіда з учнями 9-11
класів – «Вступ до військових навчальних
закладів України».
Проект «Здоров’я- найбільша цінність»
- Профілактика вірусних захворювань.
- Обережно на льоду.
- Виконуй правила дорожнього руху.

15-17.01.18

Вчитель ЗВ

січень
2018 р.

Класні
керівники,
класоводи

Тиждень протипожежної безпеки.

22-26.01.18

Години спілкування «Громадська та
особиста гігієна».
Рейд-огляд «Діти на вулиці».

січень
2018 р.
24.01.18

Робота «Скриньки-довіри» - Для
своєчасного виявлення дітей, які опинилися
в складних життєвих обставинах.
Година правової грамотності «Що означає
«бути законослухняним громадянином
держави»?».
«День спільних дій в інтересах дітей» спільно з Відділом Ювенальної превенції.
Творче навчання активу учнівського
самоврядування «Технологія підготовки
творчих справ».

Постійно

Педагогорганізатор
Медична
сестра
Заступник
директора з
ВР, соціальний
педагог,
психолог,
класні
керівники

22-26.01.18

25.01.18
січень
2018 р.
22-26.01.18

Тиждень гімназійної культури.

Педагог
організатор

Робота з батьками

Соціальний захист

Просвіта батьків тренінг: «Особистий
приклад батьків та його вплив на
формування особистості».
Просвітницька робота з батьками щодо
попередження шкідливих звичок дітей.
Коригування соціального паспорту гімназії.

січень
2018 р.

Класні
керівники,
класоводи,
заступник
дир. з ВР

січень
2018 р.

Соціальний
педагог
Психолог

січень
2018 р.

Заступник
директора з
ВР, керівник
гімназійного
МО класних
керівників

Обстеження житлово-побутових умов.
Соціально-психологічний супровід дітей
пільгових категорій.
Організаційно1. Методичні поради: «Як правильно
методичне
організувати
забезпечення
роботу класного керівника з активом
виховного процесу та класу».
його
2. Контроль за підготовкою та проведенням
адміністративний
виховних справ класоводами 1-4 класів.
контроль
3. Вибірковий контроль за станом
підручників 5-7 класів.

6 січня − 120 років від дня народження Володимира Миколайовича Сосюри (1898-1986), українського поета, лірика;
8 січня − 80 років від дня народження Василя Семеновича Стуса (1938–1985), українського поета, перекладача,
правозахисника.

Національнопатріотичне
виховання/

Напрямки виховання

Ціннісне ставлення
особистості до
суспільства і
держави

Родинне
виховання/
Ціннісне ставлення
до людей, родини,
сім’ї

Екологонатуралістичне
виховання/
Ціннісне ставлення
до природи

Термін
Управлінське
Відповідальний
Примітка
рішення
виконання
Лютий «Права людини починаються з прав дитини»
Місячник правового виховання
Заходи місячника правового виховання.
Лютий
Заступник
2018 р.
директора з
День вшанування учасників бойових дій на
ВР, вчителі
території інших держав.
15.02.18
історії,
Наказ
План
Зустріч з учасниками бойових дій в
укр.мови та
додається
Афганістані.
лі-ри, іноз.
Заходи до Дня вшанування пам’яті Героїв
20.02.18
мови, педагогНебесної Сотні.
організатор
Заступник
Міжнародний день рідної мови.
21.02.18
директора з
ВР
Участь у безстроковій акції «Ми разом» на
січень-лютий
допомогу пораненим воїнам АТО.
2018 р.
Вечір зустрічі з випускниками.
03.02.18
Класні
керівники,
Написання творів «Мої мама і тато»
05-09.02.18
класоводи,
5-6 класи.
педагогТиждень Англійської мови.
12-16.02.18
організатор
Розважальний вечір до Дня Св. Валентина.
14.02.18
Вчителі
Поштова скринька «валентинок».
іноз. мови,
Тиждень математики.
19-23.02.2017 математики
Зміст роботи

Напрямки виховання

Назва розділу

Тиждень Польської мови.
Акція «Не забуваймо про братів наших
менших».
Підгодівля птахів.
Підготовка до участі в природоохоронних
акціях «Годівничка», «День Землі».

26-02.03.2018
лютий
2018 р.

Класні
керівники,
вчитель
біології

Художньоестетичне
виховання/
Ціннісне ставлення
до культури та
мистецтва

Огляд-конкурс читців-декламаторів та
юних поетів «Живи, Кобзарю, в пам’яті
людській».
Участь в районному етапі конкурсу «Чисті
роси».

Трудове
виховання/

Робота «Книжкової лікарні».

Ціннісне ставлення
до праці

Трудовий десант – «Наш зелений клас».

05-09.02.18

лютий
2018 р.

Вчителі укр.
мови та
літератури,
історії,
обр. мист.,
педагогорганізатор
Бібліотекар

12-16.02.18

Превентивне
виховання/

Цикл лекцій:
1. Забруднення продуктів харчування та
Ціннісне ставлення
питної води. Його вплив на здоров’я
до себе
людини.
2. Захворювання органів дихання та
профілактика цих хвороб:
➢ грип; кір; туберкульоз.
3. Хвороби шлунково-кишкового тракту
та їхня профілактика:
➢ харчові отруєння;
➢ сальмонельоз;
➢ вірусний гепатит;
глистяні хвороби.
Анкетування «Моє ставлення до куріння».
Правоосвітня та
Робота «Скриньки-довіри» - Для
правовиховна робота своєчасного виявлення дітей, які опинилися
в складних життєвих обставинах.
Рейд «Урок». Аналіз стану відвідування
учнями шкільних занять.

29.01.02.02.18

05-09.02.18
Постійно

26-27.02.18

Класні
керівники
Шкільна
медсестра,
вч. біології
та основ
здоров’я,
класні
керівники,
класоводи

Психолог
ЗДВР,
соціальний
педагог,
психолог,
класні
керівники
вчитель права

Зустріч з представниками ССД та поліцією.

Учнівське
самоврядування
Робота з батьками

12-16.02.2018

Засідання ради профілактики
правопорушень.
Цикл бесід по класах: «Торгівля людьми»,
«Ні насиллю!» тощо.
Рейд «Гімназійна форма».

Лютий
2018 р.
12-16.02.18

Лінійка - реквієм «Герої не вмирають».
Анкетування батьків «Роль батьків у
навчально-виховному процесі».

20.02.18
лютий
2018 р.

28.02.18

Просвітницька робота з батьками діти яких
часто пропускають навчальні заняття.
Соціальний захист

Батьківські збори по класам.
Обстеження житлово-побутових умов.

лютий
2018 р.

Педагог
організатор
Класні
керівники,
класоводи,
заступник
дир. з ВР
Заступник
директора з
ВР
Психолог
Заступник
директора з
ВР, керівник
гімназійного
МО класних
керівників

Соціально-психологічний супровід дітей
пільгових категорій.
Організаційно1. Контроль за роботою гуртків.
Лютий
методичне
2. Перевірка стану чергування учнів 8-10
2018 р.
забезпечення
класів.
виховного процесу та 3. Вибірковий контроль за станом
його
підручників 8-9 класів.
адміністративний
4. Правороз’яснювальна робота серед
контроль
педагогічних працівників щодо скоєння
насильницьких дій над дітьми.
5. Аналіз стану відвідування учнями
навчальних занять за лютий.
20 лютого − 130 років від дня народження Василя Олександровича Барвінського (1888–1963), українського
композитора, піаніста, музикознавця, педагога.

Національнопатріотичне
виховання/

Напрямки виховання

Ціннісне ставлення
особистості до
суспільства і
держави

Родинне
виховання/
Ціннісне ставлення
до людей, родини,
сім’ї

Термін
Управлінське
Відповідальний
рішення
виконання
Березень «Тепло сімейного вогнища»
Місячник родинно-сімейного виховання
Всесвітній день цивільної оборони.
01.03.18
Заступник
директора з
Тиждень Української мови.
05-09.03.18 ВР, вчителі ЗВ,
Шевченківські дні. «Іду з дитинства до
укр.мови та
Тараса».
лі-ри,
День народження Т.Г. Шевченка.
09.03.18
географії,
педагогІнтелектуальний розважальний захід «Чи
16.03.18
організатор
знаю я Україну».
Гра-бесіда «Мої обов’язки в сім’ї»
01-02.03.18
Класні
(5-7 класи).
керівники,
Благодійна ярмарка «Врятуй дитині життя».
05-09.03.18
класоводи,
педагогЗустрічей з воїнами-учасниками АТО «В
організатор
родинному колі» (1-11 кл.).
12-16.03.18
Зміст роботи

Виставка предметів побутового вжитку
«Із бабусиної скрині».

Екологонатуралістичне
виховання/
Ціннісне ставлення
до природи

Тиждень початкової школи.
Колективна творча справа учнів 4-х класів
“Моє генеалогічне дерево”.
Свято зустрічі птахів «Ласкаво просимо
додому».
Підготовка до участі в природоохоронних
акціях «Годівничка», «День Землі», «День
довкілля».

Напрямки виховання

Назва розділу

23.03.18

12-16.03.18

12.03.18
березень
2018 р.

Заступник з
НВР в
початкових
класах,
класоводи
Педагогорганізатор,
кл. керівн.,
вчителі
біології та
екології

Примітка

За
окремим
планом

Художньоестетичне
виховання/

4 березня – День народження В.Івасюка.
Пісенне свято «Пісня буде поміж нас».

Ціннісне ставлення
до культури та
мистецтва

Загальнощкільний конкурс на кращого
читця - декламатора віршів Т.Г.Шевченка.

05-09.03.18

Трудове
виховання/

Трудовий десант «Школа – наш дім, а ми
господарі в нім».

19-23.03.18

Робота волонтерських загонів «Відкриті
серця» - допомога людям похилого віку.
Бесіди медичної сестри «Ураження ВІЛ:
результат чи початок життєвої кризи?».

березень
2018 р.
05-09.03.18

Година спілкування “Загартування та
фізичні вправи – необхідні умови здорового
способу життя”.

12-16.03.18

Інструктаж з безпеки життєдіяльності –
правила поводження з електричними та
газовими приладами; правила поведінки на
дорозі, біля водойм.
Правоосвітня та
Робота «Скриньки-довіри» - Для
правовиховна робота своєчасного виявлення дітей, які опинилися
в складних життєвих обставинах.
Зустріч із співробітниками відділу
Ювенальної превенції з метою підвищення
рівня ефективності роботи з профілактики
правопорушень.
Засідання Ради профілактики
правопорушень.

21-23.03.18

Ціннісне ставлення
до праці

Превентивне
виховання/
Ціннісне ставлення
до себе

02.03.18

Постійно

12-16.03.18

22.03.18

Вчитель
музики,
укр. літ.,
педагогорганізатор
Класні
керівники

Шкільна
медсестра,
вч. біології
та основ
здоров’я,
класні
керівники,
класоводи
Психолог
Заступник
директора з
ВР, психолог,
класні
керівники
Заступник з
ВР

Учнівське
самоврядування

Робота з батьками

Соціальний захист

Тематична лінійка до Всесвітнього дня
Землі «Земля – наш спільний дім».

19.03.18

Святковий концерт до міжнародного
жіночого Дня «Вклонімось жінці до землі».

06.03.18

Засідання гімназійного парламенту
«Вітальня рідного слова».

08.03.18

Рейд «Живи підручник».
Батьківські збори майбутніх
першокласників.
Класні батьківські збори (підсумки
навчальних досягнень у 3 чверті ,
анкетування батьків «Школа – очима
батьків»).
Соціально-психологічний супровід дітей
пільгових категорій.

Профорінтаційна робота з учнями 9-11
класів.
Організаційно1. Вибірковий контроль за ведення
методичне
учнівських щоденників 8-9 класи.
забезпечення
2. Планування роботи на весняні канікули.
виховного процесу та 3. Аналіз стану відвідування учнями
його
навчальних занять за березень.
адміністративний
контроль

05-09.03.18
Березень
2018 р.

Педагог
організатор

Класні
керівники,
класоводи,
заступник
дир. з ВР

березень
2018 р.

Психолог
Соціальний
педагог

26.02-02.03.18

Заступник
директора з
ВР

23.03.18

Національнопатріотичне
виховання/

Напрямки виховання

Ціннісне ставлення
особистості до
суспільства і
держави

Родинне
виховання/
Ціннісне ставлення
до людей, родини,
сім’ї

Екологонатуралістичне
виховання/
Ціннісне ставлення
до природи

Художньоестетичне
виховання/
Ціннісне ставлення
до культури та
мистецтва

Термін
Управлінське
Відповідальний
рішення
виконання
Квітень «Доля Землі в руках людини»
Місячник природничих наук та екологічного виховання
Загальногімназійна акція «Напиши листа
02-06.04.18
Заступник
пораненому солдатові».
директора з
ВР, вчителі ЗВ,
Міжнародний день визволення в’язнів
10.04.18
укр.мови та
фашистських концтаборів.
лі-ри,
Підготовка до В
географії,
Заходи до Дня пам’яті Чорнобильської
25.04.18
педагогНаказ
трагедії.
організатор
Світле Христове Воскресіння – ПАСХА
08.04.18
Класні
Виставка поробок «Писанковий рай».
10.04.18
керівники,
Конкурс пасхальних побажань.
класоводи,
Година спілкування «Великодні дзвони
10-13.04.18
педагогб’ють».
організатор
Тиждень географії.
02-06.04.18
ПедагогЕкскурсія «Парки – легені міст і сіл»
організатор,
(1-4 класи).
кл. керівн.,
Тиждень фізики.
16-20.04.18
вчителі
фізики, хімії,
Міжнародний день Землі.
22.04.18
біології та
Участь у природоохоронних акціях «День
квітень
екології
землі», «Годівничка».
2018 р.
Тиждень хімії.
09-13.04.18
Усний журнал «Люби книгу – джерело
02.04.18
Бібліотекар,
знань» (до Міжнародного дня дитячої
педагогкниги 2.04).
організатор
Виставка стіннівок “Чорнобиль – біль
України”.
Тиждень зарубіжної літератури.
23-27.04.18
Зміст роботи

Напрямки виховання

Назва розділу

Примітка

За
окремим
планом

За
окремим
планом

Трудове
виховання/

Зустріч з представниками центру зайнятості.

16-20.04.18

Ціннісне ставлення
до праці

Трудовий десант по благоустрою території
гімназії.
Участь у весняному місячнику благоустрою
території міста.

23-27.04.18

Превентивне
виховання/
Ціннісне ставлення
до себе

Організація учнів для проведення акції
«Милосердя» (упорядкування пам’ятників
міста).
Конкурс агітаційних плакатів «Ми за
здоровий спосіб життя» до Всесвітнього
дня здоров’я.
Психологічний розвідник «Запобігання
конфліктів».

Відеолекторій “ Дитяча бездоглядність –
крок до злочину”.
Правоосвітня та
Рейд містом з метою вивчення стану
правовиховна робота зайнятості учнів у позашкільний час за
участю робітників ССД.

Учнівське
самоврядування

Виховні години «Якщо хочеш змінити
світ на краще, починай робити це
сьогодні».
Тематичний захід до всесвітнього дня
авіації та космонавтики.

квітень
2018 р.

06.04.18

16.04.18

24.04.18
12.04.18

16-20.04.18

11.04.18
26.04.18

Тематична лінійка «Гірчить Чорнобиль
крізь роки».
Рейд-перевірка стану підручників 1-4 класів.

30.04.18

Заступник з
ВР, класні
керівники,
вчитель
біології

Шкільна
медсестра,
вч. біології
та основ
здоров’я,
класні
керівники,
класоводи
Психолог
Соціальний
педагог,
психолог,
класні
керівники
Педагог
організатор,
бібліотекар

Робота з батьками

Педагогічна пропаганда освіти для батьків.

квітень
2018 р.

Класні
керівники,
класоводи,
заступник
дир. з ВР

квітень
2018 р.

Психолог
Соціальний
педагог

квітень
2018 р.

Заступник
директора з
ВР
Соціальний
педагог

Родинний міст. Зустріч із батьками учнів
випускних класів, з метою ознайомлення їх
із документацією по ЗНО та ДПА.
Загальногімназійні батьківські збори
«Громадянин формується з дитинства».
Індивідуальні бесіди з учнями та батьками,
що опинилися в складних життєвих
обставинах.
Соціальний захист Пропагування ЗСЖ спільно з регіональною
благодійною організацією «Сім ‘я і
здоров’я».
Соціально-психологічний супровід дітей
пільгових категорій.
Організаційно1. Анкетування класних керівників,
методичне
з метою з’ясування труднощів у роботі з
забезпечення
учнівським колективом.
виховного процесу та 2. Аналіз роботи з дітьми-сиротами,
його
позбавленими батьківського піклування.
адміністративний
3. Аналіз стану відвідування учнями
контроль
навчальних занять за квітень.

3 квітня – 100 років від дня народження Олеся Гончара (1918-1995), українського письменника, класика
письменницької публіцистики;
14 квітня – 130 років від дня народження Леоніда Арсенійовича Булаховського (1888–1961), українського
мовознавця, педагога;
18 квітня − День пам’яток історії та культури;
29 квітня − День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї.

Національнопатріотичне
виховання/

Напрямки виховання

Ціннісне
ставлення
особистості до
суспільства і
держави

Термін
Управлінське
Відповідальний
рішення
виконання
Травень «В здоровому тілі – здоровий дух!»
Місячник здорового способу життя
Заходи до річниці вшанування пам’яті героїв
03-08.05.18
Заступник
ВВВ.
директора з
Тиждень пам’яті.
07-11.05.18 ВР, педагогДень пам’яті та примирення.
організатор,
08.05.18
гімназійний
Відзначення Дня Європи в Україні: проведення
колектив
бесід для учнів.
День слов’янської писемності і культури.
Зміст роботи

Тиждень Миру.
Родинне
Виховні заходи до Дня матері в Україні
виховання/
«Мамо, тобі низесенько вклонюсь»
Ціннісне ставлення (1-4 класи).
до людей, родини,
Свято «Прощавай Букварику».
сім’ї

Екологонатуралістичне
виховання/

Виховна година «Щаслива родина – щаслива
Україна» до Міжнародного дня сім’ї .
Свято Останнього Дзвоника «До побачення,
рідна школо!»
Участь в обласній природоохоронній акції
«Буковині на згадку».

Напрямки виховання

Назва розділу

Ціннісне
ставлення до
природи

Екологічна акція «Квітуче гімназійне подвір’я».

Художньоестетичне
виховання/

Фотовиставка «Я і моя матуся» до всесвітнього
Дня матері (1-4 класи).
Тиждень естетичного виховання.

21-25.05.18
07-11.05.18
травень
2018 р.

Педагогорганізатор,
гімназійний
колектив

14.05.18
25.05.18
березеньтравень
2018 р.

Класні
керівники,
вчителі
біології та
екології

11.05.18

Класні
керівники,
педагогорганізатор

14-18.05.18

Примітка

За
окремим
планом

Ціннісне
ставлення до
культури та
мистецтва

День української вишиванки. Конкурс на кращу
вишиванку.

Трудове
виховання/

«Озеленення класних кімнат» - пересаджування та
догляд за кімнатними рослинами.
Прибирання шкільного подвір’я.

03-04.05.18

Висаджування саджанців квітучих однорічників на
гімназійних клумбах.
Зустріч з лікарем-наркологом «Що треба
знати про шкідливість куріння» до всесвітнього
дня боротьби з тютюнопалінням.

20-24.05.18

Ціннісне
ставлення до
праці

Превентивне
виховання/
Ціннісне
ставлення до себе

Тиждень здоров’я.
Спортивне свято «Спорт – це здоров’я».

Правоосвітня та
правовиховна
робота

Інструктаж з техніки безпеки: правила поведінки
під час літніх канікул.
- «Обережно на дорогах»
- «Правила поведінки на вулицях, в
громадському транспорті»
- «Правила поведінки на воді»
- «Обережне поводження з вогнем»
- «Правила поведінки з газовими та
електроприладами».
Години спілкування «Захист прав дитини».

травень
2018 р.

22.05.18

14.05.18

30.0404.05.18
22-24.05.18

За
окремим
планом

Медична
сестра,
вчителі
фіз. вих.
класні
керівники,
класоводи

травень
2018 р.

Зустріч з представниками ССД та правоохоронних
органів.
Підсумкове засідання Ради профілактики
правопорушень.

Класні
керівники,
вчитель
біології,
заступник з
госп.частини
Класні
керівники,
класоводи

24.05.18

Класні
керівники,
вчителі
історії та
правозн.

Наказ

План
додається

Учнівське
самоврядування

«Гімназійний парламент звітує» – підсумкове
засідання парламенту гімназії.

25.05.18

Підготовка до «Випускного вечора для учнів 11
класу».

травень
2018 р.

Заступник
директора з
ВР
Педагог
організатор

Випуск чергового номеру гімназійної газети
«Калейдоскоп».
Заключний рейд-перевірка стану підручників.
Робота з батьками

Провести підсумкові класні батьківські збори, на
яких обговорити питання успішності учнів класу,
дотримання ТБ під час навчально-виробничої
практики, оздоровлення та літніх канікул.

травень
2018 р.

Консультації для батьків за результатами
діагностичних досліджень їхніх дітей.

Психолог

Консультації батьків з організації літнього
відпочинку учнів.
Соціальний захист

Організація літнього оздоровлення дітей соціально
незахищених категорій.
Декада відкритих дверей.
Соціально-психологічний супровід дітей пільгових
категорій.

Класні
керівники,
класоводи,
заступник
дир. з ВР

травень
2018 р.

Класні
керівники,
класоводи
Соціальний
педагог
Психолог

Організаційнометодичне
забезпечення
виховного процесу
та
його
адміністративний
контроль

1.Звіт про відвідування учнями навчальних занять
за ІІ семестр.
2. Звіт про проведену виховну роботу за 2017-2018
н.р.
3. Аналіз роботи з дітьми-сиротами, позбавленими
батьківського піклування.
4.Нарада класних керівників щодо керівництва
організацією змістовного відпочинку учнів на
літніх канікулах.
5. Підсумки перевірки журналів гурткової роботи.

травень
2018 р.

Заступник
директора з
ВР
Соціальний
педагог

9 травня − День Перемоги;
13 травня – День матері (друга неділя травня);
18 травня − День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу;
20 травня − День пам’яті жертв політичних репресій, День пам’яті померлих від СНІДу.

Наказ
Наказ

