
 

 

                                                                                                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                                          Рішення педагогічної ради 

                                                                                                                               протокол №          від 31 серпня 2018 року 

 

                                                                                                                               Директор школи                            В.М.Приходько 

 

 

Річний план 

виховної роботи Михайлівсько-Рубежівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Києво-Святошинської райдержадміністрації 

Київської області 

на 2018-2019 навчальний рік 

 



Вересень 

Місячник основ безпеки життєдіяльності та ціннісного ставлення до людини 

«За мир та єдність України» 
 1тиждень  (01-07) 2 тиждень (10-14) 3 тиждень (17-21) 4 тиждень (24-28) 

Основні виховні 

заходи та 

пізнавальна 

діяльність 

День знань. 

Урочиста лінійка. 

Класні виховні години про 

необхідність дотримання 

учнями Статуту навчального 

закладу та внутрішкільного 

розпорядку. Педагог-

рганізатор, Тичук О.В., класні 

керівники. 

Конкурс туристичного фото 

«Неосяжна моя, Україно!». 

Тичук О.В.,педагог-

організатор. 

Міжнародний день 

демократії.(15.09) 

Класні керівники. 

Міжнародний день батька. 

Свято «Мій найкращий тато» 

Класовод 3-б кл.: Віржанська Г.І., 

педагог-організатор. 

Підготовка до Дня села (23.09). 

Тичук О.В., педагог-організатор. 

Всеукраїнський. день  

бібліотек (30.09). 

100 років від дня народження 

Сухомлинського В. О.(1918-

1970), українського педагога, 

письменника. (28.09) 

Акція «Подаруй книгу школі» 

Волова Л. І., педагог-

організатор. 

Патріотичне, 

національно - 

родинне виховання 

Перший урок на теми: «Я 

люблю свою країну», 

«Хочемо, щоб всі жили в 

мирі» та інші. 

Класні керівники. 

Міжнародний день 

писемності. (08.09) 

Безсмертна Л.М., Вдовенко 

А.Ю..  

День українського кіно.  

(09. 09) 

Терещенко С. М. 

 

Конкурс  дитячого  малюнка 

на асфальті  до   

Міжнародного  дня   

миру (21 вересня). Дудко В.І. 

Операція «Пам’ятник» 

(благоустрій пам’ятників села). 

Федорченко М.О. 

День партизанської 

слави.(22.09). Проведення  

тематичних  екскурсій   в  

музей  школи ,,Народ  

пам’ятає , народ  славить ”  

28 -День пам’яті жертв 

Бабиного Яру (виховні 

години). Класні керівники. 

Правове виховання 

та профілактична 

робота. Соціальний 

захист учнів 

Операція  „Турбота”. 

Уточнення  та  

упорядкування  списків  

учнів       груп  ризику  та  

дітей,  що  потребують   

Складання соціальних 

паспортів класів та школи. 

Експрес-діагностика дітей-

переселенців на визначення 

Година  спілкування   

„Про  необхідність  дотрима-

ння  внутрішкільного   

розпорядку “. 

Операція  „Підліток”. Рейд- 

перевірка  умов  проживання  

учнів,  схильних  до  правопо-

рушень, складання  актів.   



особливої  педагогічної 

уваги.  

Васильченко О. Г., Бабська В.І. 

міжособистісних відносин 

(методика «Дерево»). 

Васильченко О. Г., Бабська В.І. 

Рейди: «Зовнішній  вигляд   

учнів”,«Відвідування учнями 

школи», «Ні! Палінню!» 

Міжнародний день демократії. 

(15.09) Тичук О.В.,педагог-

організатор. 

Встановлення  контакту  з   

ІСН  та  з  кримінальною   

поліцією. 

Васильченко О. Г., Бабська В.І. 

Фізичне виховання. 

Заходи охорони 

життя та здоров’я 

учнів 

Тиждень  безпеки  руху  і  

попередження  дитячого   

травматизму ,, Мова  

вулиці ”. 

Проведення вступного 

інструктажу з попередження 

дитячого травматизму, 

збереження життя і здоров'я 

учнів із записом до класного 

журналу. Класні керівники. 

День фізичної культури і 

спорту в Україні. (08.09) 

Змагання з футболу серед 

учнів школи 5-6,7-8 класів. 

Куліш М.І. 

 

Декада  фізкультури  і   

спорту.  

Обласний та Всеукраїнський 

олімпійські тижні. Куліш М.І. 

 

 

 

Всесвітній день туризму. 

(27.09) Педагог-організатор, 

Куліш М.І. 

Екологічне 

виховання 

Підготовка до участі   

у районному етапі 

Всеукраїнської 

природоохоронної акції 

«Птах року 2018 –припутень 

(дикий лісовий голуб)»   

(РЦЕНТУМ) (до 25.10) 

Бабська В. І. 

 Свято квітів  на  тему: «Квітуча 

Україна». Тичук О.В.,педагог-

організатор. 

 

Виставка  аплікацій  з   

осіннього  листя   

„Осінній  калейдоскоп”.  

Дудко В. І.,Федорченко М,О., 

класоводи. 

Оголошення старту 

екологічних акцій: 

«Первоцвіт»; «Посади 

дерево»; «Свіжий вітер»; 

«Чисте джерело»; «Не рубай 

ялинку» ; «Замість ялинки -  

зимовий букет»; «Птахи 

нашого саду»; «Допоможемо 

птахам взимку». Ольбішевська, 

І.А, педагог-організатор. 

Трудове виховання  

 

 

Організація  чергування  кла-

сів  по  школі  та  в   

шкільній  їдальні. Тичук О.В., 

 Підготовка клумб до весняної 

посадки квітів. Бабська В. І., 

класні керівники. 

Генеральне прибирання 

класних кімнат. Класні 

керівники. 



педагог-організатор. 

Профорієнтаційне 

виховання 

Рекламна акція «До ваших 

послуг» - презентація 

гуртків, клубів, секцій, 

факультативів. Керівники 

гуртків та секцій. 

 Індивідуальні та групові 

консультації з професійного 

самовизначення.  

Васильченко О. Г., Бабська В.І. 

С/п дослідження серед учнів 

8-10 класів з професійного 

самовизначення.  Методика 

«ДДО».  

Васильченко О. Г., Бабська В.І. 

Робота з 

учнівським 

самоврядуванням 

Класні збори. Розподіл 

доручень між учнями в класі. 
Вибори  органів               
учнівського самоврядування  в   
класних колективах. Педагог-
організатор. 

Засідання «навчально-

інформаційної» 

комісії.(Створення  шкільного   

інформаційного  агентства   

газети  “Шкільний  вісник”). 
Педагог-організатор. 

Проведення  виборів  

учнівського самоврядування 

школи на  новий  навчальний  

рік. (17.09). Педагог-організатор. 

Засідання «спортивно-

організаційної» комісії. 

Підготовка до свята «День 

учителя». Педагог-організатор. 

Методична робота 

з класними 

керівниками 

Складання соціального 

паспорту класу. Тичук О.В 

Складання плану виховної 

роботи класу. Тичук О.В 

Засідання методичного 

об’єднання класних керівників. 

Тичук О.В 

 

Робота з 

батьківським 

комітетом школи, 

батьківською 

громадськістю 

 Обрання батьківських 

комітетів по класах, 

делегування від класів 

представників до 

батьківського комітету 

школи. Класні керівники. 

Анкетування батьків 1, 5,10 

класів.  

Васильченко О. Г., Бабська В.І. 

Засідання батьківського 

комітету: «Підсумки роботи 

2016-17 н.р. та оновлення 

складу б/к на 2017-2018 н.р. 

Тичук О.В 

 

 

 

 



Жовтень 

Місячник правових знань 

“Все добре приймай та зла уникай” 
 1тиждень (01-05) 2 тиждень (08-12) 3 тиждень (15-19) 4 тиждень ( 22-26) 

Основні виховні 

заходи та 

пізнавальна 

діяльність 

Тиждень музики. 

Онищук Н. В. 

Міжнародний день 

музики(01.10). 

Всесвітній день 

вчителя.(05.10) 

Святковий концерт до Дня 

працівників освіти.  

Тичук О.В.,педагог-

організатор. 

Районний етап 

Всеукраїнського заочного 

конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя 

Україно!» (ВЦТДЮ) Тичук 

О.В., педагог-організатор. 

Тиждень біології. 

Бабська В.І., Костюченко Л.В. 

Свято «Українська паляниця 

до кожного столу годиться» 

Класовод 2-а: Кардаш Т.М. 

Районний етап обласного 

фестивалю дитячих 

хореографічних колективів 

«Терпсихора запрошує…» 

(РЦТМ «Оберіг») 

Кондратенко О.В., Терещенко 

А.С. 

Міс осінь (7-11 класи) 

Педагог-організатор. 

Районний етап 

Всеукраїнського фестивалю 

«Українська паляниця» 

(РЦЕНТУМ) (16-18.10). 

Тичук О.В., педагог-

організатор. 

Міжнародний день шкільних 

бібліотек (18.10) Волова Л. І. 

Районний етап 

Всеукраїнської акції 

«Український сувенір» 

(РЦЕНТУМ) Дудко В. І., 

Федорченко М. О. 

Конкурс «Наша школа 

має таланти». Педагог-

організатор. 

 

Патріотичне, 

національно - 

родинне виховання 

День ветерана. 

Міжнародний день людей 

похилого віку. (01.10) 

Виховні години на тему: 

День захисника Вітчизни.  

День українського козацтва 

(14.10).Савчук Я.М. 

Визволення України від 

фашистських загарбників. 

(28.10) Проведення бесід та 

виховних годин. Класні 

Районна краєзнавча 

конференція учнівської 

молоді «Герої серед нас. 

Сучасні захисники 



«Шануймо старість». 

Класні керівники. 

Свято «З козаків візьмемо 

приклад» 6 класи (посвята в 

Джури).Вдовенко Т.М., 

Федорченко М.О. 

Фестиваль української пісні.  

Тичук О.В., педагог-

організатор. 

керівники. України» (ВЦТДЮ). 

Савчук Я.М., Тичук О.В., 

педагог-організатор. 

 

Правове виховання 

та профілактична 

робота. Соціальний 

захист учнів 

Аналіз  зайнятості  в   

гуртках  

категорійних дітей (сиріт, на

півсиріт, дітей  позбавлених   

батьківського   

піклування,  дітей  

схильних  до   

правопорушень).  

Міжнародний день боротьби 

проти насилля (02.10) 

Години спілкування: «Життя 

без насильства».Васильченко 

О.Г., Бабська В.І.. 

Рейд  „Урок”. Аналіз  стану  

відвідування  

учнями  шкільних  занять. 

Тичук О.В. 

Виховні години з 

елементами тренінгу «Життя 

на роздоріжжі» Класні 

керівники. 

Проведення групових занять 

превентивного характеру з 

дітьми, схильними до 

правопорушень. 

Бесіда з дітьми-

переселенцями «Я і 

внутрішній світ». Васильченко 

О.Г., Бабська В.І.. 

Виставка-конкурс 

дитячого малюнка 

«Право очима дітей» 

Аналіз  стану  

відвідування  школи  

учнями,     схильними  до  

правопорушень. 

Васильченко О.Г., Бабська 

В.І.. 

Фізичне виховання. 

Заходи охорони 

життя та 

здоров’я учнів 

 

Шкільні змагання з 

футболу. Куліш М.І. 

16 - Всесвітній день 

здорового харчування.  

Бесіди: «Ми є те, що ми їмо». 

Костюченко Л.В. 

Районні змагання з футболу. 

Куліш М.І. 

Конкурс плакатів «Твоє 

здоров’я в твоїх руках». 

Костюченко Л.В., педагог-

організатор. 

 

Районні змагання з 

футболу. Куліш М. І. 



Екологічне 

виховання 

Конкурс  на кращий 

екологічний плакат.  

Тичук О.В., педагог-

організатор, Ольбішевська 

І., А. 

Проведення тематичних 

екскурсії «Осінні барви 

нашої України».  

Класні керівники. 

Свято врожаю. Виставка 

творчих робіт на тему: 

«Овочевий калейдоскоп». 

Тичук О.В., педагог-

організатор. 

Рейд «Екологічний стан 

джерел села». 

Ольбішевська І., А. 

Конкурс «Краще озеленення 

класної кімнати». 

Класні керівники, класоводи. 

Тичук О.В., педагог-

організатор,  

Ольбішевська І., А. 

 

Європейський день 

навколишнього 

середовища. (28.10). 
Ольбішевська І.А., Бабська 

В.І. 

Районний етап 

природоохоронної акції з 

поліпшення стану 

довкілля «Зелена 

естафета»(РЦЕНТУМ) 

(жовтень-березень) 
Ольбішевська І.А. 

Трудове виховання 

 

Акція «Чисте село – 

чиста Земля». 

Тичук О.В., педагог-

організатор, класні 

керівники. 

Трудові  десанти  “Хай  сяє   

школа  рідна  чистотою”,  

«Я-господар школи». 

Педагог-організатор, класні 

керівники. 

Генеральне  прибирання  

кабінетів.  Підготовка  

класів  до зимового  періоду. 

Класні керівники. 

 

Профорієнтаційне 

виховання 

Ознайомлення з 

професією вчителя. 

Васильченко О. Г. 

Класні години: 

«На порозі дорослого 

життя». 

Класні керівники. 

 

Консультація 

«Потреби ринку праці в 

спеціалістах». 

Васильченко О. Г. 

Районний етап обласного 

профорієнтаційного 

змагально-мотиваційного 

заходу серед учнівських 

команд «Обери майбутнє» 

(навчальні заклади) 

Васильченко О. Г. 

Робота з 

учнівським 

самоврядуванням 

Семінар лідерів 

учнівського 

самоврядування. Педагог-

організатор. 

Звіт  лідерів  класних  ко-

лективів  про   організацію 

самоврядування в класі. 

Засідання комісії 

«спортивно-організаційної» 

(Підготовка до конкурсу 

«Міс осінь»). Педагог-

організатор. 

 

Засідання комісії «суспільно-

корисних справ». 

Прибирання території 

школи. Педагог-організатор. 

 

Участь лідерів Києво-

Святошинського РОДу в  

обласному зборі лідерів 

самоврядування дітей та 

учнівської молоді. 

Педагог-організатор. 



Відповідальні: Тичук О.В., 

педагог-організатор, 

Васильченко О.Г. 

Засідання комісії спорту 

та здорового способу 

життя. Педагог-

організатор. 

Рейд перевірка класних 

куточків. Тичук О.В., педагог-

організатор. 

 

 

Засідання комісії «правової». 

(стан відвідування учнями 

школи). Педагог-організатор. 

 

 

Методична робота 

з класними 

керівниками 

 Методичні  рекомендації 

класним керівникам про 

проведення класних 

батьківських зборів.  

Тичук О.В. 

Нарада класних керівників : 

«Про організацію роботи 

учнівського самоврядування 

у класі», « Аналіз зайнятості 

учнів у позаурочний час». 

Тичук О.В. 

 

Робота з 

батьківським 

комітетом школи, 

батьківською 

громадкістю 

Бесіди з батьками про 

здоровий спосіб життя та 

режим дня школяра. 

Індивідуальні співбесіди з 

батьками тих учнів, що 

мають схильність до 

правопорушень. 

Васильченко О.Г., Бабська 

В.І.. 

Індивідуальні та групові 

консультації з батьками: 

«Відверта розмова», 

«Культура поведінки». 

Васильченко О.Г., Бабська В.І., 

Тичук О.В. 

Консультації з батьками : 

«Про підтримку соціально 

незахищених дітей». 

Васильченко О.Г., Бабська В.І. 

 

 

 

 

 



Листопад 

Місячник здорового способу життя 

«Безпека та мир в Україні » 
 1тиж-

день (29-
02) 

2 тиждень (05-09) 3 тиждень (12-16) 4 тиждень (19-23) 5 тиждень (26-30) 

Основні 

виховні 

заходи та 

пізнавальна 

діяльність 

Проведен

ня заходів 

згідно з 

планом 

роботи 

на осінні 

канікули. 

 Тиждень української писемності 

та мови. 

Безсмертна Л.М., 

Богатирчук Л.І.,Вдовенко А.Ю. (за 

окремим планом). 

День української писемності та 

мови (09.11). 

Всесвітній день науки (10.11). 

Проведення  районної  

виставки – конкурсу 

«Чарівна палітра» на тему  

«Моє рідне позашкілля» 

(РЦТМ «Оберіг») (19.11-30.11). 

Відзначення 100 річчя 

позашкілля в Україні. (22.11) 

Дудко В.І., педагог-організатор. 

Тиждень  здоров’я ,,  Здоров’я  

дітей  -  здоров’я   нації“ 

(за  окремим  планом ). 

Районний етап обласної 

виставки декоративно-

ужиткового мистецтва «Скарби 

рідного краю» (РЦТМ 

«Оберіг»). 

Дудко В.І., Федорченко М.О. 

Патріотич-

не, 

національно 

- родинне 

виховання 

 День української 

писемності та 

мови. (09.11) 

Флешмоб "Я 

люблю українську 

поезію".  

Безсмертна Л.М., 

Богатирчук Л.І., 

Вдовенко А.Ю. 

Свято «Мова моя солов’їна».  

Вдовенко А.Ю. 

Участь у конкурсі української 

мови імені П. Яцика. 

Виставка-конкурс 

образотворчого мистецтва 

«Чарівна палітра» «Миру в 

Україні бути». Дудко В.І., 

педагог-організатор 

Провести  годину  

спілкування на тему:  

"Можна все на світі 

вибирати, сину, вибрати не 

можна тільки 

Батьківщину!"). 

Година спілкування на тему: 

,,Конституція  України – 

основний закон  держави ”. 

Класні керівники. 

Провести  годину спілкування 

на тему:  День пам’яті жертв 

голодомору. Всеукраїнська 

акція «Засвіти свічку» (24.11). 

День Гідності та Свободи 

(21.11). Тематична лінійка. 

Педагог-організатор, Савчук Я.М. 

Акція «Пам’ять втрачених душ». 

Покладання квітів до пам’ятника 

жертвам голодомору 1932 – 1933 

років. 

Правове  Зустріч із Районна виставка-конкурс Всесвітній день дитини Проведення  індивідуаль-них  



виховання 

та 

профілактич

на робота. 

Соціальний 

захист учнів 

працівниками 

правоохоронних 

органів, перегляд 

та обговорення 

тематичних 

фільмів. 

Соціально-

психологічна 

служба. 

дитячого малюнка «Право 

очима дітей». (ВЦТДЮ) 

Дудко В.І., Васильченко О.Г., 

Бабська В.І.. 

Рейд-перевірка  умов  

проживання    учнів  з  

неблагонадійних  сімей  операція 

„Турбота”. 

Бесіда з дітьми-переселенцями 

«Здоров’я - найдорожчий 

скарб». Соціально-психологічна 

служба. 

(21.11) 

Індивідуальні та групові 

консультації з педагогими 

«Конвенція ООН про права 

дитини» Соціально-

психологічна служба. 

Міжнародний день 

толерантності (16.11). 

Районний етап обласної 

виставки-конкурсу дитячого 

малюнка «Право очима 

дітей» (ВЦТДЮ) Дудко В.І., 

Васильченко О.Г. 

бесід з  учнями,  які  

схильні до 

правопопорушень. Діагностика 

учнів даної категорії. 

Васильченко О.Г., Бабська В.І.. 

 

Всесвітній день дитини (20.10). 

Соціально-психологічна 

служба. 

Фізичне 

виховання. 

Заходи 

охорони 

життя та 

здоров’я 

учнів 

  Шкільні змагання з настільного 

тенісу. 

Куліш М.І. 

Акція «Молодь за здоровий 

спосіб життя» Конкурс 

мультимедійних презентацій 

« Шкідливі звички – згуба!!!» 

Терещенко С.М,, класні керівники. 

Змагання з настільного 

тенісу (зональні, фінальні) на 

першість Києво-

Святошинського району 

серед закладів загальної 

середньої освіти району. 

Куліш М.І. 

Районний етап обласних 

змагань «Футбольні надії 

Київщини». Куліш М.І. 

Відкрита першість з баскетболу 

Києво-Святошинської районної 

ДЮСШ серед юнаків  2003-

2004р.н. і мол. (28.11-29.11) 

Куліш М.І. 

 

Екологічне 

виховання 

  Конкурс  робіт юних 

фотоаматорів «Моя країна –

Україна!». 

Педагог-організатор, Тичук О.В. 

Конкурс малюнків «Моя 

улюблена домашня тварина». 

Дудко В.І. 

Міжнародний день домашніх 

тварин. (30.11) 

Бабська В.І. 

Трудове   Конкурс «Найчистіша класна 

кімната». Класні керівники, 

Районний етап 

Всеукраїнської трудової акції 

Генеральне  прибирання   



виховання педагог-організатор. «Дослідницький марафон» 

(РЦЕНТУМ). 
Федорченко М.О., Тичук О.В. 

кабінетів.  

Класні керівники. 

Профорієнта

ційне 

виховання 

  Виховні години з елементами 

тренінгу «Твій шлях до вибору 

професії» (7-11 класи). 
Васильченко О.Г., класні керівники. 

Година психолога «Ким я 

хочу бути?» (1-4 класи). 

Васильченко О.Г. 

 

Робота з 

учнівським 

самоврядуванн

ям 

  Засідання комісії «суспільно-

корисних справ». Педагог-

організатор. 

Засідання комісії 

«навчально-інформаційної». 

Педагог-організатор. 

Засідання комісії  «спортивно-

організаційної». (Підсумки 

проведення місячника зорового 

способу життя). Педагог-

організатор. 

Методична 

робота з 

класними 

керівниками 

  Засідання методичного 

об’єднання класних керівників. 

Тичук О.В 

  

Робота з 

батьківським 

комітетом 

школи, 

батьківською 

громадкістю 

   Бесіда «Як виховувати 

працелюбність у підлітків». 

Васильченко О.Г., Бабська В.І.. 

 

 



 

 

Грудень 

Місячник ціннісного ставлення до себе 

«Здоров´я – всьому голова» 
 1тиждень (03-07) 2 тиждень (10-14) 3 тиждень (17-21) 4 тиждень(24-28) 

Основні виховні 

заходи та 

пізнавальна 

діяльність 

Тиждень інформатики. 

Терещенко С.М. (за окремим 

планом) 

Всесвітній день дитячого 

телебачення і радіомовлення 

(08.12). 

Районний етап 

Всеукраїнської виставки 

дитячих робіт «Новорічна 

композиція» 

(РЦЕНТУМ) (01.12-15.12). 

Педагог-організатор, Тичук 

О.В. 

Всеукраїнський тиждень 

права. (06.12-10.12) Тиждень 

правознавства. 

Савчук Я.М. (за окремим 

планом). 

Сковородинські  читання 

(районний етап) (13.12) 

Тиждень математики 

Вчителі математики (за 

окремим планом). 

День Святого Миколая. 

Класовод 2а: Коломієць А.П. 

Фестиваль багатодітних 

родин « Я – родина – 

Україна». Педагог-

організатор. 

Благодійні акції. 

 

Тиждень народознавства 

Народознавчий захід у 

бібліотеці. 

Волова Л.І. 1-4 класи. 

Патріотичне, 

національно - 

родинне 

виховання 

День Збройних Сил України 

(06.12). 

Свято «Козацькі забави». 9-

11 класи. Небесюк Я.В., Куліш 

М.І., Савчук Я.М., Вдовенко 

 «Вечорниці на Андрія» 

Класовод 4-б: Іванченко О.М. 

Виховна година: «Боже, 

Україну збережи!», 1-11 кл. 

Класні керівники. 

 

Проведення вікторини «Моя 

Україна – вільна держава». 

Бесіди «Ми - українці». 

Класні керівники. 

Новорічні ранки. 

Новорічний КВК. 

 



А.Ю. Педагог-організатор, класні 

керівники. 

Педагог-організатор, Тичук О.В. 

Правове 

виховання та 

профілактична 

робота. 

Соціальний 

захист учнів 

Міжнародний день інвалідів. 

(03.12). 
Благодійні акції «У колі друзів», 

«Турбота» для дітей з 

особливими потребами 

(Вишнівський ЦТДЮ) (02-

05.12). 

Міжнародний день 

волонтерів (05.12). Педагог-

організатор. 

Всеукраїнський тиждень 

права (06-10.12) Савчук Я.М. 

Рейд -перевірка  умов  

проживання   

учнів,схильних  до  правопору-

шень. Васильченко О.Г., Бабська 

В.І.. 

Операція  „Підліток”. 

Проведення виховних годин 

«Що треба знати про право  і 

закон». Класні керівники. 

Круглий  стіл  з  

працівниками  

правоохоронних  органів  

“Правове  виховання  підліт-

ків”(до  дня  прав  людини  

10.12). Васильченко О.Г., 

Бабська В.І.. 

Індивідуальні консультації з 

батьками дітей з особливими 

потребами 

Засідання  Ради 

 профілактики. 

Бесіда з дітьми- 

переселенцями «Знай права і 

виконуй обов’язки» 

Васильченко О.Г., Бабська В.І.. 

 

Бесіди про правила поведінки 

на зимових канікулах. 

Класні керівники. 

 

Фізичне 

виховання. 

Заходи охорони 

життя та 

здоров’я учнів 

Всесвітній день боротьби зі 

Снідом. (01.12)       

Конкурс плакатів „Ти 

можеш зупинити СНІД”, « 

Сніду-ні!». Педагог-

організатор, Костюченко Л.В. 

Шкільні змагання з шахів. 

Савчук Я.М. 

Всесвітній день футболу 

(10.12). Куліш М.І. 

Відкрита першість з 

баскетболу Києво-

Святошинської районної 

ДЮСШ серед юнаків 2002-

2003 р.н. (12-13.12). Куліш М.І. 

Конкурс плакатів «Безпека 

дорожнього руху – це 

життя». 

Педагог-організатор, класні 

керівники. 

Змагання з шахів 

(зональні,фінальні) на 

першість Києво-

Святошинського району серед 

загальноосвітніх шкіл району. 

Савчук Я.М. 

 



Екологічне 

виховання 

Новорічна акція: «Збережи 

ялинку!». 

Класні керівники, класоводи, 

педагог-організатор, Тичук 

О.В. 

Виставка дитячих робіт: 

«Новорічна композиція». 

Дудко В.І., Федорченко М.О., 

Тичук О.В., педагог-організатор. 

Районний етап 

Міжнародного еколого-

валеологічного конкурсу 

«Загадкове життя домашніх 

улюбленців»(РЦЕНТУМ) 

Бабська В.І. 

Акція: «Замість ялинки – 

зимовий букет». Дудко В.І., 

Федорченко М.О., Тичук О.В., 

педагог-організатор. 

 

Трудове 

виховання 

 

 Виготовлення новорічних 

ялинкових прикрас на тему: 

«Фабрика Діда Мороза».  

 Прикрашання новорічної 

ялини та зали. Педагог-

організатор. 

Профорієнтаці

йне виховання 

 

 

Зустріч  з працівниками  

правоохорон-них органів. 

Васильченко О.Г., Бабська В.І.. 

Виховні години з 

елементами тренінгу: «Вибір 

у твоєму житті». Класні 

керівники. 

 

Робота з 

учнівським 

самоврядуван-

ням 

Засідання комісії «спортивно-

організаційної» по підготовці   

проведення  новорічних  свят   

для  учнів  1-4  класів. 
Педагог-організатор. 

Засідання комісії «правової». 

Педагог-організатор. 

 

Засідання комісії 

«навчально-інформаційної». 

(підсумки успішності учнів 

за І семестр). Педагог-

організатор. 

 

Методична 

робота з 

класними 

керівниками 

 Практикум ,,Методи вивчення 

сім’ї та організація роботи з 

батьками “. Соціально-

психологічна служба школи, 

Тичук О.В. 

Нарада класних керівників : 

«Про організацію новорічних 

ранків», « Про планування 

роботи з дітьми під час зимових 

канікул» . Тичук О.В. 

Перевірка виконання планів 

виховної роботи за І семестр 

Тичук О.В. 

Робота з 

батьківським 

комітетом 

школи, 

батьківською 

громадськістю 

Засідання батьківського 

комітету школи «Значення 

родинного виховання у 

профілактиці шкідливих 

звичок та правопорушень 

серед дітей». Васильченко 

Круглий стіл «Діти: Злочин і 

кара». Васильченко О.Г., 

Бабська В.І.. 

 Залучення батьків до 

проведення Новорічних свят. 

Педагог-організатор, Тичук О.В. 



О.Г., Бабська В.І.. 

 

      28.12.17-12.01.18- Організація та проведення зимових канікул.                                                                   

 

 


