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ЛЮТИЙ - місячник ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ 
«НАШЕ МАЙБУТНЄ - В НАШИХ РУКАХ»

30.01-
03.02

Тиждень добрих 
справ

Міжнародний день без Інтернету (31.01) Акція «День без 
соціальних мереж»
Години спілкування: «Що таке самовиховання, самооцінка, 
самореалізація»;

Учнівське самоврядування

Класні керівники

06.02 -
10.02

Тиждень іноземної
мови

Тиждень іноземної мови (за окремим планом)
Кодекс розумного користувача Інтернету» (До Дня безпечного 
Інтернету).
Години здоров'я «Здоров'я стежку сам я прокладу»

Вчителі іноземної мови 
Бібліотекар

Класні керівники
13.02-
17.02

Т иждень
математики

Розважальне шоу для старшокласників до Дня закоханих 
«Світом рухає любов».
День вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав.
День єднання (16.02)
День доброти. Створення колективних листів - побажань «Я 
поділюся з тобою добротою». (17.02)

Педагог-організатор

Бібліотекар

Педагог-організатор
Класні керівники, вихователі

20.02-
24.02

Т иждень мужності 
та патріотизму

День пам’яті Героїв Небесної сотні «Герої завжди серед нас». 
Години спілкування «Шануймо мову над усі віки, якщо ми 
хочемо зватися народом» (До Міжнародного дня рідної мови) 
Чорний день в історії суверенної України. День жалоби (24.02). 
Уроки патріотизму, уроки пам'яті «Нація нескорених» до 
річниці початку російсько-української війни

Пед.-орг., ЗВР
Класні кер., вихователі

БЕРЕЗЕНЬ - місячник ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 
«У СВІТІ ПРЕКРАСНОГО»

27.02-
03.03

Тиждень "А жінка 
в світ приходить 

для любові"

Флешмоб "Привітай найрідніших" 
«Жінки з жовто-блакитним серцем»
Бесіди «Професія як основа життєвого успіху»

ІІед.орг., ЗВР,кл. кер., вих.,
Бібліотекар
Класні керівники

06.03 -
10.03

Шевченківський 
тиждень

Концерт-привітання з нагоди Міжнародного жіночого дня. 
Флешмоб "Весь світ читає Шевченка"

Відзначення річниці з дня народження Т. Г. Шевченка. (За 
окремим планом)

Педагог-організатор
Вчителі укр.мови та літ., 
класні керівники 
Бібліотекар

13.03-
17.03

Дні мистецтва та 
креативу 

«Наповнимо 
музикою та 

веселкою наші 
серця

Години спілкування: «Різнобарвні ктсіьориувраїнського\іисіецгва>>. 
«Музика-душа шроду»
До Дня українського добровольця, фотовиставка «Добровольці 
нашого селища»
Музичні перерви «Рух - не жили, творчість - пр радеть, пжапа - наш д ім 
-весело жигив ЦІМ».

Класні керівники

Учнівське самоврядування

20.03 -
24.03

Тиждень 
позитиву

День щастя. (20.03) Акція «Молодь проти суїцидів». 
Профілактичні бесіди до Всесвітнього Дня боротьби з 
туберкульозом «Шляхи розповсюдження туберкульозу', роль 
профілактичних засобів і заходів» (24.03)

Учнівське самоврядування
Класні керівники
Лікар

27.03-
31.03

Т иждень 
інформатики

За окремим планом Вчителі інформатики

КВІТЕНЬ - місячник ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ І ПРАЦІ 
«ХАЙ ПЛАНЕТА НАША ЧИСТА РОЗКВІТАЄ ЛЮДЯМ НА ДОБРО»

03.04 -
07.04

Тиждень зарубіжної 
літератури

За окремим планом
День українського гумору. Гумористичний калейдоскоп 
«Добрий сміх від недуг врятує всіх»
Година корисних порад до Всесвітнього дня здоров’я(07.04) 
«Здоровий спосіб життя в традиціях українського народу»

Островська І.В. 
Педагог-організатор

Класні керівники

10.04 -
14.04

Тиждень екології 
«3 любов'ю до 

природи»

За окремим планом
День довкілля. Акція «Примножуємо зелений світ планети». 
Еко-challenge «Повернемо Землі після війни всі веселкові 
кольори»
Свято Великоднє

Смілянська Т.А.,

Педагог-організатор

17.04-
21.04

Тиждень фізики За окремим планом
«Земля кричить «SOS»» (До Міжнародного дня Землі) 
Фотовиставка «Природа - наш дім!»
День цивільного захисту «Знати, щоб передбачити, 
передбачити, щоб діяти».

Погребна Ж. І., 
Бібліотекар
Учнівське самоврядування 
Класні керівники

24.04-
28.04

Тиждень історії За окремим планом.
«Лазуровий пил» (До Дня пам’яті Чорнобильської трагедії). 

Години спілкування: «Над Чорнобилем лунає дзвін...»

Петраков О.С. 
Бібліотекар 
Кл. кер., вихователі



ТРАВЕНЬ - місячник РОДИННОГО ВИХОВАННЯ 
«ТЕПЛО ЄДИНОЇ РОДИНИ»

01.05 -
05.05

Тиждень гурткової 
роботи

За окремим планом Керівники гуртків

08.05 -
12.05

Дні пам’яті 
«Відлетіли літа, 

помінялись епохи, 
але пам’ять 

нетлінна про героїв 
війни»

День пам’яті та примирення в Україні.(08.05). Виховні години 
на патріотичні теми. Відеопрезентація «Українці - нація 
героїв»
День матері. (14.05) Фотоколаж «Ті, хто подарував життя»

Кл. кер., вихователі

Учнівське самоврядування

15.05 —
19.05

Т иждень сім’ї Міжнародний день сім’ї (15.05)
Акція «Народжені у вишиванці» до Дня української 
вишиванки.
День Європи в Україні. Інформаційний вісник «Українська 
культура у контексті європейського та світового розвитку»

Кл. кер., вихователі
Пед.-орг., кл. кер., вихователі

22.05-
26.05

Тиждень правил 
дорожньої о руху та 

безпеки 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

«Цінуй життя, воно 
одне»

Тиждень правил дорожнього рух}' та безпеки життєдіяльності 
«Цінуй життя, воно одне» (за окремим планом)
Години мужності «Герої України - слава, гордість, міць 
країни!»

Класні керівники

29.05-
02.06

Тиждень позитиву 
«На крилах своїх 
несіть надію за 

обрій!»

«Ми - діти сильної країни, - України» (до Міжнародного Дня 
захисту дітей).
Випуск тематичної стінівки «Фотографії зі шкільного 
альбому».

Пед.-орг., кл. кер., вихователі

Кл. кер. 11 класу

05.06-
09.06

Т иждень 
підведення 

підсумків «До 
побачення, школо!»

Бесіди з безпеки життєдіяльності під час літніх канікул. 
Підсумки року.
Останній дзвінок.

Класні керівники. 
Педагоги школи. 
Пед. Орг., ЗВР


