ЗАТВЕРДЖЕНО
директор школи
__________А. Косовський
ПЛАН
загальношкільних виховних заходів на 2021/2022 н. р. ІІ семестр
СІЧЕНЬ – місячник ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА
"І зовнішня, і внутрішня краса тобі одній дарована, людино"
10.01 –
16.01

17.0123.01

24.0130.01

31.01–
06.02

07.02 –
13.02

14.02 –
20.02
21.0227.02

Тиждень сприяння
здорового способу
життя та безпеки
життєдіяльності (за
окремим планом)
Тиждень мистецтва

Години спілкування щодо сприяння здорового способу життя
Класні керівники.
та безпеки життєдіяльності.
Педагог-організатор,
Акція до Міжнародного Дня «Дякую» (11.01)
вихователі
Старий Новий рік. «Щедрик, щедрик щедрівочка»
Педагог-організатор
Екологічна акція “Допоможи птахам взимку”
Чумак Б.В.
Години спілкування та виховні заходи до Дня Соборності і
Петраков О.К., класні
Свободи України.
керівники, вихователі,
Акція “Почни свій день з обіймів” до Міжнародного дня
педагог-організатор
обіймів.(21.01)
Вихователі
Конкурс на кращого сніговика «Мій сніговик – відображення
мого Я» (18.01)
День дітей-винахідників. Інформаційна хвилина «Юні
винахідники України»(17.01)
Тиждень духовності
Тетянин День.
Пед.-орг., Штика В.Ф.
«Згадаймо юність, що горіла в Крутах».
Бібліотекар
190 років від дня народження Льюїса Керрола, англійського
письменника.
Миронюк В.І.
Першість школи по шашках.
ЛЮТИЙ – місячник ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ
«Не спостерігати й говорити, а вершити і творити»
Тиждень добрих
Міжнародний день без Інтернету (31.01)
Учнівське самоврядування
справ
Акція «День без соціальних мереж»
«Насильство. Як його уникнути» (Тренінг для учнівської ради
Гордієнко О.Є, Глобець О.М.
школи).
210 років від дня народження Чарльза Діккенса, англійського
Бібліотекар
класика.
Тиждень «А без
Бесіди на теми вірності, любові і кохання.
Вихователі, класні керівн.,
любові чого ми
Конкурс на кращу валентинку «На крилах любові».
Учнівське самор.
варті?»
Безпечний простір всесвітньої павутини (До Дня безпечного
Бібліотекар
Інтернету).
Професійна орієнтація старшокласників
Практичний психолог
Тиждень Героїв
День вшанування воїнів-інтернаціоналістів.
Вихователі, класні керівники
Небесної Сотні
Memory time «України обпалений цвіт»
«Майдан у книгах» (До Дня пам’яті Героїв Небесної сотні).
Бібліотекар
Акція «Ангели пам’яті»
Педагог-організатор
Тиждень
«Горджусь і радію, що рідною мовою володію» (До
Вчителі укр. мови, вихователі
математики
Міжнародного дня рідної мови)
Зустріч у літературній вітальні «Поетичні читання»
ЗВР
Тиждень математики (за окремим планом)
Вчителі математики
БЕРЕЗЕНЬ − місячник ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
« З творчістю до навчання і свята»

28.02 –
06.03

Тиждень "А жінка в
світ приходить для
любові"

07.03 –
13.03

Шевченківський
тиждень
Тиждень дитячої та
юнацької книги

14.03 –
20.03
21.03 –
27.03
28.0303.04

Тиждень щастя
"Щастя - це..."
Тиждень
педмайстерності
вихователів
Тиждень весняних
канікул

"Поети пишуть жінку пензлем слова"
Флешмоб "Привітай найрідніших"
Майстер-клас із виготовлення арт-листівок для мам, бабусь,
сестричок.
Масляниця
Флешмоб "Весь світ читає Шевченка"
Відзначення річниці з дня народження Т. Г. Шевченка. (За
окремим планом)

Бібліотекар
Пед.-орг., ЗВР,кл. кер., вих.,

Пед.-орг., ЗВР, вчителі
укр.мови та літ.

Бібліотекар
Акція «Дошка побажань. Зробимо життя кольоровим», до
Міжнародного дня щастя.(20.03)
До Всесвітнього дня Землі інформаційна хвилина «Планета, на
якій ми живемо» (20.03)
За окремим планом
Зустріч з медичними працівниками «Захисти себе» (до Дня
боротьби з туберкульозом) (24.03)
За окремим планом

Вихователі
Лікар

КВІТЕНЬ − місячник ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ І ПРАЦІ
«Будь природі другом»

04.04 –
10.04
11.04 –
17.04

Тиждень зарубіжної
літератури

За окремим планом.
Всесвітній День здоров’я (07.04)

Островська І.В.

Тиждень екології
«З любов’ю до
природи»

За окремим планом
Трудові десанти.
Акція «Примножуємо зелений світ планети».
День довкілля.

Смілянська Т.А.,
Купріянчук Л.А.

18.04 –
24.04

Тиждень фізики

З окремим планом
«Планета гірко плаче» (До Міжнародного дня Землі) (22.04)
ВЕЛИКДЕНЬ. Хресна дорога Ісуса Христа.
Виставка Великодніх кошиків.

Погребна Ж. І.,
Бібліотекар
Кл. кер., вих.,
пед.-орг.,

25.0401.05

Тиждень «Світ
захоплень»

«Весни обірвані суцвіття» (До Дня пам’яті Чорнобильської
трагедії).
День джинсів (28.04)
Міжнародний день танцю (29.04).

Бібліотекар
Кл. кер., вихователі

ТРАВЕНЬ - місячник РОДИННОГО ВИХОВАННЯ
«Вогнище родинне на світі білому єдине»

02.05 08.05

Тиждень пам’яті
«Їх обпалювала
полум’ям війна»

09.05 15.05

Тиждень сім’ї

16.05 –
22.05

Тиждень позитиву
«На крилах своїх
несіть надію за
обрій!»

23.0531.05

Тиждень підведення
підсумків «До
побачення, школо!»

Патріотична мандрівка «Не загасити пам’яті вогонь…» .
Виховні години на патріотичні теми.
День матері. (08.05) Фотоколаж «Ті, хто подарував життя»

Вихователі,
кл. кер.

Міжнародний день сім’ї . Виставка робіт «Світ захоплень моєї
сім’ї», фото «Я і моя сім’я»
Корекційні заняття з елементами тренінгу «Моє життя – мій
вибір!».
Свято вишиванки. (10.05) Флешмоб «Вишиванка – мій
генетичний код!».
Міжнародний день музеїв (18.05)
Диспут «Чи потрібні музеїв епоху інтернету?»
Віртуальний естет-тур«Топ-10 найкращих музеїв світу»

Кл. кер., вихователі

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

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

Соц. педагог
Пед.-орг.
Кл. кер., вихователі

