
Затверджую
                                                                      Директор школи                                     С.М.Крикун

Лютий
МІСЯЧНИК  трудового виховання та професійної орієнтації

«Справжня людина створюється навчанням та працею»
Завдання : Виховання поваги і любові до праці, до рідного краю, готовності і здатності 
працювати як за власними, так і суспільними, національними інтересами, прагнення до 
досягнення результатів, розвиток самостійності, сумлінно і відповідально виконувати ту чи іншу 
суспільно – корисну роботу, 
№ 
п/п

ЗМІСТ Дата Кла
с

Відповідальні

1. Інформаційні години з використанням 
відео-презентацій «Вибір професії», 
«Сходинки успіху: формула вибору 
професій»

Протягом 
місяця

5-10 Вихователі 

2. Виставка-конкурс «Пошта Кохання» До 14.02 1-10 Класоводи,класні 
керівники, вихователі

3. Тиждень профорієнтаційної роботи 
(за окремим планом)

1тижд. 1 -10 Класоводи, класні 
керівники,вихователі

4. Загальношкільний захід «Праця-
джерело життя і головна його 
прикраса»

1 тижд. 1-10 Коновал О.О., 
Філоненко С.В.

5. Трудова акція (виготовлення шпаківень
та годівниць) «Стрітення настало, усім
нагадало: готуйтеся птахів 
зустрічати!»

Протягом 
місяця

4-10 Вчителі 
профнавчання, 
вихователі
 

6. Загальношкільний захід. Святкова 
програма «Життя без любові, що 
небо без сонця»

14.02 1-10 Кривонос Т.І., 
Ясичева К.М.

7. Тиждень знань пожежної безпеки (за 
окремим планом)

4  тижд. 1-10 Класоводи, класні 
керівники, вихователі

8. Міжнародний день обіймів. Акція 
«Обіймімося, бо ми одна родина»

20.02 1-10 Колектив школи

9. Інформаційна хвилинка «Тиждень 
моєї України»

Щоп'ятниц
і

1-10 Вихователі

10. Години спілкування «З вірою в серці» 
(присвячені захисникам нашої країни, їхнім 
родинам, медичним працівникам і волонтерам,
які працюють в зоні АТО)

23 лютого 1-10 Вихователі

11. Відкрита виховна година «Реквієм 
Небесній Сотні»

20.02 3 Галян Н.О.

12. Години-спогади
 «О, Україно! Ніжно пригорни 
Усіх живих синів своїх, як мати, 
Щоб ми не бачили війни,
 Не чули щоб ніколи звук гармати» (до 
Дня Пам’яті воїнів-інтернаціоналістів)

15.02 6-10 Класні керівники, 
бібліотекар



13. Бесіди, ігри, вікторини «Кращої, ніж 
рідна, мови не буває» (до 
Міжнародного дня рідної мови)

21.02 5-10 Вчителі української 
мови, вихователі

14. Засідання літературної вітальні «Земля
народжує людину» (до Міжнародного 
дня рідної мови)

21.02 Бібліотекар школи

15 Профілактичні бесіди «Небезпека 
передвесняного льоду на водоймах»

Щосуботи 1-10 Вихователі


