
                                               Затверджую
Директор школи                С.М.Крикун

ВЕРЕСЕНЬ
МІСЯЧНИК  національно-громадського виховання

«Я-родина-Україна»
ЗАВДАННЯ:  допомагати  учням  усвідомити  себе  як  частину  нації;  спонукати  до
самовдосконалення громадянина-патріота, вироблення громадянського обов’язку, усвідомлення
учнями патріотичної відповідальності; вивчати минуле народу, берегти свій дім, батьків, рід,
народ, Батьківщину.
№п/п ЗМІСТ Дата Клас Відповідальні
1. Урочиста лінійка, присвячена Дню знань і 

святу Першого дзвоника      «Добрий день, 
Країно знань!»
Перший урок на тему : « Діти об’єднують 
Україну»

01.09 1-10

1-10

Набока Л.В.

Класоводи, класні 
керівники

2. Проведення вступного інструктажу з безпеки 
життєдіяльності «Єдині вимоги до учнів»

01.09 1-10 Класоводи
Класні керівники

3. Цикл бесід «Школа – наш дім, ми господарі в 
нім!», «Дотримання правил для учнів – обов’язок 
кожного школяра»

1 тижд. 1-10 Вихователі

4. «Подорож морем захоплень» (виявлення у 
вихованців здібностей, залучення їх до участі в 
шкільних гуртках та секціях)

2 тижд. 1-10 Вихователі

5. Шкільна спартакіада «Старти надій», 
присвячена Дню фізкультури і спорту (за 
окремим планом)

15.09- 
21.09

1-10 Вчитель фізкультури 

6. Спортивні змагання «Здоров’я і спорт поруч 
ідуть» Константінов О.С.

7. Акція «Грані добра» (допомога ветерану Великої 
Вітчизняної війни, вчителям-пенсіонерам)

Вересень
-
листопад

6-10 Учком «Лідер»

8. Акція «Лист пораненому солдату АТО» вересень 5-10 Вихователі
9. Вахта пам’яті  присвячена визволенню 

Роменщини від німецько-фашистських 
загарбників «Ми за мир у всьому світі».
Конкурс-виставка квітів та осінніх композицій 
«Квіткова веселка». 

3 тижд. 1-10 Данік Т.І.

10. Години спілкування  «Ми за мир на планеті 
Земля» (до Міжнародного дня миру).
Конкурс малюнків .

21.09 1-10 Вихователі

11. Інформаційна хвилинка «Тиждень моєї 
України»

Щоп'ят
ниці

1-10 Вихователі

12. Виховна година «Трагічні сторінки нашої історії» 
(80-ті роковини Великого терору-масових політичних 
репресій 1937-1938 років)

3 тижд. 5-10 Вихователі

13. Психологічний тренінг «Євроінтеграція і ми» 
(реалізація Концепції вдосконалення інформування 
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 
України)

Вересень
-жовтень

10 Психолог 
Лещенко Н.В.

14. Заняття (в рамках викладання курсу «Основи 
християнської етики») по темі «Біблейна історія та
християнська етика»

Вересень Вчитель Браташ С.І.

15. Заходи до 100-річчя від дня народження 
В.О.Сухомлинського (за окремим планом)

3-4 
тиждень

1-10 Класоводи, класні 
керівники, вихователі, 
бібліотекар, керівники 



гуртків

16. Уроки мужності «Хоробрі серця…»
(до Дня памяті та примиренняі 73-річниці перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні)

3 тижд. 5-10 Класні керівники

17. День партизанської слави. Тематичний урок «Хай 
вічно горить вогонь пам’яті».

4 тижд. 5-10 Вчитель історії

18. Акція «Живи, книго!»,  присвячений 
Всеукраїнському дню бібліотек. Рейд-огляд 
шкільних підручників учнями

4 тижд. 1-10 Бібліотекар
Підгайна О.П.

19. Перегляд кінофільму « Діти перемоги»      ( до Дня 
памяті та примирення і 73-річнці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні)

4 тижд. 9-10 ЗДВР

20. Урок мужності «Таке не повинно повторитися» 
(до 80-х роковин Великого терору-масових політичних 
репресій)

4 тижд. 5-10 Вихователі

21. Тиждень чистоти і порядку:
 Трудовий десант по озелененню класів, 

спалень та коридорів «Перетворимо школу
на квітучий сад»

 Благоустрій території

До 30.09 5-10 Вихователі, класоводи, 
класні керівники

22. Бесіда «Обережно, отруйні гриби» 24.09 1-10 Класоводи, класні 
керівники

23. Заходи, пов’язані з 32- ми роковинами 
Чорнобильської катастрофи:

 Перегляд відеоролику «Лелеки»
 Година спілкування «Чорна трагедія – 
 одвічний слід на Україні»

4 тижд. 1-10

ЗДВР
Вихователі

24. Інструктаж з правил пожежної безпеки. Протягом
вересня

1-10 Класоводи, класні 
керівники

25. Профілактика дитячого травматизму на дорогах 
«На дорозі небезпечно, тож обачним буть 
доречно!»

Щосуботи 1-10 Вихователі


