
                       Затверджую
Директор школи                                   С.КРИКУН

ВЕРЕСЕНЬ
МІСЯЧНИК основ безпеки життєдіяльності

 «Твоє здоров’я – першоджерело успіху»
ЗАВДАННЯ: формування у дітей усвідомлення ціннісності власного життя і збереження (фізичного,
психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини; набуття знань та досвіду,
який  сприяє  коригуванню ставлення  до  власної  безпеки;  виховання  в  учнів  особистої  культури
здоров’я.
№п/п ЗМІСТ Дата Клас Відповідальні
1. Свято, присвячене Дню знань та Першого 

дзвоника   «Крок з дитинства в майбутнє»
Перший урок на тему : «Діти об’єднують 
Україну»

01.09 1-10

1-10

Джимієва О.І.

Класоводи, класні 
керівники

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

01.09 1-10 Класоводи
Класні керівники

3. Цикл бесід «Ми – господарі у школі, бо вона 
наш другий дім», «Дотримання правил для учнів 
– обов’язок кожного школяра»

1 тижд. 1-10 Вихователі

4 Тиждень права (за окремим планом) 1 тижд. 1-10 Вихователі, класоводи, 
класні кер.

5 Сюжетно-рольова гра «Починаємо день з 
«Доброго ранку!»

1 тижд. 1-5 Вихователі 

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

2 тижд. 1-10 Вихователі

7 Класна година «Громадське доручення. Для чого 
воно?»

1 тижд. 1-10 Класоводи, класні 
керівники

8 Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності
учнів(за окремим планом)

09.09-
15.09

1-10 Вихователі, класоводи, 
класні керівники, 
вчитель ОБЖ, 
бібліотекар

9. Шкільна спартакіада  «Дружні ми та дужі – до 
спорту не байдужі», присвячена Дню 
фізкультури і спорту (за окремим планом)

16.09- 
22.09

1-10 Вчитель фізкультури 
Константінов О.С.

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

Вересень
-
листопад

6-10 Учком «Лідер»

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

Роменщини від німецько-фашистських 
загарбників «Хай квітне щаслива моя 
Україна! Найкраща, безцінна і рідна 
земля!».
Конкурс-виставка квітів та осінніх композицій 
«Квітковий передзвін».

3 тижд. 1-10 Бжевська Н.Є.

Вихователі, класоводи, 
класні керівники

12. Єдиний урок миру « За мир у всьому світі – це
значить за життя » (до Міжнародного дня миру).
Конкурс малюнків .

21.09. 1-10 Класні керівники, 
класоводи

13 Інформаційна хвилинка «Тиждень моєї 
України»

Щоп'ят
ниці

1-10 Вихователі

14. Розучування нових фізкультхвилинок для 
вироблення правильної постави «В гарній поставі 
– краса і здоров’я людини»

Вересень 1-10 Вихователі

15. Виховна година «Символи та обереги рідного 
краю»

4тижд. 1-10 Класні керівники, 
вихователі

16. День партизанської слави. Тематичний урок 
«Народ пам’ятає, народ славить»

21.09 5-10 Вчитель історії



17 Бесіда «Що робити, коли тебе ображають дорослі» Вересень батьки Вихователі, класоводи, 
класні керівники, 
психолог

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

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

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

спалень та коридорів «Перетворимо школу
на квітучий сад»

 Благоустрій території «Зробимо світ 
кращим»

До 30.09 5-10 Вихователі, класоводи, 
класні керівники

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

21 Бесіди з батьками «Взаємодія сім’ї і школи – 
запорука успішного навчання і виховання. Єдині 
вимоги у вихованні дітей»

Протяго
м місяця

1-10 Вихователі, класоводи, 
класні керівники, 
психолог

22. Створення газети «Колючка» 4 
тиждень

1-10 Учком «Лідер»

23 Бесіда «Що робити, коли тебе ображають дорослі» Протяго
м місяця

1-10 Психолог, соціальний 
педагог, вихователі

24. Бесіда «Культура використання мобільних 
телефонів».

Протягом
вересня

1-10 Класоводи, класні 
керівники

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

Щосуботи 1-10 Вихователі



Затверджую
  Директор школи                                                С.КРИКУН

ЖОВТЕНЬ
МІСЯЧНИК історичної пам’яті та милосердя

«Віддай людині крихітку себе, за це душа поповнюється світлом»
ЗАВДАННЯ: формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок поведінки на 
основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі та практичної діяльності;виховування ціннісного 
ставлення до людей; наслідування кращих загальнолюдських моральних цінностей.



№ 
п/п

ЗМІСТ Дата Клас Відповідальні

1. Проведення виховних заходів, присвячених 
Міжнародному дню людей похилого віку та Дню 
ветерана:

 Акція «  Акція «Доброго ранку, ветеране»
 Виховні години:

- «Людям похилого віку – шана й 
повага!»

- « Хай серце не втрачає доброти »

1 тижд.

5-10

1-10

Учком «Лідер»

Класоводи, класні 
керівники
Вихователі

2. Міжнародний день проти насилля:
 Засідання круглого столу «Безпечна школа. 

Маски булінгу»
 Перегляд відео-презентації «Як захистити себе 

від насильства в сім’ї?»
 Тематичні години спілкування

03.10 1-10

10

Лещенко Н.В.
Соціально-
психологічна служба
Вихователі
Класний керівник

3 Міжнародний день захисту тварин. Конкурс 
малюнків «Мій домашній улюбленець»

 05.10 1-10 Вихователі 

4. Святкова програма  «Учитель – садівник, що 
ніжно пестить квіти!»
Конкурс газет «Мої вчителі»

1 тижд. 1-10 Пархоменко Р.В., 
КарнаушенкоН.В

5. Заходи до Всесвітнього дня мігруючих птахів 
(за окремим планом)

11.10 -12.10 1-10 Вихователі, вчителі 
географії, 
природознавства, 
бібліотекар

6 Всеукраїнська акція «Лист пораненому» До 14.10 1-10 Вихователі
7 Загальношкільний захід  до Дня козацтва та 

Дня захисника України «Козаки – не 
простаки!»

До 14.10 1-10 Савсюк Н.А., 
Білоножко В.В.

8 Європейський День боротьби з торгівлею людьми.
Інформаційно-профілактичні заходи 

18.10 7-10 Соціально-
психологічна служба
Класні керівники

9. Психологічний практикум «Конфлікти і хамство: 
як протидіяти» 

3 тижд. 7-10 Практичний 
психолог
 Лещенко Н.В.

10. Тиждень знань дорожнього руху (за окремим 
планом)

4 тижд. 1-10 Класоводи, класні 
керівники, 
вихователі, 
вчитель основ 
здоров’я

11. Трудовий десант «Чистодвір». Протягом 
місяця

1-10 Вихователі

12. Уроки мужності  до Дня визволення України від 
фашистських загарбників «Недописані сповіді, які
опалила війна …»

 27.10 1-10 Вихователі 

13. Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек (за 
окремим планом )

Жовтень 1-10 Бібліотекар школи, 
педколектив

14. Благодійна акція «Армія потребує твоєї 
підтримки»

Постійно 1-10 Класоводи, класні 
керівники, вихователі

15 Інформаційні хвилинки про відзначення 75-х 
роковин депортації українців з Лемківщини, 
Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, 
Любачівщини, Західної Бойківщини (території 
Польщі) у 1944-1951 роках

Жовтень 7-10 Вчитель історії

16 Перегляд документальних фільмів про депортацію
українців з території Польщі

Жовтень 7-10 Вихователі

17. Виховний захід «Пісенна творчість Сумщини» 4 тижд. 1-10 Вихователі

18. Інформаційна хвилинка «Тиждень моєї 
України»

Щоп'ятниці 1-10 Вихователі

19. Профілактичні бесіди «Як вберегтися від 
отруєння газом, грибами та іншими речовинами»

Протягом 
жовтня

1-10 Класоводи Класні 
керівники



                                                                           Затверджую
  Директор школи                                              С. КРИКУН

ЛИСТОПАД
Місячник духовно-моральної, національної спрямованості

«Ми в світ прийшли для майбуття,  янголи добра й любові»

ЗАВДАННЯ:  долучення  вихованців  до  національних  традицій  українського  народу,  його
культури,  національно-етичної  обрядовості  і  звичаїв;  усвідомлення  себе  як  частини  української
нації; засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей.

№
п/
п

                       ЗМІСТ Дата Клас Відповідальні

1. Години спілкування  «Краса людини – в його
справах»

1тижд. 1-10 Класоводи, 
класні керівники

2. Акція «Золотаве листя осені» (прибирання 
шкільної території, виготовлення та 
розповсюдження серед населення листівок 
про шкоду спалювання опалого листя та про 
користь компостування)

1-2тижд. 5-10 Вихователі

3 День української писемності та мови
«Плекаймо рідне слово, українську нашу 
мову!»
 (за окремим планом)

09.11 5-10 Вчителі 
української мови

4 Загальношкільний захід «Рідна мова – 
серця подих»

09.11 1-10 Томаш Л.О., 
Галян Н.О.

5 Тиждень безпеки дорожнього руху (за 
окремим планом)

11-17 
листопада

1-10 Класоводи, 
класні 
керівники, 
вихователі

6. Міжнародний день толерантності, 
запроваджений ЮНЕСКО
Години спілкування  «Толерантність повинна
стати ознакою нашого життя»

16.11 1-10 Класоводи, 
вчителі, 
вихователі 

7 Години спілкування до Дня толерантності 
«Планета толерантності»

16.11 1-10 Вихователі

8. Міжнародний День відмови від куріння.
Акція «Палінню – ні!»
Профілактичні бесіди по класах.

18.11 5-10 Класні керівники, 
вихователі, 
соціальний 
педагог, психолог

9 Години спілкування «Європейський день 
захисту дітей від сексуальної експлуатації та 
сексуального насильства»

18.11 8-10 Соціальний 
педагог

10 Конкурс плакатів, колажів «Конвенція ООН
Про права дітей в малюнках», присвячений 
Всесвітньому Дню прав дитини

20.11 5-10 Вчителі історії, 
образотворчого 
мистецтва

11 Виховні години «Ми - діти твої, Україно!» 2 тижд. 6-10 Вихователі

12 Перегляд презентації «Цікаві факти про 
місто Суми»

3тижд. 1-10 Вчитель історії, 
вихователі 

13 Перегляд та обговорення фільмів, 
присвячених Дню Гідності та свободи 
«Зима, що нас змінила»

22.11 5-10 Вихователі 



14. Акція «16 днів без насильства» ( за 
окремим планом)

3-4 тижд. 1-10 Практичний 
психолог, 
соціальний 
педагог, вихователі

15 Години спілкування «Діти у щасливій 
родині»

Листопад 1-5 Класоводи 

16 Виставка літератури у бібліотеці «Минуле 
стукає в серця» ( до Дня жертв голодомору 
та політрепресій)

20.11-25.11 1-10 Бібліотекар

17 Лінійка до Дня пам'яті жертв Голодомору 
та політичних репресій «Голгофа 
народних страждань»
Всеукраїнська акція «Засвіти свічку»

   25.11 1-10 Нудьга С.П.

18 Бесіди «Батьківське щастя: виховання без 
насильства»

Листопад Батьк
и

Соціальний 
педагог

19. Тиждень знань пожежної безпеки та 
енергозбереження.

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

20 Інформаційна хвилинка «Тиждень моєї 
України»

Щоп'ятниці 1-10 Вихователі

21. Бесіда «Попередження нещасних випадків 
щодо ураження електричним струмом, 
блискавкою»

листопад 1-10 Класоводи, 
класні керівники

22. Профілактика дитячого травматизму на 
дорогах

Щосуботи 1-10 Вихователі



                                                                              Затверджую
                                                                Директор школи                                            С.КРИКУН

ГРУДЕНЬ
Місячник правових знань та здорового способу життя

 «Подорож країною Закону, Права і Моралі»
ЗАВДАННЯ: формування в учнів правових почуттів, активної позиції у правовій сфері; вироблення 
у вихованців навичок і звичок правомірної поведінки; подолання в свідомості окремих учнів 
помилкових поглядів та переконань
№ 
п/п

                         ЗМІСТ ДАТА КЛАС Відповідальні

1. Відеолекторій «СНІД – невиліковна хвороба» (до 
Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом)
Бесіда «Бережи здоров’я  змолоду!»

01.12 6-10

1-5

Психолог

Вихователі 
2 Міжнародний день людей з інвалідністю. Бесіди 

про милосердя й доброту.
02.12 1-10 Вихователі, 

соціальний 
педагог  

3. Акція «Лист Святому Миколаю» 1 тижд. 1-10 Вихователі
4. До Міжнародного Дня волонтерів

Акція «Волонтери світу – єднаймось!!!»
Уроки мужності в класних колективах
«Героїзм українських волонтерів»

05.12 1-10 Вихователі 

5. Загальношкільний захід  до Дня Збройних сил
України «Захисники Вітчизни – вам хвала!»

06.12 1-10 Акімова Т.М., 
Симоненко Н.Г.

6 Анкетування « Шкідливі звички учнів та їх 
наслідки »

07.12 5-10 Соціальний 
педагог

7. Акція «Різдвяний подарунок». Виготовлення 
ялинкових прикрас, стінгазет, гірлянд 
«Мистецька галерея зими»

1-3 тижд. 1-10 Класоводи, 
класні 
керівники, 
вихователі

8. Всеукраїнський тиждень права «Правова 
культура – міцність держави» ( за окремим 
планом)

 2 тижд. 1-10 Класоводи, класні 
керівники, 
вихователі, 
соціальний педагог

9 Правовий кінозал. 
Перегляд та обговорення кінофільму 
«Людолови. Стоп насильству»

2 тижд. 5-10 Соціальний 
педагог Драч І.В.,
психолог

10 Проведення операції «Зовнішній вигляд учнів» грудень 1-10 Учком «Лідер»
11 Виставка  літератури  про права людини  

«Вчимося бути громадянами»
13.12 1-10 Бібліотекар

12 Анкетування «Що мене найбільше ображає в 
стосунках з батьками»

Грудень 5-10 Психолог, 
соціальний 
педагог

13. Святкова програма «Миколая зустрічаймо в 
цей святий величний час!» 

3 тиждень 1-10 Гиренко С.В., 
Момот С.М., 
Константінова 
О.М.

14. Новорічний ранок «За вікном сніжок лежить» 3 тиждень 1-5 Набока В.В., 
Волоха О.Г.,

15. Новорічний концерт «Зимова круговерть» 3 тиждень 6-10 Худолій І.С., 
Підгайна О.П. 

16. Інформаційна хвилинка «Тиждень моєї 
України»

Щоп'ятниці 1-10 Вихователі

17. Інструктажі з правил поведінки під час масових 
заходів у школі, під час зимових канікул. 4 тижд. 1-10 

Класоводи Класні 
керівники 
Вихователі



                                                                            Затверджую
Директор школи                                             С.КРИКУН

Січень
Місячник громадянського та трудового виховання

«Бережіть собори власних душ!»
ЗАВДАННЯ:  формування в учнів уміння застосовувати власні здібності у різних сферах життя; 
виховання поваги та любові до праці, рідного краю, прагнення до досягнення результатів; 
розвиток самостійності. 

№ 
п/п 

ЗМІСТ Дата Клас Відповідальні

1. Акція до Всесвітнього дня СПАСИБІ. 15.01 1-10 Вихователі, класні 
керівники

2. Бесіда «Вихована людина: яка вона?» 3 тижд. 1-10 Класоводи, класні 
керівники

4. Операція « Книжкова лікарня » 3тижд. 1-10 Вихователі

5. Свято колядок та щедрівок.
Конкурс малюнків 
«В хату входить коляда»

16.01 1-5 Вихователі

6. Тиждень профорієнтаційної роботи (за 
окремим планом)

4 тижд. 1-10 Вчителі професійного 
навчання, вихователі, 
класоводи, класні 
керівники

7 Загальношкільне свято «Калейдоскоп 
професій»

4 тижд. 1-10 Мостовий А.П., 
Степанюк В.М., 
Сахан Л.М.

8 Конкурс учнівських карикатур «Шкідливі звички
та їхні наслідки»

4 тижд. 6-10 Вихователі 

7. Інформаційна годинка «Водохреща йде до нас» 19.01 1-10 Вихователі 

8 Бесіди «Як не захворіти на грип?» 3-4 
тижд.

1-10 Вихователі, лікар 
школи

9 Екологічна акція «Збережи та нагодуй пташку!» 
Виготовлення  шпаківень.

Протяго
м місяця

1-10 Вихователі

10 Заходи до Дня Соборності України «Я 
громадянин України і пишаюся цим!» (за 
окремим планом)

 До 
22.01

1-10 Класоводи Класні 
керівники, вихователі

11 Проведення турніру з настільного тенісу між 
учнями та вчителями школи.

5тижд. 8-10 Вчитель фізкультури

Тиждень охорони праці (за окремим планом) 5тижд. 1-10 Класоводи, класні 
керівники, вихователі

12 День пам’яті подій під Крутами. 
Години спілкування «Пам’ятаємо!», «Квіти у 
полі, там, де Крути» 

 29.01 8-10 Вихователі, вчитель 
історії

13. Підготовка до місячника чемності «Зробимо 
світ кращим»

Протяго
м 
місяця

1-10 Учком «Лідер»

14 Інформаційна хвилинка «Тиждень моєї 
України»

Щоп'ят
ниці

1-10 Вихователі

15. Просвітницько-профілактичні заходи по 
попередженню шкідливих звичок.

Протяго
м місяця

1-10 Класоводи, класні 
керівники, вихователі

16. Профілактика дитячого травматизму на дорогах Щосубот
и

1-10 Вихователі

                                                               



Затверджую
                                                          Директор школи                                              С.КРИКУН

Лютий
МІСЯЧНИК національно-патріотичного та громадянського виховання

« Щоб ми жили із крилами зорі і берегли у серці Батьківщину!»
Завдання : формування духовних цінностей українського патріота; виховання гордості за минуле і 
сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини, 
вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні

№ 
п/п

ЗМІСТ Дата Клас Відповідальні

1. Бібліотечна виставка « Тільки тим історія 
належить, хто за неї бореться, живе…»

Протяго
м місяця

1-10 Бібліотекар 

2. Хвилини пам`яті «Хай палають свічки 
пам’яті загиблих Героїв Небесної Сотні»

1тижд. 1 
-10

Класоводи, класні керівники, 
вихователі

Бесіди до Міжнародного дня безпечного 
інтернету

13.02 1-10 Вихователі, соціальний 
педагог

3. Конкурс на найкращу валентинку власними 
руками «Пошта Амура»

До 14.02 1-10 Класоводи, класні керівники, 
вихователі

4. Загальношкільний захід. Святкова 
програма «Серця двох» 

14.02 1-10 Тендіт Н.І., Давиденко Н.І.

5. Трудова акція (виготовлення шпаківень та 
годівниць) «Готуймося  птахів зустрічати!»

Протяго
м місяця

4-10 Вихователі

6 Години-спогади«Ціна чужої війни»
 (до Дня Пам’яті воїнів-інтернаціоналістів)

15.02 6-10 Класні керівники, 
бібліотекар

7. Перегляд відео презентацій «Афганська 
війна очима дітей»

16.02 6-10 Вихователі

8. Акція “Обійми мене!” до Міжнародного дня
обіймів

20.02 1-10 Колектив школи

9. Година «мужності»:
 «Небесна сотня білих журавлів,
душа яких летить під небесами»

20.02 1-10 Браташ С.І., Горобець Т.М.

10. Тиждень знань пожежної безпеки (за 
окремим планом)

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

11. Бесіди, ігри, вікторини «Мова кожного 
народу неповторна і свята» (до 
Міжнародного дня рідної мови)

21.02 5-10 Вчителі української мови, 
вихователі

12. Профілактичні бесіди «Небезпека 
передвесняного льоду на водоймах»

Щосубо
ти

1-10 Вихователі



                Затверджую
                                                                                 Директор школи                                      С.КРИКУН

БЕРЕЗЕНЬ
Місячник художньо-естетичного виховання та родинної культури

«Торкнутися краси можливо тільки серцем»
ЗАВДАННЯ:  підвищення рівня художньо-естетичної освіченості та виховання учнів; 
впровадження естетичного виховання, культури, емоційного сприйняття навколишнього світу, 
самосвідомості та естетичного смаку в музиці, кіно, побуті вихованців;розвивати   естетичні  
почуття  та переживання, пов’язані  із сприйняттям     творів різних видів мистецтва.

№ 
п/п

ЗМІСТ Дата Клас Відповідальні

1. Виховна година «Весняні фантазії» 1 тижд. 1-10 Класоводи Класні 
керівники

2. Виставка малюнків «Вклоняємося мамі до 
землі»

1 тижд. 1- 4 Вихователі

3. Виставка вітальних листівок до  8 Березня 
«Від щирого серця!»

1 тижд. 1-10 Класоводи Класні 
керівники 
Вихователі

4. Година спілкування «Жінка – запалена 
Богом свічка»

1 тижд. 5 - 10 Вихователі

5. Загальношкільне свято до 8 Березня  «У
жінці все від Божої любові…»

1тижд. 1-10 Онищенко Т.М., 
Філоненко С.В.

6. Конкурс малюнка «Прийди, прийди, 
весно!»

1 тижд. 1-9 Вчителі о/м, 
вихователі

7. Усний журнал «У сім’ї вольній, новій, ми 
тебе не забули, Тарасе» 

2 тижд. 1-10 Класоводи Класні 
керівники

8. Година читання «Моя Україна у творах 
Шевченка»

2 тижд 1 - 4 Класоводи

9. Перегляд презентації «Дитинство Тараса» 3 тижд 5-10 Вихователі

10. Свято Шевченківської поезії «Кобзареві
передзвони»

2тижд. 1-10 Набока М.М., 
Набока Л.В.

11. Виставка літератури «Чужому навчайся і 
свого не цурайся»

2-3 тижд. 1-10 Бібліотекар школи

12. Пізнавальна година «Як уберегтися від 
біди» (до Всесвітнього дня боротьби з 
туберкульозом)

24.03 1-10 Вихователі

13 Година спілкування «Незнайомі люди. 
Правила поведінки»

25.03 8-10 Соціальний 
педагог, психолог

14 Екологічний десант по благоустрою школи Протягом 
місяця

1-10 Вихователі

15. Інформаційна хвилинка «Тиждень моєї 
України»

Щоп’ятни
ці

1-10 Вихователі

16. Конкурс малюнків «Знайомтеся, це – моя 
родина, частинка Батьківщини»

3 тижд. 1-10 Вихователі, вчитель 
образотворчого 
мистецтва

17. Профілактика дитячого травматизму на 
весняних канікулах. Правила поведінки 
біля водоймищ, у лісі, на дорогах.

Щосуботи 1-10 Класоводи
 Класні керівники 
Вихователі



                                           Затверджую
        Директор школи                              С.КРИКУН

КВІТЕНЬ
МІСЯЧНИК екологічного виховання та благоустрою

«Майбутнє планети в наших руках»
Завдання : формування в учнів екологічної культури, усвідомлення себе частиною природи, гуманного 
ставлення до довкілля; виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство, як основу 
життя на Землі; залучення вихованців до активної екологічної діяльності; виховання в учнів нетерпимого 
ставлення до тих, хто завдає шкоди природі. 
№
п/п

                        ЗМІСТ Клас Дата Відповідальні

1. Акція «Не лінись, посміхнись!» 1- 10 01.04 Колектив школи
2 Веселі хвилинки, ігри та розваги «Ніхто не вміє краще нас 

сміятись!»
1-10 1тижд. Вихователі

3. Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності ( за 
окремим планом)

1- 10 2 тижд. Класоводи
Класні керівники
Вихователі

4. Бесіда-застереження «Як треба поводитися в довкіллі, щоб 
зберегти від вогню»

1 - 5 2тижд. Класні керівники

5 Бесіди, відео-презентації до Дня космонавтики «Україна – 
космічна держава»

5-10 12.04 Вихователі

6 До Дня психолога бесіда «Хороший настрій починається з 
душі, а не з ноги, з якої встали»

1-10 23.04 Психологічна служба

7 Майстер-класи по розфарбовуванню писанок 1-10 3 тижд. Вихователі, вчитель 
обр.мист.

8 Операція «Чистодвір» (благоустрій шкільної та прилеглої 
території)

1-10 Протягом
місяця

Вихователі 

9. Екологічна експедиція  «Рідна моя земля», присвячена Дню 
Землі (трудові акції по догляду за садом, клумбами, 
закріпленою територією)

1-10 Протягом
місяця

Вихователі

10 Виставка малюнків  « Ми за природу,ми за життя» 5-10 3 тижд. Вихователі, вчителі 
о/м

11 Години спілкування «Залишити слід на землі» (до дня 
довкілля )

6-10 17.04 Класоводи, класні 
керівники, вихователі

12 Уроки здоров’я «Роль добрих і злих слів у формуванні 
здоров’я»

6-10 3 тижд. Лікар, вихователі

13 Акція «Не  все сміття, що валяється» (до Дня довкілля) 5-10 3 тижд. Вихователі, вчитель 
природознавства

14 Тематична лінійка:«На Чорнобиль журавлі летіли» 1-10  26.04 Рябко В.В.

15 Тиждень цивільного захисту «Я житель планети Земля» 
( за окремим планом)

1-10 4 тижд. Класоводи
Класні керівники
Вихователі

16 Виставка малюнків на тему «Мій рідний край, моя земля» 1-10 Протягом
місяця

Вихователі, вчителі 
обр. мистецтва

17. Акція «Збережемо природу рідного краю» 1-10 квітень Вихователі

18. Операція «Дозвілля» (висаджування кущів, квітів, дерев на 
території школи)

1-10 Квітень Вихователі, вчителі 
трудового навчання

19. Операція «Солдатські могили» (трудовий десант по 
упорядкуванню братських могил села)

7-10 Квітень Учком «Лідер»

20. Інформаційна хвилинка «Тиждень моєї України» 1-10 Щоп'ятн
иці

Вихователі

21. Профілактика дитячого травматизму на дорогах 1-10 Щосубот
и

Вихователі



                                                                          Затверджую
                                                                         Директор школи                                         С.КРИКУН

ТРАВЕНЬ
МІСЯЧНИК патріотичного виховання

«Вічна слава героям! Ми низько вклоняємось їм!»
ЗАВДАННЯ: виховання почуття обов’язку, патріотизму, національної свідомості, поваги та вдячності до 
захисників та патріотів Вітчизни;виховання у учнів, любові до свого народу, відчуття своєї належності до 
України, усвідомлення спільності власної долі з долею Батьківщини; знання історії, звичаїв, обрядів, 
символіки.
№ 
п/п

ЗМІСТ Дата Клас Відповідальні

1. Операції «Милосердя» та «Добрий ранок, 
ветеране!»

Протягом 
місяця

Вихователі

2. Випуск вітальних газет для ветеранів 
«Пам’ятаємо! Перемагаємо!»
Виготовлення наліпок «Маки до Дня 
Перемоги»

До 06.05 1-10 Класоводи Класні 
керівники 
Вихователі

3. Загальношкільний захід „Йде травень крізь 
хвилини, дні і роки. Несе нащадкам спогади свої”
 ( до днів Пам'яті та примирення)

08.05 1-10 Онищенко Я.М., 
Користов С.В., 
Коновал О.О.

4. День пам’яті та примирення. Екскурсія до 
меморіалу загиблим воїнам «Пам’ятаємо, 
шануємо, гордимося!».

09.05 5-10 Вихователі, ЗДВР

5. Тиждень безпеки дорожнього руху 05-11.05 1-10 Вихователі 
6. Суспільно корисна праця по упорядкуванню 

клумб: догляд за квітами та висівання насіння 
декоративних квітів

Протягом 
місяця

1-10 Вихователі

7 День профорієнтації. Бесіда «Впевнено 
крокуємо в майбутнє»

1-2 тижд. 10 Класний керівник

8. Загальношкільне свято «Свята мати – 
джерело добра»

2 тижд. 1-10 Драч Т.Ф., 
Данік Т.І.

9. Флешмоб «Україна – вишиванка» 15.05 1-10 Колектив закладу
10. Єдина класна година «В країні єдиній слався, 

родино!» (до Міжнародного дня родини)
15.05 1-10 Класоводи, класні

керівники
11. Творчий звіт-презентація гуртків 2 тижд. 1-10 Керівники 

гуртків
12. Екскурсія до лісу «Подих весни». Вікторина 

«Чи бачу себе я в дзеркалі природи?»
3 тижд. 1-10 Вихователі 

13 Свято Останнього дзвоника «Прощавай, 
рідна школо – казка тепла й доброти!»

4 тижд. 1-10 Крикун О.А., 
Ясичева К.М.

14 Інформаційна хвилинка «Тиждень моєї 
України» - «З Україною в серці»

Щоп'ятни
ці

1-10 Вихователі

15. Правила БЖ під час літніх канікул.
Інструктаж щодо запобігання дитячого 
травматизму під час літніх канікул

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


