
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


