
План виховних заходів 

на 2020-2021 н.р.  

(ІІ семестр) 
Рік під гаслом: «Моя школа- безпечний простір» 

 

СІЧЕНЬ  2021 
 

№ з/п ЗМІСТ ЗАХОДІВ Термін 

виконання 

Відповідальні Орієнтири 

виховання 

 

Змістові лінії 

 

1.  Нагородження фіналістів  

конкурсу «Школа має талант» 

За окремим 

графіком 

Педагог-

організатор 

Ціннісне ставлення до 

мистецтва 

 

2.  Класні години присвячені Дню 

Соборності України 

18.01-22.01 Вовк А.Б. 

Класні 

керівники 

Ціннісне ставлення 

особистості до 

суспільства і держави 

Громадянська 

відповідальність 

3.  «Моя єдина Україна». 

Загальношкільний захід до Дня 

Соборності України 

22.01.2021 Панчева Г.В 

Учні 6-х класів 

Ціннісне ставлення 

особистості до 

суспільства і держави 

Громадянська 

відповідальність 

4.  Демонстрація відеороликів 

«Заради життя»  для учнів 

початкової школи. 

25.01- 29.01  Ціннісне ставлення до 

себе 

Здоров я і безпека 

Екологічна безпека та 

сталий розвиток 

Громадянська 

відповідальність 

5.  Виховні заходи до Дня 

вшанування пам’яті загиблих 

під Крутами. 

29.01.2021 Вчителі історії Ціннісне ставлення 

особистості до 

суспільства і держави 

Громадянська 

відповідальність 

6.  Поповнення стенду 

«Випускники ХХІ ст..» 

Останній 

тиждень 

Панчева Г.В 

 

Ціннісне ставлення 

особистості до 

суспільства і держави 

Громадянська 

відповідальність 



7.  Встановлення рекорду школи у 

номінації «Найбільша кількість 

підтягувань за один підхід» 

28.01.2021 Міністерства 

«Інформації» і 

«Спорту та 

здоров’я»  

Ціннісне ставлення до 

себе 

Здоров я і безпека 

 

8.  День в стилі «Різдвяної 

шапочки» 

29.01.2021 

 

Міністерство 

«Дисципліни та 

порядку» 

  

9.  Засідання парламенту 

учнівського самоврядування 

за  графіком Президент 

школи 

 Громадянська 

відповідальність 

10.  Тиждень  безпечного Інтернету 25.01 – 29.01 Президент 

школи 

  

 

ЛЮТИЙ 2021 
 

№ з/п ЗМІСТ ЗАХОДІВ Термін 

виконання 

Відповідальні Орієнтири 

виховання 

 

Змістові лінії 

 

1.  Святкова пошта до Дня Святого 

Валентина. 

12.02.2021 Педагог-

організатор 

Ціннісне ставлення до 

мистецтва 

 

2.  Вечір зустрічі випускників 06.02.2021 Класні керівники; 

Заст.директора з 

ВР; 

Педагог-

організатор 

  

3.  Виступ агітбригади у міському 

фестивалі- конкурсі «Заради 

життя». 

Номінація: «Ми за здоровий 

спосіб життя» 

За наказом 

відділу освіти 

 

Панчева Г.В. Ціннісне ставлення до 

себе 

Здоров’я і безпека 

4.  День пам’яті героїв Небесної 

сотні. Виховний захід: «Ваш 

подвиг – незабутній 

18.01 

 

Панчева Г.В. Ціннісне ставлення 

особистості до 

суспільства і держави 

Громадянська 

відповідальність 

5.  Виховний захід «Звучи, рідна 

мово» до Дня рідної мови.  

(Паралель 3-х класів) 

19.01 Панчева Г.В 

 

Ціннісне ставлення 

особистості до 

суспільства і держави 

Громадянська 

відповідальність 

6.  Виховні години  присвячені  

Міжнародному дню рідної мови 

21.02 Вовк А.Б. Ціннісне ставлення 

особистості до 

суспільства і держави 

Громадянська 

відповідальність 



7.  Встановлення рекорду школи  у 

номінації «Найбільша 

валентинка» 

12.02 Міністерства 

«Інформації» та 

«Культури та 

дозвілля» 

Ціннісне ставлення до 

мистецтва 

 

8.  Вікторина до Дня рідної мови. 19.02. Міністерство 

«Навчання та 

науки» 

Ціннісне ставлення 

особистості до 

суспільства і держави 

Громадянська 

відповідальність 

9.  Засідання парламенту 

учнівського самоврядування 

 

за  графіком Президент школи  Громадянська 

відповідальність 

10.  Участь у міському конкурсі до 

Дня водно-болотних угідь 

- конкурс тематичних казок; 

- тематичних фотографій 

 

За наказом 

відділу освіти 

вчителі біології Ціннісне ставлення до 

природи 

 

Екологічна безпека та 

сталий розвиток 

11.  День в стилі «Мафія» 26.02. Президент школи  

Міністерство 

«Дисципліни та 

порядку» 

  

 

БЕРЕЗЕНЬ 2021 
№ 

з/п 

ЗМІСТ ЗАХОДІВ Термін 

виконання 

Відповідальні Орієнтири 

виховання 

Змістові лінії 

 

1 Заходи присвячені 8 Березня 

 

за окремим 

планом 

Класні керівники; 

Педагог-

організатор 

 

 

 

 

2 

 

Заходи до річниці від дня 

народження Тараса Григоровича 

Шевченка. 

За окремим 

планом 

Класні керівники 

Вчителі-філологи 

Ціннісне ставлення 

особистості до 

суспільства і держави 

Громадянська 

відповідальність 

 

6 Виховні години Всесвітньому 

дню боротьби з захворюванням на 

туберкульоз 

15.03-19.03 

 

Вовк А.Б. 

Басова Л.В. 

 

Ціннісне ставлення до 

себе 

Здоров’я і безпека  

7 Вечір гумору (КВК; Стендапи) 19.03.  Президент 

школи,  

Міністерство 

«Культури та 

дозвілля» 

  



8 День в стилі 90-х років 26.03. Міністерство 

«Дисципліни та 

порядку» 

  

9 Засідання парламенту учнівського 

самоврядування 

 

за  графіком Президент школи  Громадянська 

відповідальність 

10  Старт Президентської компанії. 

Реєстрація кандидатів. 

31.03-02.04 Педагог-

організатор; 

кандидати в 

президенти 

 Громадянська 

відповідальність 

 

КВІТЕНЬ 2021 
№ 

з/п 

ЗМІСТ ЗАХОДІВ Термін 

виконання 

Відповідальні Орієнтири 

виховання 

 

Змістові лінії 

 

1 Участь у заходах присвячених до 

Дня міста  

Протягом 

місяця 

Адміністрація; 

класні керівники; 

педагог-

організатор 

Ціннісне ставлення 

особистості до 

суспільства і держави 

 

Громадянська 

відповідальність 

2 Заходи до Всесвітнього Дня 

здоров'я. 

 

За окремим 

планом 

Класні керівники; 

педагог-

організатор; 

медсестра; 

вчителі фіз.вих. 

Ціннісне ставлення до 

себе  

Здоров я і безпека 

3 Міський гала-концерт фестивалю – 

конкурсу «Заради життя» 

згідно наказу Педагог-

організатор 

 Здоров я і безпека 

Екологічна безпека та 

сталий розвиток 

Громадянська 

відповідальність 

4 День ЦЗ згідно наказу Адміністрація 

Класні керівники 

 Здоров я і безпека 

Екологічна безпека та 

сталий розвиток 

5 Заходи до Дня Чорнобильської 

трагедії. 

26.04. Класні керівники; 

педагог-

організатор 

 Здоров я і безпека 

Екологічна безпека та 

сталий розвиток 

6 Заходи до Всесвітнього Дня Землі. 

 

22.04. Класні керівники 

Педагог-

організатор 

Вчителі 

природничих наук 

Ціннісне ставлення до 

природи 

 

Екологічна безпека та 

сталий розвиток 



7  Участь у міських змаганнях 

«Сокіл-Джура» 

За наказом 

відділу освіти 

 

Веремейчук Л.В. 

Панчева Г.В 

Ціннісне ставлення 

особистості до 

суспільства і держави 

Громадянська 

відповідальність 

8 Заходи до Міжнародного дня 

птахів. Виготовлення годівниць та 

шпаківень. 

згідно наказу Класні керівники 

Педагог-

організатор 

Вчителі 

природничих наук 

Ціннісне ставлення до 

природи 

 

Екологічна безпека та 

сталий розвиток 

9 Встановлення рекордів школи у 

номінаціях «Найбільша кількість 

віджимань від полу за 1 хв.»; 

«Найдовша відстань пройдена на 

руках»; « Найбільша кількість 

стрибків на скакалці за 1 хв.» 

21 – 22.04 Міністерство 

«Спорту та 

здоров’я» 

Ціннісне ставлення до 

себе 

 

Здоров я і безпека 

10 Президентська агітаційна кампанія  26-28.04 Кандидати в 

Президенти  

Ціннісне ставлення 

особистості до 

суспільства і держави 

Громадянська 

відповідальність 

11  Вибори Президента 30.04.   Громадянська 

відповідальність 

12 День в стилі « Креативний 

капелюх».  

30.04. Міністерство 

«Дисципліни та 

порядку» 

  

 

ТРАВЕНЬ 2021 
№ 

з/п 

ЗМІСТ ЗАХОДІВ Термін 

виконання 

Відповідальні Орієнтири 

виховання 

Змістові лінії 

 

1 Аукціон  шкільних проектів 

(стартапів) 

5-11 класи 

з 10.05- 14.05 

 

Вовк А.Б. 

Панчева Г.В. 

 Всі наскрізні лінії 

2 Участь у заходах, присвячених 

відзначенню  

Дню пам’яті та примирення, Дню 

перемо́ги над наци́змом у Дру́гій 

світові́й війні́ 

протягом 

місяця 

Адміністрація 

Класні керівники 

Педагог-

організатор 

Керівники гуртків 

Ціннісне ставлення 

особистості до 

суспільства і держави 

Громадянська 

відповідальність 

3 Проведення виставки малюнків 

присвячених річниці  Перемо́ги над 

наци́змом у Дру́гій світові́й війні́ 

1-й тиждень Панчева Г.В. 

Корецька Н.А 

 

 

Ціннісне ставлення 

особистості до 

суспільства і держави 

Громадянська 

відповідальність 



4 Участь школи у міських спортивних 

та масових заходах присвячених  

річниці  Перемо́ги над наци́змом у 

Дру́гій світові́й війні́ 

 

1-й тиждень Адміністрація 

Класні керівники 

Педагог-

організатор 

Керівники гуртків 

Вчителі ф-ри 

Ціннісне ставлення 

особистості до 

суспільства і держави 

Здоров я і безпека 

5 Заходи до Дня Матері. 

1-11 класи 

 

за окремим 

планом 

Класні ке-рівники 

Педагоги-

організатори 

  

6 Шоу-конкурс “Дюймовочка” 

 (Паралель 1-х класів) 

 

Останній 

тиждень 

Педагог-

організатор 

 

Ціннісне ставлення 

мистецтва 

 

7 День вишиванки: Парад вишиванок 

«Краща вишиванка» 

15 травня Педагоги-

організатори 

 

Ціннісне ставлення 

мистецтва 

 

8 Підсумкове засідання Шкільного 

парламенту 

Останній 

тиждень 

Педагоги-

організатори 

 

Ціннісне ставлення 

особистості до 

суспільства і держави 

 

9 Підведення підсумків роботи 

активів класів, учнівського 

самоврядування у ІІ семестрі.  

Останній 

тиждень 

Класні керівники Ціннісне ставлення 

особистості до 

суспільства і держави 

 

10 Свято останнього дзвоника.  

 

 

 

За окремим 

планом 

Адміністрація 

Класні керівники 

Педагог-

організатор 

  

11 Класні зібрання учнівського 

самоврядування на тему: 

 «Підсумок роботи за 2020-2021 

навч.рік»  

  Ціннісне ставлення 

особистості до 

суспільства і держави 

 

12 Змагання с настільного тенісу  

5-11 класи 

14.05 Міністерство 

«Спорту та 

здоров’я» 

Ціннісне ставлення до 

себе 

 

Здоров я і безпека 

13 День без форми  

 

28.05. Міністерство 

«Дисципліни та 

порядку» 

  

14 Проведення інструктажів з учнями 

на передодні літніх канікул 

до 29.05 Класні керівники 

 

 Здоров я і безпека 

 

 



ЧЕРВЕНЬ 2021 

 
№ 

з/п 

ЗМІСТ ЗАХОДІВ Термін 

виконання 

Відповідальні Орієнтири 

виховання 

 

Змістові лінії 

 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Випускні вечори.  за наказом Адміністрація 

Педагог-

організатор 

Класні 

керівники 

9, 11 класів 

   

2 Організація роботи літнього 

дитячого закладу відпочинку з 

денним перебуванням 

«Ягідка». 

за наказом Адміністрація 

 

 Здоров я і безпека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


