
СІЧЕНЬ 

 

Заходи ІІ ТИЖДЕНЬ ІІІ ТИЖДЕНЬ ІYТИЖДЕНЬ 

Розвиток 

колективної 

творчої діяльності 

школярів. 

 Розпочати 

підготовку до огляду 

художньої 

самодіяльності 

«Проліски надії – 

2018»                                         

( Лукіянчук М. І.) 

 

 

Заходи щодо 

соціального захисту 

учнів та виконання 

Закону України 

«Про охорону 

дитинства» 

Поновити соціальний 

паспорт школи та 

списки  учнів 

пільгових категорій                                   

( Синюшко Н. М.,                 

класні керівники) 

  

 

Організація 

спільної діяльності 

сім’ї та школи. 

 Організувати 

засідання 

батьківського 

комітету школи 

(голова БК, 

Лукіянчук М. І.) 

 

 

Організація 

учнівського 

самоврядування. 

1.Скласти план 

роботи на ІІ семестр                    

2. Провести 

пісенний конкурс 

«Шкільне караоке» 

(Президентська 

служба,                         

Подреза Д.Л.) 

1. Перевірити 

зовнішній вигляд 

учнів.   

(Президентська 

служба) 2.Провести 

фотовиставку 

«Фотосушка. Мої 

канікули – я і друзі».                      

( Подреза Д. Л.) 

1.Оновити  класні  

куточки (Класні 

керівники, актив 

класу).  2. Випустити 

інформаційно-

пізнавальну шкільну 

газету «ЮНІКС»                    

( Подреза Д.Л.) 

Ціннісне ставлення 

до себе 

Провести класні 

збори на тему «Моє 

ставлення до 

громадських 

обов’язків»                     

(класні керівники) 

 Розпочати 

підготовку до участі 

у фестивалі «Молодь 

обирає здоров’я »                     

(Лукіянчук М.І.,            

Чучукало К. В.) 

Ціннісне ставленн 

до сімꞌї, родини, 

людей 

  Провести бесіди до 

«Дня пам’яті жертв 

Голокосту»                          

( класні керівники ) 

Ціннісне ставлення   

до праці 

 Організовувати 

зустрічі з 

представниками 

різних НЗ з метою 

профорієнтації для 

учнів 9,11 кл  

(протягом семестру) 

 



(Лукіянчук М. І.) 

Ціннісне ставлення 

до культури і 

мистецтва 

 Організувати 

підготовку до участі 

в огляді художньої 

самодіяльності 

«Проліски надії - 

2018»                             

(Лукіянчук М І.,                      

Подреза Д. Л.,                            

учителі музики) 

 

Ціннісне ставлення  

до природи 

Організувати акцію           

«Допоможемо 

перезимувати»  

(класоводи 1 – 4 кл.) 

  

Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави 

 Провести класні 

години до Дня 

Соборності України   

(22. 01.)                         

(класні керівники) 

Провести уроки 

мужності  до Дня 

пам’яті героїв Крут 

(класні керівники ) 

Превентивне  Організувати 

зустріч з 

представниками  

ювенальної 

превенції для  учнів 

7 - 8 класів 

(Лукіянчук М. І.) 

 

 

ЛЮТИЙ 

 

І ТИЖДЕНЬ ІІ ТИЖДЕНЬ ІІІ ТИЖДЕНЬ ІYТИЖДЕНЬ 

 Підготувати вечір 

старшокласників до 

Дня Валентина                                 

(Подреза Д. Л.  

Шамалюк О. Р., ,                                

9 – Б кл.) 

 Розпочати 

підготовку до Свята 

8 Березня 

(Лукіянчук М. І.,                      

Подреза Д. Л.) 

  Провести 

обстеження 

матеріально – 

побутових умов 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування          

Синюшко Н. М., 

Лукіянчук М. І.) 

 

1.Провести 

шкільний 

1. Провести засідання 

президентської 

Організувати «Варту 

пам’яті» до Дня 

1. Організувати 

тренінг «Я лідер» 



кіноперегляд 

(Президентська 

служба,                            

Подреза Д.Л.) 

служби школи. 

Організувати 

святкування Дня 

Валентина (14.02): 

(Педагог – 

організатор, 

президентська 

служба) 

пам’яті Героїв 

Небесної сотні та 

АТО (Подреза Д. Л., 

презид. служба) 

(Подреза Д.Л.) 

2.Випустити 

шкільну газету 

«ЮНІКС»  

(Подреза Д.Л., 

гуртківці) 

3.Провести вечір 

для старшоклас -

ників 

(Президентська 

служба, класні 

керівники,     

Подреза Д.Л.) 

  Організувати 

зустріч з лікарями 

ЦРЛ для учнів  8 – 9 

кл  (медична сестра, 

Лукіянчук М. І.) 

 

 Провести свято  - 

концерт для бабусь і 

дідусів                               

( Сич Л. А., 3 – Б) 

  

 Підготувати вечір 

старшокласників до 

Дня Валентина 

(Педагог – 

організатор, 

Шамалюк О. Р,                        

9- Б кл.) 

 Розпочати 

підготовку до Свята 

8 – березня 

(Лукіянчук М. І ,            

Подреза Д. Л.) 

  

 

 

Організувати  

підготовку до участі 

у районному огляді 

екологічних 

агітбригад               

(Марцун С. М.,                             

Черняк О.К.) 

 

 Організувати 

відвідування музею 

афганців 

(педагог – 

організатор, класні 

керівники) 

Підготувати захід 

до  Дня пам’яті 

Героїв Небесної 

сотні 

( Зотікова Т. П., 9 - 

Г..), ( Мазур І. О.,                      

6 – В) 

 

Провести захід 

«Видатні українці»                                

( Коломієць О. С.,                

6 – А) 

 

 

 

 Провести 

роз’яснювальну 

роботу з учнями, що 

порушують 

 



дисципліну 

(Синюшко Н. М., 

Лукіянчук М. І.) 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

 

І ТИЖДЕНЬ ІІ ТИЖДЕНЬ ІІІ ТИЖДЕНЬ ІYТИЖДЕНЬ 

Підготувати  

святкове вітання 

учителів з 8 Березня 

(Лукіянчук М. І.,                            

Подреза Д. Л.) 

 Провести 

конкурсно-

розважальну 

програму  «Свято 

жіночої краси»  (Міс 

школи 2018). 

( Глуханюк О. В.,             

Мусієнко І. А.               

Подреза Д. Л. , кл. 

кер.  9-11 кл.) 

 

 

 

Провести батьківські 

збори та батьківський 

всеобуч   «Шляхи 

подолання конфліктів 

у вихованні дітей» 

(класні керівники) 

Залучити батьків до 

організації дозвілля 

учнів під час 

весняних канікул 

( класні керівники) 

 

1. Провести 

підготовку до 

святкування                                

8 Березня 

(презид. служба,                       

Подреза Д.Л.) 

2.Підготувати 

прем'єру шкільного 

кінофільму «Мама» 

(Подреза Д.Л., 

презид. служба) 

 

Провести засідання 

президентської 

служби школи. 

(Педагог-

організатор) 

2.Провести вечір для 

старшокласників 

(Президентська 

служба,            

Подреза Д.Л.,                              

класні керівники). 

1. Організувати 

прем'єру вистави 

шкільного 

драматичного театру 

(Подреза Д.Л.) 

1.Провести конкурс 

читців-декламаторів 

присвячений до 

всесвітнього дня 

поезії (21 березня) 

(Президентська 

служба,                         

Подреза Д.Л.) 

2. Випустити 

шкільну газету  

«ЮНІКС» 

 Провести бесіди  до 

Дня боротьби з 

туберкульозом –                

24. 03. 

(класні керівники) 

2.Провести 

інструктажі з БЖ 

під час весняних 

канікул 

(класні керівники) 

 

 

Провести свято 

«Моя родина – моя 

гордість»                             

( Гринькевич М. В.,                   

7 – А) 

Провести свято 

«Прийди, весно, з 

радістю»                                           

(Заїка В. В., 1 кл.), 

(Пискун О. Ю., 2 – І) 

Провести свято 

«Любій матусі»                                               

( Лужецька О. М.,                          

5 – Б) 

 

 

Провести конкурс  Організувати  



малюнків «Податки 

очима дітей» 

(Молдован Л. Є.) 

прибирання 

пришкільної 

території 

(класні керівники, 

адміністрація) 

 Провести заходи до 

Шевченківських  

днів: 

- «Славетний син 

великого народу»                        

Сеник А. В., 3 – І) 

 

 

До Всесвітнього дня 

музеїв організувати 

відвідування музеїв 

(класні керівники) 

 

Провести вікторину 

«У царстві живої 

природи»                    

( Сивак О. В., 3 – В) 

Організувати  участь 

у двомісячнику 

благоустрою та 

озеленення території 

(адміністрація) 

 

Провести бесіди до 

Всесвітнього дня 

води (22. 03.): 

(класні керівники) 

 

 

Провести квест 

«Україна – моя 

країна»                       

(Андріюк Г. С.,                  

3 – А) 

Взяти участь у 

районних заходах до 

Дня визволення 

Калинівщини від 

фашистських 

загарбників 

Провести виховний 

захід «Україно, 

гордість наша»                          

( Олійник Л. В.,                      

8 – Г) 

 

  

 

Організувати 

підготовку до 

районного конкурсу 

ДЮП 

(Лукіянчук М. І.,                   

Чучукало К. В.) 

 

 

КВІТЕНЬ 

 

Провести Гуморину 

до Дня сміху                                         

( Климчук Н. І., 8 – 

А, Надьожкіна Л. П.. 

8 – В) 

 

 Провести захід «В 

гостях у казки»                                       

( Гаврилюк Л. А., 2 – 

А) 

 

Взяти участь у 

Всеукраїнській 

благодійній акції 

« Від серця до серця» 

(Лукіянчук М. І.,                   

Синюшко Н. М.) 

   

   Провести 

батьківську 

конференцію 



«Шляхи посилення 

співпраці сім’ї та 

школи з мето 

підвищення 

ефектив-ності 

навчально – 

виховного процесу» 

(адміністрація) 

1. До Всесвітнього 

дня здоров’я  (07.04)  

провести 

загальношкільну 

зарядку «Рух заради 

життя» 

(Педагог-організатор, 

вчителі фізичної 

культури) 

1.Провести день 

учнівського 

самоврядування 

(Презид.служба,                       

Подреза Д.Л.) 

2.Провести конкурс 

шкільного КВК 

(Презид. служба) 

Провести 

опитування серед 

учнів школи 

«Людина року – 

2017 – 2018» 

(Президентська 

служба) 

1. Провести вечір 

для старшокласників 

«Прощавай школа!» 

2.Випустити 

шкільну  газету 

«ЮНІКС». 

( Подреза Д. Л..) 

Провести захід 

«Відповідальність за 

здоров’я»                                              

( Кікоть Л.Г., 7 – В) 

 

 

Провести тиждень 

знань з безпеки 

життєдіяльності 

(Лукіянчук М. І., 

класні керівники, 

вчителі ОЗ) 

 

 Забезпечити участь 

учнів у конкурсі  

«Народні ремесла» 

(вч. трудового 

навчання) 

 Організувати 

прибирання  могил 

полковника 

Кондратьєва П.І. та 

М. Ф. Степового 

(Лукіянчук М. І.) 

Провести конкурсно-

розважальну 

програму «Розсміши 

коміка»                                 

( Яворська А. А.,                           

5 – Г) 

Провести захід «На 

гостини до її 

величності книги»                                              

(Жвава А. В. 5 – В) 

Провести захід                      

«Писанка 

мальована»                                     

( Мамчур О. Д.,                    

2 – В) 

 

До Міжнародного 

дня птахів 

організувати 

виготовлення 

шпаківень. 

(вчителі труд. навч. 

та біології) 

Забезпечити  участь 

у акції «День 

довкілля», «Чистий 

четвер» 

(адміністрація) 

Провести захід 

«Дім, в якому ти 

живеш»                                         

(Черняк О. К.,                         

7 – Б) 

Провести захід до 

річниці Аварії на 

ЧАЕС 

( Камлук В. І.,                      

8 – Б клас) 

 Провести захід «Я 

громадянин 

держави Україна»                                           

( Рудзевич С. В.,                               

6 – Г) 

 Взяти участь у  

мітингу – реквіємі 

«Чорнобильські 

дзвони» 

(адміністрація) 

Організувати зустріч  Організувати  



з представниками 

соціальної служби з 

метою профілактики 

шкідливих звичок 

для 

уч. 6 – 7 кл 

(Лукіянчук М. І.) 

відвідування 

кабінету 

планування сім’ї у 

ЦРЛ для дівчат                 

10 – 11 кл. 

(Лукіянчук М. В., 

Гринькевич М. В.) 

 

ТРАВЕНЬ 

 

І ТИЖДЕНЬ ІІ ТИЖДЕНЬ ІІІ ТИЖДЕНЬ ІYТИЖДЕНЬ 

 Провести 

математичний КВК 

«Математика – 

цариця наук»                                                           

( Плахотнюк В. А.,                

2 – Б) 

Організувати 

підготовку до свята 

Останнього 

дзвоника 

( Лукіянчук М. І.,                      

Подреза Д. Л.) 

 

   Організувати роботу 

пришкільного 

оздоровчого табору 

«Веселка» 

( адміністрація ) 

Залучити батьків до 

відзначення Дня сімꞌї 

(класні керівники) 

 Залучити батьків до 

підготовки до свята 

Останнього 

дзвоника та випуску 

(класні керівники) 

 

1. Взяти участь у  

підготовці  до Дня 

Перемоги, 

виготовити вітальні 

листівки для 

ветеранів 

(Президентська 

служба, класні 

керівники) 

1.Провести 

засідання 

президентської 

служби школи і 

підвести  підсумки 

роботи 

президентської 

служби за рік 

( Подреза Д. Л.) 

 

1.Провести конкурс 

малюнків «Моя 

школа». (Подреза 

Д.Л., президентська 

служба) 

 

Випустити    

шкільну газету 

«ЮНІКС». 

(Подреза Д. Л.) 

2.Організувати свято 

останнього дзвоника 

(Подреза Д.Л.,       

Лукіянчук М.І.) 

  Провести свято 

«Прощавай, 

Букварику!» 

(класоводи 

1-х класів) 

Провести свято 

«Прощавай,  4 

клас!» 

(класоводи 4-х 

класів) 

Організувати 

волонтерську 

допомогу 

ветеранам, вітання 

ветеранів з Днем 

Підготувати заходи 

до Дня Матері та 

Дня сім'ї: 

- «Мамо, ти як 

сонечко»                                  

  



Перемоги 

(Лукіянчук М. І., 

класні керівники, ) 

( Бондар Н. М.,                            

2 – Г). 

- «Родинне свято»                                

( Крот Л. П., 6 – Б) 

Організувати 

прибирання біля 

пам’ятника 

М. Ф. Степовому 

(вчит. труд. навч.) 

 

 

Організувати 

прибирання  

класних кімнат 

(класні керівники) 

 Організувати 

відвідування 

Вінницького 

драмтеатру                               

(класні керівники) 

  

 .  

 

Організувати 

догляд за шкіль- 

ними клумбами                

(Кікоть Л.                    

Черняк Л. К) 

Провести захід до 

Дня пам’яті і 

примирення і 

Перемоги                                  

( Цвігун В. Б.,                              

9 – А ) 

Забезпечити участь 

школи у святковому 

параді , присвя -

ченому дню 

Перемоги 

(адміністрація) 

Забезпечити участь 

учнів у заходах до 

Дня Європи 

 

(Цвігун В. Б.) 

 

 Провести бесіди про 

перебування 

неповнолітніх на 

вулиці чи розва -

жальних закладах у 

вечірній час 

(класні керівники) 

  

 

 


