
 

                                                                                  «Затверджую»    

                                            Директор школи  :                                     Олена 

Прийма                         

                                         П Л А Н 

                  виховної   роботи на вересень                2021- 2022н.р. 

МІСЯЧНИК ГРОМАДЯНСЬКОГО  ТА ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 

1. 1Вересня - День Знань. Початок нового навчального року. 

                           ( святкова лінійка ) 

 0 1.09.2021 р.                  1,11 класи          Борщ В.Г. -     заступник директора. 

                                                                     Старкова Ю.В. -  педагог - 

організатор. 

2.Провести Перший урок: 

     *«Я люблю свою країну», «Україна починається з тебе», «Діти об’єднують 

Україну»(1-2 класи); 

  * «Наша сила в єдності», «Україна  мій рідний дім», «Школярі об’єднують 

Україну» (3-4 класи);                                                            

 * «Бережімо природу – бережімо і Батьківщину свою», «Наша сила  в 

єдності», «Мій сонячний дім – моя Україна»  (5-9 класи); 

 *«Розкажімо Європі про себе»,  «Ми – нація єдина», «Єдина Україна – від 

заходу до сходу», «Синьо – жовтий прапор – символ незалежності         

України». (10 -11 класи). 

      01.09.2021р.                                 класоводи, класні керівники. 

3.У  шкільній бібліотеці  оформити виставку книг  «30 років незалежності  

України». 

      до  01.09. 2020 р.                          шкільний бібліотекар 

4.До  річниці визволення  Сумщини від  німецько  - фашистських загарбників  

«Сумщина в полум’ї війни», «Пам’ятаємо твій подвиг, солдате!» ( тематичні 



зустрічі, літературні читання, уроки  історії,екскурсійні поїздки учнівської 

молоді по місцях бойової слави Сумщини). 

     6-15.09.2021р.      1-4 класи, 5-11 класи.   класоводи 

                                                                         класні керівники , вчителі історії. 

 

6.День партизанської слави « Партизанськими стежками»  ( бесіди,читацькі 

конференції,години спілкування) 

       17- 22.01.2021 р.                           7-11 класи       вчителі історії 

7. Інформаційна хвилинка «Вірний продовжувач революційних традицій 

Т.Шевченка в українській літературі- Павло Грабовський» 

      10.09.2021 р.                                 6 класи              Савченко О.Г. 

8. Віртуальна екскурсія «Мальовничі куточки мого краю» 

      27.09.2021 р.         7 -8 класи   шкільна бібліотека    Савченко О.Г. 

9. Акція учнівського самоврядування «Зроби планету чистою» ( до 

Всесвітнього дня прибирання). 

          18.09.2021 р.                           9-11 класи              Старкова Ю.В. 

 10.Відновити та доповнити списки  учнів, що потребують особливого  

контролю:дітей-сиріт,напівсиріт, дітей під опікою, чорнобильців,дітей з 

багатодітних та неповних сімей,дітей учасників АТО. 

      до 10.09.2021 р.     1-11 класи         Борщ В.Г.-    громадський інспектор, 

                                                                     Бондаренко О.О.-  соціальний 

педагог.  

11.Провести  громадський огляд умов проживання та виховання  дітей – 

сиріт  та дітей,що знаходяться під опікою та проживають у прийомних 

сім’ях. 

     вересень         1-11 класи      соціальний педагог ,     класні керівники 

12.Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі-рейді «Увага! Діти на дорозі.» 

     20.08 -20.09.2021р.      1-11 класи, класоводи, класні керівники. 



 13.Напередодні Дня  фізичної культури і спорту провести « Олімпійський  

тиждень». 

      вересень,2021 р.          1-4 класи,5-11 класи    

                вчителі фізичної культури,   класні керівники. 

14.Сформувати склад ради з профілактики правопорушень та організувати її 

роботу. 

     до 15.09.2021 р.                              заступник  директора, соціальний 

педагог. 

 

 

 15.Зібрати інформацію про зайнятість учнів у позаурочний час. 

   до 25.09.2021 р.    2-4класи, 5-11 класи         класні керівники, 

                                                             Борщ  В. Г. – заступник директора школи 

з ВР. 

16.Організувати роботу методичного об’єднання класних керівників . 

      вересень         5-11 класи         Борщ В.Г. – заступник директора школи з 

ВР. 

17.Провести нараду з класними    керівниками з питань планування . 

 до 30.09.2021 року    5-11 класи       Борщ В.Г.- заступник директора школи . 

18.З’ясувати контингент учнів шкільного віку  в мікрорайоні школи з метою 

виявлення учнів неохоплених  навчанням. 

   вересень                                         класоводи, класні керівники. 

19. Провести  батьківські збори «Відповідальність батьків за виховання 

дітей». 

          вересень,2021 р.            5-11 класи ,  класні керівники. 

20. Виявити дітей з девіантною поведінкою, поставити їх на внутрішкільний  

облік. 

  до 20.09.2021  року    заступник директора , соціальний педагог. 



21.Здійснити психолого-педагогічний аналіз з метою виявлення учнів 

схильних до куріння, вживання спиртних напоїв , наркотичних речовин 

(скласти списки) 

до 25.09.2021 року    4-11 класи     соціальний  педагог,  класні     керівники. 

22.Розробити і довести до відома класоводів та класних керівників  план 

роботи з учнями схильними до правопорушень та план роботи громадського 

наркологічного поста. 

 до 15.09.2021  р.  1-11 класи заступник директора, соціальний педагог. 

23.Налагодити роботу громадського наркологічного поста. 

 до 20.09.2021  р.             Борщ В.Г. -  начальник наркопоста 

24.Провести операцію « Урок»- відвідування навчальних занять учнями 

школи.  

  13-17.09.2021  року        Борщ В.Г., соціальний педагог 

25.Взяти на шкільний облік деструктивні сім’ї і та спільно з 

Краснопільською селищною радою  проводити рейди-перевірки цих сімей. 

    до 25.09.2021року       1-11 класи  

                                              соціальний педагог,  класні керівники. 

26. Разом із вчителем ЗВ розробити і довести до відома класоводів і класних 

керівників план роботи школи по військово -  патріотичному вихованню. 

до 24.09.2021 року      Борщ В.Г., Ноженко Ю.М. 

27.Налагодити  роботу шкільної волонтерської організації «Благовіст»                                                

   до 17.09.2021 року   5-11 класи ,  Старкова Ю.В.- педагог – організатор. 

28.Вчителям фізичної культури розробити план виховних заходів по 

спортивно - масовій роботі на 2021-2022 н.р. 

до 24.09.2021 р.                  керівник методичного об’єднання  

 

 

   Заступник директора школи:                        Валентина Борщ 


