
                                                                             «Затверджую»    

          Директор Краснопільського ліцею №1 :                              Олена ПРИЙМА                       

                                                                 П Л А Н 

                            виховної   роботи на вересень                2022- 2023н.р. 

МІСЯЧНИК ГРОМАДЯНСЬКОГО  ТА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

ШКОЛЯРІВ 

1. 1Вересня - День Знань. Початок нового навчального року ( відео) 

       0 1.09.2022 р.                  1,11 класи          Борщ В.Г. -     заступник директора. 

                                                                          педагог – організатор, Кисленко С.О. 

2.Провести Перший урок  «Ми українці: честь і слава незламним!» 

      01.09.2022 р .                                      1-11 класи           класні керівники 

3. Єдиний урок з безпеки ( Основні правила поведінки дітей в умовах воєнного 

стану) 

   01.09.2022 р.                                         1-11 класи              класні керівники 

4.У  шкільній бібліотеці  оформити виставку книг  

                       «Україно моя, ти у серці – одна 

                        Ти для мене – найкраща у світі». 

                                         до  01.09. 2022р.                          шкільний бібліотекар 

5.День партизанської слави « Йшли у бій партизани»- калейдоскоп історичних 

подій ( відеопрезентація) 

          22.09.2022 р.                                11 класи                  Савченко О.Г. 

6.  День фізичної культури і спорту (фотоколаж) 

        10.09.2022 р.                                5-11 класи             вчителі ф\ри,  

                                                                                           педагог –   організатор 

7. Обласний фоточелендж «Позашкілля об’єднує лідерів, лідери об’єднують 

країну». 



       15.09 .2022 р.                                  9-11 класи             Кисленко С.О.-  

                                                                                          педагог – організатор. 

8. Всесвітній день батька (відео). 

      19.09.2022 р.                                  1-11 класи              Кисленко С.О.- 

                                                                                           педагог – організатор,  

9.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(ООС), дітей внутрішньо переміщених 

осіб. 

      до 15.09.2022 р.                             1-11 класи         Борщ В.Г.-    громадський          

                                                    інспектор, Бондаренко О.О.-  соціальний педагог.  

10.Організувати роботу методичного об’єднання класних керівників . 

    вересень         5-11 класи         Борщ В.Г. – заступник директора ліцею№1 з ВР. 

11.Провести нараду з класними    керівниками з питань планування . 

 до 30.09.2022 року    5-11 класи       Борщ В.Г.- заступник директора ліцею №1. 

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

виявлення учнів неохоплених  навчанням. 

   вересень                                                                    класні керівники. 

19. Провести  батьківські збори «Відповідальність батьків за виховання дітей».                         

( онлайн ) 

          вересень,2022 р.                                 1-4,     5-11 класи ,  класні керівники. 

20. Міжнародний день миру. (відео ) 

        21.09.2022 р.                                     9-11 класи           Кисленко С.О.-      

                                                                                     педагог- організатор. 

21. Віртуальна подорож містами України з мультимедійною презентацією 

«Туристичними стежками» 

       27.09.2022 р.                             7-8 класи                    шкільний бібліотекар. 

 

 



22. Зустріч адміністрації  та психологічної служби ліцею з директором сектору  

«Краснопільське бюро правової  допомоги» МЦ з надання БВПД та 

спеціалістом «Служби у справах дітей» Краснопільської селищної ради. 

     08.09. 2022 р.                         Борщ В.Г. –заступник директора ліцею №1 з ВР. 

23.  Тиждень бібліотеки ( онлайн) 

       26 -30.09.2022 р.                        шкільний бібліотекар, педагог – організатор. 

- свято книги «Диво, ім’я якому – книга» (2  класи); 

- акція «Моя улюблена книга в бібліотеці» (5-9 класи). 

 

   

 

   Заступник директора ліцею №1  з ВР :                        Валентина БОРЩ 

 

 

 

 


