
                                                                                                             « Затверджую» 

                                                                          Директор  школи:                                     Олена Прийма        

                                                 П Л А Н 

виховної роботи на жовтень 2021- 2022 навчального року 

 

  1.День Учителя ( святкове  привітання) 

« Учителю вклонюся до землі»                      01.10     11 кл.      педагог-організатор, 

                                                                                                                     старости 

   

                ЦІННІСНЕ  СТАВЛЕННЯ  ОСОБИСТОСТІ ДО ЛЮДЕЙ,ДЕРЖАВИ і СУСПІЛЬСТВА 

                        (  МІСЯЧНИК   МОРАЛЬНО- ПРАВОВОГО   ВИХОВАННЯ   ШКОЛЯРІВ) 

                             

             1 .  Провести виховні години та години спілкування: 

А). * «Абетка моїх прав».                     Протягом  місяця 

       * «Діти мають знати свої права»                          

                                                                                1-4  кл.                             класоводи 

 

Б).*  «Сьогодні ми діти,а завтра – громадяни України». 

     * « Кожна дитина має право на щасливе дитинство». 

                                                                                    5-6 кл.       класні керівники 

В). * «Там, де права, там і відповідальність». 

      * «Знати, поважати і виконувати закони – обов’язок кожного підлітка». 

                                                                                     7-8 кл.     класні керівники 

              Г). * «Шкода та користь від Інтернету». 

                  * «Кримінальне право в боротьбі зі злочинністю». 

                  * «Правове виховання. Пустощі і кримінальна відповідальність». 

                  * « Сучасне рабство. Торгівля людьми». 

                  * « Злочин і покарання». 

9-11 класи              класні керівники 

2.Виявити учнів, які схильні до куріння,до вживання алкоголю.( списки подати соціальному 

педагогу ). 

                                   до 06.10          5-11 кл.                   класні керівники 

3.Провести  День правової освіти. 

                                   ІІІ середа місяця    1-4 кл., 5-11 кл.  Борщ В.Г.   Бондаренко О.О. 



4.Провести психолого - соціологічні дослідження умов проживання і спілкування підлітків із 

неблагонадійних сімей. 

                                       протягом місяця ( звіти до 29.10)  1-11 кл.  психолог, соціальний педагог 

5.Систематично проводити індивідуальну роботу з важковиховуваними підлітками: 

 * контроль за відвідуванням занять у школі; 

* успішність і дисципліна; 

*контроль за виконанням режиму дня; 

*зайнятість учнів у гуртках та секціях;  

*співпраця з батьками». 

6. Операція «Урок», « Сім’я», «Підліток». 

        постійно  1-4 кл., 5-11 кл.                заступник директора, психолог, соціальний педагог 

7. Година спілкування «Право крокує планетою» 

                                 6-8.10                 3 класи              соціальний педагог 

8. Година спілкування  «Права дитинства» 

                                 4-5.10                5 класи               практичний психолог 

9. Година спілкування з елементами тренінгу «Основа правосвідомості особистості» 

                                11-12.10           6 класи                 соціальний педагог 

10.  Тренінгове заняття «Права та обов’язки дітей» 

                                13-15.10             6 класи               практичний психолог 

11.Година спілкування «Діти мають знати свої права» 

                              12-13.10               7 класи                 соціальний педагог 

12. Тренінгове заняття «Права та обов’язки дітей» 

                               13-15.10               7 класи                 практичний психолог 

13. Година спілкування «Права та обов’язки людини в суспільстві» 

                               18-19.10                8 класи                 соціальний педагог 

14. Тренінг – гра «Закон і ми» 

                               19 – 20.10             8 класи                 практичний психолог 

15. Година спілкування з елементами тренінгу « Вчинок, відповідальність, наслідки» 

                               20 – 22.10              9 класи                соціальний педагог 



16. Година спілкування  з елементами тренінгу « Правомірна поведінка» 

                         19 – 21.10                  9 класи                       практичний психолог     

17. Інформаційна година «Відповідальність школярів за свої вчинки» 

        ( із запрошення начальника Краснопільського  бюро  безоплатної правової допомоги) 

                        06 – 15.10                 6- 10 класи                  Борщ В.Г. 

18   Правова вікторина «Дізнайся про свої права» 

                        18 – 22.10                  9-10 класи                   Ткаченко  О.С.,  соціальний педагог.      

 19.Організувати і провести індивідуальні бесіди з учнями девіантної поведінки «Підліток і закон». 

                        19 - 23 .10                        5-11 кл.        психолог, соціальний педагог. 

20. * Перегляд відеофільму по запобіганню торгівлі людьми («Небезпечна гра») 

                          09-11.10                              10 класи   соціальний педагог, психолог.                  

  21.  Провести: 

- класні години, години спілкування «В єдності наша сила», « З відданістю Україні в серці», 

«Нині –вільна й незалежна Україна – ненька. Її ревно захищають нові козаченьки», «Волонтер – 

мирний воїн». 

            11-13.10                1-4, 5-11 класи              класні керівники, вчителі історії 

22.Книжково – тематична виставка  «Моя Україна – колиска  козацької волі». 

     Цікаві факти «Козацькі походи». 

           12 – 13.10                                             шкільна бібліотека        Савченко О.Г. 

23. Веселі старти «Я славний козак України» 

        13.10                                  5  класи                            педагог – організатор 

24. Історичний екскурс «Подвиг безсмертний – пам'ять нетлінна» 

         27.10                                  9  класи        шкільна бібліотека         Савченко  О.Г. 

 

 

Заступник директора школи з виховної роботи:                                      В.Г.Борщ 

 

 


