
                                                                          «  Затверджую» 

                Директор Краснопільського ліцею №1                            Олена ПРИЙМА        

                                                 П Л А Н 

виховної роботи на жовтень 2022- 2023 навчального року 

  1.День Учителя (  онлайн   привітання) 

         « Учителю вклонюся до землі»      

   01.10                      10-11 класи                        педагог-організатор,    старости .       

   

     ЦІННІСНЕ  СТАВЛЕННЯ  ОСОБИСТОСТІ ДО ЛЮДЕЙ,ДЕРЖАВИ і СУСПІЛЬСТВА 

             (  МІСЯЧНИК   МОРАЛЬНО- ПРАВОВОГО   ВИХОВАННЯ   ШКОЛЯРІВ) 

                             

             1 .  Провести виховні години та години спілкування ( онлайн) 

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

       * «Діти мають знати свої права»                          

                                               1-4  кл.                     вчителі початкових класів. 

 

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.Систематично проводити індивідуальну роботу з важковиховуваними 

підлітками: 

 * контроль за відвідуванням занять у школі; 

* успішність і дисципліна; 

*контроль за виконанням режиму дня; 

*співпраця з батьками». 

3.Година спілкування (онлайн) «Подорож з казковими героями до країни 

права» 

                3-4.10                      3 класи                          психологічна   служба 

4. Гра – вікторина (онлайн) «Країна права» 

               5-6.10                       4 класи                          психологічна служба 

5. Інтерактивна вправа (онлайн) «Права ми знали, та обов’язки не забували» 

               10 -12 .10                 5 класи                          психологічна служба 

6. Онлайн – кросворд «Мої права» 

                13.10                        6 класи                          психологічна служба 

7. Онлайн – вправа «Безпечна та небезпечна поведінка» 

               13-14.10                   2 класи                           психологічна служба 

8.  Онлайн – бесіда «Наші права та обов’язки» 

               17.10                          10 класи                     психологічна служба 

9. Онлайн-порадник для батьків «Права і обов’язки  дітей». 

                                                     1-11 класи                психологічна служба 

10. Правовий всеобуч «Мої права» 

             19-21.10                       1-5  класи                   психологічна служба 

11. Онлайн – заняття  «Профілактика злочинів як основа запобігання 

злочинності» 

           18-20.10                          8-9 класи                  психологічна служба 



 12.  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 

13.Інформаційно  - історична викладка літератури «Міста– герої України». 

           до 28.10                  шкільна бібліотека               Савченко О.Г. 

14. Онлайн – презентація «Від козака до сучасного захисника» 

           13.10                         шкільна бібліотека               Савченко О.Г. 

15. Провести шкільну акцію « Привітаймо захисників!», присвячену Дню 

захисникам  України. 

         13-14.10        1-11 класи    Заступник директора з ВР, педагог - організатор 

15. Всесвітній день посмішки ( 7 жовтня). 

  Виховна онлайн-хвилинка «Нехай день починається з усмішки». 

    7.10                                                                            Савченко О.Г. 

16. 21 жовтня – Міжнародний день яблука.  Година спілкування ( онлайн) 

«Яблука доспіли». 

    21.10                          1-5 класи                                Савченко О.Г. 

17. Відбірковий етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси», номінація «театральне мистецтво» - «Живе слово» 

                    ( Григорій Сковорода). 

        10.10                      5-11 класи            вчителі української мови та літератури 

18. Відбірковий етап літературного конкурсу «Голоси воєнного часу» 

        15.10                  10-11 класи          вчителі української мови та літератури 

Заступник директора ліцею №1  з виховної роботи:       Валентина БОРЩ                                                         

 



                                        

                                       

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


