
 
«Затверджую» 

Директор школи             Олена Прийма 
 

 

                                                           ПЛАН 

                                      виховної роботи на січень, 2022 р. 

 

       1.Зимові канікули ( за окремим планом) 

                       28.12 -12.01     1-11 класи   заступник директора 

         

       2. Провести бесіди, години спілкування: 

           - « Різдвяні свята»          10-14.01      1-4 кл.   класоводи, шкільний 

бібліотекар 

           - « Свято Водохреща»   17-20.01    5-7 кл.     класні керівники,  

Савченко О.Г. 

                                                                                              

              3.Календар народних прикмет . 

                Відео презентація «Скарбниця народної мудрості» 

3 класи               13.01             шкільна бібліотека   

Савченко О.Г. 

    4.День соборності України . 

Година повідомлень «Україна – це наша родина» 

                                    8В клас                 21.01.            шкільна бібліотека    

Савченко О.Г. 

               5.Виховна бесіда «Українська хвиля», 1990 р. – відродження свята 

«Дня  

                  соборності України». 

11 класи                 19.01           Дегтярьов Р.К. 

6. Година повідомлень «День соборності України – історія 

національного 

єднання». 

                     7 А, 5Б класи          20.01           Ткаченко О.С. 

                      9 А клас                 21.01           Ткаченко О.С. 

               7. День пам’яті жертв Голокосту. 

                  Виставка – реквієм «Їх тисячі лягло у Бабин Яр глибокий» 

                                                                    26.01             шкільна бібліотека     

Савченко О.Г. 

               8.Урок пам’яті «Трагедія Бабиного Яру». 

                                     11 класи                25.01               Дегтярьов Р.К.   

              9. День пам’яті героїв Крут. 

                  Відео- година «Ніколи Україні не забути  цих юних душ нескорений  

політ». 

                                   9 класи              28.01            шкільна бібліотека     Савченко 

О.Г. 

              10.Бесіда «Герої Крут – для нащадків» 



                                   10 класи             20.01                Дегтярьов Р.К. 

              11.Всесвітній день дитячих винаходів. 

               Інформаційна година « Дитячі винаходи» 

                                   5 В клас            17.01            шкільна бібліотека      Савченко 

О.Г. 

                                                               

     

 

 

 

 

 

              

      Місячник здорового способу життя та фізичного виховання                            

«Якщо хочеш бути здоровим» 

 

       1. Провести виховні години , години спілкування   ( протягом місяця) 

         А) * «Подорож до Країни здоров’я»; 

              * «Шкідливі та корисні звички»; 

              * « Якщо хочеш бути здоровим – загартовуйся». 

                                  1-4 класи                   класоводи 

         Б)  *  « Життя – твій вибір»; 

              * « Якщо в тебе проблема – куди звернутися?»; 

              * « Суд над цигаркою»; 

              * « Насильство та як його уникнути». 

                                  5-6 класи          класні керівники 

       В).  * « Я обираю здоровий спосіб життя»; 

              *  « Здоров’я - скарб»; 

              * « Духовне та фізичне виховання»; 

              * « Подбай про своє здоров’я сам!». 

                             7-8 класи                      класні керівники 

      Г).   * « Поведінка старшокласників у громадських місцях»; 

             * « Сучасне рабство»; 

             * « Насильство та як його уникнути»; 

             * « Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас»; 

             * «Наркотичні речовини та шляхи профілактики наркоманії». 

9-11 класи                    класні керівники. 

 

2.     10.01  - 14.01                        психологічна    служба 

1 класи    * Урок – гра «Хочеш бути здоровим – рухайся» 

2 класи   + Тренінгове заняття «Настрій та здоров’я»  

                + Гра – квест «Як ми дбаємо про здоров’я». 

3 класи   *  Виховна година «Здоров’я – найбільший скарб». 

4 класи    + Інтерактивна гра «Шлях до здоров’я» 

                +  Година спілкування «Ми діти планети «Здоров’я». 

 

   17.01. – 21.01 



  5 класи    * Година спілкування «Обираємо здоровий спосіб 

життя». 

                  *  Інтерактивна гра «Шлях до здоров’я» 

 6 класи    + Гра – квест «Здоров’я- найцінніший дар». 

                  + Година  спілкування «Найбільше щастя – це здоров’я» 

 7 класи     * Гра – квест «Здоров’я – найцінніший дар». 

  8 класи    + Година спілкування «Зроби свій вибір». 

 

   24.01 -28.01 

  9 класи   *  Інтелектуальна гра – вікторина «Крок за кроком до 

здоров’я» 

                       10 класи  + Година спілкування «Поведінка людини та її вплив на 

здоров’я» 

                   +  Гра – квест «Здоров’я – найцінніший дар». 

  11 клас    *  Пізнавальна гра «Шлях до здоров’я». 

                   *  Година спілкування «Коло проблем, або коли ми 

ризикуємо?» 

 

           3. Провести індивідуальні бесіди з профілактики правопорушень серед 

школярів       

                  протягом місяця       5-11 класи               психологічна служба 

  

   4.Провести зустрічі з представниками відділу «Краснопільське бюро 

безоплатної правової  допомоги». 

     протягом місяця               8-11 класи         заступник директора школи з 

ВР. 

 

          5. Організувати рейди «Урок», «Підліток». 

              13-17.01                  заступник директора 

         6. Перегляд і обговорення відеофільму «Сучасне рабство» 

               25-31.01           9-11 класи          психологічна служба 

    

 7.  Провести першість школи з волейболу: 

                6 класи   - 17.01 – 18.01.        вчителі фізичної   культури 

                7 класи    - 21.01                     вчителі фізичної культури 

                9 класи    - 25.01                     вчителі фізичної культури.                   

 

 

                 Заступник директора школи з ВР:                 В.Г.Борщ 
 


