
                                      « Затверджую» 

Директор школи :                                   Олена Прийма 

                                           П Л А Н 

                         виховної  роботи на травень 2021 року 

                  МІСЯЧНИК   ПАТРІОТИЧНОГО   ВИХОВАННЯ   

Мета: формування  патріотичної свідомості, національної гідності; 

готовності до виконання громадянського та  конституційного обов’язку , 

щодо захисту національних інтересів України. 

1.Провести  тематичні виховні години:               протягом і місяця 

А). « Шляхами мужності і слави»               1-4 класи                класоводи                    

Б).» Дорогами війни» 

  « Бути патріотом, бути громадянином»     5-6  класи           класні  керівники                   

В). « Рідними стежками» 

    « Герої поряд з нами» 

     « Хто такий патріот»                               7-8  класи           класні  керівники                 

Г). «Краса і біль України». 

  «  Ніхто не забутий, ніщо не забуте»           9- 11 класи     класні керівники                           

класні керівники   

2. Книжково –тематична виставка «Забуті книги про війну» 

       07.05 .2021 р.                  шкільна бібліотека                   Савченко О.Г.                 

3. Відео – презентація «Пам’ятаємо , перемагаємо» 

      08.05.2021 р.             7 класи      шкільна бібліотека        Савченко О.Г. 

 4.Провести уроки мужності « Згадай всіх поіменно» ( онлайн). 

                0 3- 08.05                        5-11 класи                      класні керівники 

5.  Презентація « Патріотична хвиля», присвячена Дню Перемоги ( онлайн). 

               08.05.2021 р.                                                            Старкова Ю.В.                                             



6. Віртуальна екскурсія «Подорожуємо європейськими містами», присвячена 

Дню Європи. 

      15.05.2021 р.                   9 класи         шкільна бібліотека        Савченко О.Г. 

7. Відео – привітання до Дня матері. 

        08.05.2021 р.                 5-11 класи                                    Старкова Ю.В. 

8. Презентація «Нитками вишита любов», присвячена Дню вишиванки. 

      20.05.2021 р.                 8 класи          шкільна бібліотека     Савченко О.Г. 

9. Флешмоб  “А над світом українська вишивка цвіте» 

       20.05.2021 р.                1-4, 5-11 класи                                   Старкова . Ю.В. 

10. Літературна подорож «Слов’янська писемність і культура»,присвячена 

Дню слов’янської писемності і культури». 

      24.05.2021 р.            10 класи         шкільна бібліотека         Савченко О.Г. 

11. Відео - презентація «15 травня – Міжнародний день сім’ї» 

      15.05.2021 р.                                                                              Старкова Ю.В. 

12. Свято Останнього дзвоника. 

       04.06.2021 р.                 1-4, 5-11 класи.            класоводи, класні керівники 

14..Взяти участь у благодійній акції « Серце до серця» 

      15-30.05.2021 р.              1-11класи              старости , педагог – організатор 

15.Випускний вечір. 

     23.06.2021 р.               11 класи                     педагог –  організатор,  

                                                                             класний   керівник                                                   

16.Урочиста лінійка для учнів 9-х класів. 

    14.06.2021 р.                   9 класи     класні керівники,     заступник директора 

17.  «А красне літо, сонечком багате.» 

      червень, 2021 р.           1- 5 класи    класоводи, класні керівники 

18.Здійснення  туристичних екскурсій  « Мій рідний край». 



        червень , 2021 р.       1-5 класи       класоводи,   класні керівники 

19. Участь  у районних конкурсах: 

А). Відбірковий етап Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської 

молоді «За нашу свободу» 

         15.05.2021 р.              8Б, 10Б класи           Борщ В.Г., Горенко М.І. 

Б). Відбірковий етап Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» 

         17.05.2021  р.                                               Старкова Ю.В. 

 

 

Заступник директора школи з ВР:         Валентина Борщ  

 


