
                                                                                             «Затверджую» 

                                                                         Директор  школи:        Олена Прийма 

ПЛАН 

виховної роботи на грудень 2021 року 
                                   _Місячник художньо- естетичного виховання    

                           (Ціннісне   ставлення особистості  до  культури і мистецтва ) 

 

Мета: формувати художньо - естетичну культуру ; розвивати художньо-естетичну 

освіченість та вихованість дітей і підлітків.                                                                                                   

 

1..Провести виховні години:  

 

А). «Прекрасне очима дитини»протягом місяця 
       «Світ моїх захоплень» 

        « Лине пісня колискова»                    1-4 класи                 учителі початкових класів 

 

Б). «Як стати лідером» 

     «Хочеш бути щасливим – будь ним!»  

      «Мистецтво та мої емоції»               5-6 класикласні керівники 
       « Історія народу  в творах мистецтва» 

 

В). «Культурна » людина. Яка вона?» 

      «Про красу людини і гарний смак » 

       «Наш край у творах мистецтва» 

       « У пошуках власного  ідеалу». 

7-8 класикласні керівники 

 

Г). « Я люблю вас усіх та найбільше любив Україну» ( Т.Шевченко) 

      «Позитив  і негатив спілкування у «Чаті» 

      « На цій Землі ми спадкоємці, чи вандали?» 

      «Природа в музиці і музика в природі» 

      « Культура телефонної розмови». 
9-11 класикласні керівники 

     2.Виставка – застереження «Не дай СНІДу шанс» 

                                            01.12                               психологічна служба 

     3. День Збройних сил України. 

         *  Розважально – ігрове свято 

                                             06.12      3-4 класи      педагог – організатор 

        * Спортивне свято «Козацькі розваги» 

                                             06.12          5 класи      Хлопенюк А.О. 

        * Історична година «Свято доблесті і мужності». 

                                            06.12                шкільна бібліотека               Савченко О.Г. 

 

    4.  День хустки 

          *Флешмоб« Берегине моя, українська хустко!»                   



                                        07.12     5-8 класи          класні керівники, педагог – організатор 

          * Презентація «Українська хустка – наш оберіг» 

                                      07.12      6 В клас    шкільна бібліотека        Савченко О.Г. 

 

    5. Шкільний етап Всеукраїнської виставки – конкурсу «Український сувенір». 

                                       08.12       1-4,5-11 класи               педагог – організатор 

 

 

     6.Шкільна благодійна акція  «Подаруй частинку свого тепла малюкові» 

 

листопада – 15 грудня            заступник директора з ВР, педагог – організатор 

     7.Відео виставка дитячих малюнків «Я і мої права» 

  10.12          5-6 класи     шкільна бібліотека     Савченко О.Г. 

     8.Літературна гра «Що я знаю про святого Миколая?» 

                                     17.12                    шкільна бібліотека      Савченко О.Г. 

     9. Фестиваль « З любов’ю до вчителя» 

 

                                   до 20.12              9 – 11 класи              педагог – організатор 

     10.  Новорічний Бал Лідерів. 

                                    27.12                   9-11  класи               педагог – організатор 

     11. Новий рік у дружнім колі. 

                              24 – 28.12            1-4, 5 класи           педагог – організатор, 

  учителі початкових класів, 

 класні керівники. 

  12 .Заочна подорож « Як зустрічають Новий рік у різних країнах» 

                   23-24.12                      1-4 класи Савченко О.Г. 
 13.Взяти участь у шкільних та районних  
предметних олімпіадах «Відкрий у собі талант» 

  грудень      5-11 кл.заступник директора 

 

14..Анкетування « Зимові канікули. Що ти пропонуєш?» 

                   20 -21.12                         1-4 кл., 5-11 кл.         учителі початкових класів, 

класні керівники.        

 15.Розробити план заходів на зимові канікули. 
до  22.12                                                          заступник директора   

16.Провести бесіди:  

а). Правила протипожежної безпеки під час проведення 

новорічних свят;  

 

б).Поведінка учнів під час зимових канікул. 
              28.12                           1-4 ,5-11 кл.учителіпочатковихкласів, 

 класні керівники. 

 

17.Провести засідання штабу профілактики 

 ( зайнятість учнів « проблемного» контингенту 



під час зимових канікул) 
24.12заступник директора школи,соціальний педагог 

 

 

 
  Заступник директора школи з виховної роботи:            Валентина Борщ 

 

 
 


