
                                                                                                 09.2017р. 

                                                                                            Затверджую: 

     Директор _______   В.В. Авдіюк  

Вересень 

Місячник безпеки руху «Увага! Діти – на дорозі!» 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Дата  

провед. 
Відповід. 

Клас Прим

ітка 

1. 

Провести місячник  безпеки 

дорожнього руху «Увага! Діти – на 

дорозі!» 

01.09 – 

30.09.2017 р. 

Лукашук 

С.М. 

1-11 

 

2. Обговорити на серпневому МО 

класні керівників проблеми щодо 

запобігання загибелі і травмування 

дітей під час автопригод з 

визначенням шляхів поліпшення 

засвоєння учнями норм безпечної 

поведінки в процесі дорожнього руху. 

30.08.2017 р. Лукашук 

С.М. 

  

3.  Взяти участь у проведенні 

батьківських зборів, на яких 

інформувати про факти ДТП з дітьми, 

їх причини, а також особливості 

перевезення неповнолітніх 

автотранспортом. 

Вересень 

 

Класні 

керівники, 

класоводи, 

Лукашук 

С.М. 

1-11  

4.  Забезпечити активну участь дітей у 

різноманітних конкурсах та акціях, 

оголошених ДАІ. 

Протягом 

місяця 

Лукашук 

С.М. 

1-11  

5.  Провести в першій декаді вересня 

«Єдині уроки з правил дорожнього 

руху». 

Вересень Класні 

керівники, 

класоводи 

1-11  

6. Оформити куточки з безпеки руху. Вересень Шевчик В.П. 1-11  

7. Провести конкурс та виставку 

дитячих малюнків з безпеки 

дорожнього руху «Світлофор 

Моргайко». 

Вересень Барилюк 

Н.М. 

1-11  

8. Провести гру-подорож в молодших 23.09. Шевчик В.П. 2,3  



класах  «Помандруємо ми трішки-

учимось ходити пішки». 

9. Провести виховні заходи для учнів 

школи: 

 Інтерактивна патріотична 

зарядка. 

 Рольова гра «Будь обережним 

на дорозі». 

 Зустрічі з дорожніми Знаками 

«Безпечний рух – безпека 

життя».  

 Заняття з вивчення Правил 

дорожнього руху «Безпека на 

дорозі». 

 Свято «Школа пішохода». 

 Рольова гра «Дотримуйся 

правил дорожнього руху». 

 Урок-тренінг «Правила 

дорожнього руху. Дороги в 

мікрорайоні                                  

школи. Громадський 

транспорт». 

 Виховна година «Щоб не 

трапилось біди – правил 

дорожніх дотримуйся завжди». 

 Виховна година «Будь 

обережним на дорозі». 

 Виховна година «Безпека на 

дорогах». 

 Виховна година «Учи і поважай 

правила дорожнього руху». 

 Ділова гра «Безпека руху на 

дорозі». 

20.08-20.09. Класоводи, 

класні 

керівники, 

вчитель 

основ 

здоров'я 

1-11 

 

 

1 кл. 

 

2 кл. 

 

3 кл. 

 

4 кл. 

5 кл. 

 

6 кл. 

 

 

7 кл. 

8 кл. 

9 кл. 

10 

кл 

 

11 

кл 

 

10. Зустріч з працівниками ДАІ Вересень  Лукашук 

С.М  

1-11  



11.  Свято Першого дзвоника. День 

Знань: 

 Перший урок «Ми-діти 

європейської родини». 

 Екскурсія по школі – «Школа 

– наша  домівка». 

 Ознайомлення учнів зі 

Статутом школи і правилами 

для учнів. 

1.09. Лукашук С. 

М 

Шевчик В.П. 

класні 

керівники 

1-11 

1-11 

1 

1-11 

 

12. Провести тиждень знань «Знання – 

скарб. Труд – ключ до них». 

 

04.-09.09. 

 

Класоводи та 

класні 

керівники 

1-11  

13. Класні години «Інструктаж з техніки 

безпеки: правила дорожнього руху і 

безпечної поведінки на дорогах та 

вулицях». 

01.09. 

 

Класоводи та 

класні 

керівники 

1-11  

14. Спортивні заходи, присвячені 

Всеукраїнському Олімпійському 

тижню, Дню фізкультурника (за 

окремим планом) 

07-17.09. 

 

Авдіюк С.В. 

Палій Я.Д. 

1-11  

15. Засідання ради профілактики 

(організаційне).  

20.09. Голова Р П 

 

5-11  

16. Складання листків здоров’я. Вересень  Медсестра, 

класні 

керівники 

1-11  

17. Відзначення Дня туризму (створення 

команд, вибір маршруту, 

ознайомлення з завданнями). 

27.09. Назарук Т.В., 

класні 

керівники 

5-11  

18. Оновлення банку даних дітей з 

категорійних сімей. Складання 

соціального паспорту школи. 

Вересень  Класні 

керівники,  

Полівода 

Л.П. 

1-11  

19. Вибори органів учнівського 

самоврядування у класних 

колективах. 

Вересень Класні 

керівники 

  



20. Тематичні заходи, присвячені Дню 

партизанської слави та 76-ї річниці 

партизанського руху в Україні 76-

річниці трагедії Бабиного Яру в 

період Великої Вітчизняної війни (за 

окремим планом) 

Вересень Лукашук С. 

М класоводи, 

класні 

керівники, 

вчителі 

історії 

1-11  

21. Відвідати сім’ї дітей з девіантною 

поведінкою, дітей-сиріт, групи 

ризику. Скласти акти обстежень 

житлово-побутових умов сімей.  

Вересень 

 

Класоводи та 

класні 

керівники, 

Полівода 

Л.П. 

1-11  

22. День бібліотек: 

 Знайомство із шкільною 

бібліотекою  

 Старт операції «Живи, книго!» 

 Огляд нових надходжень до 

шкільної бібліотеки 

 Бібліотечні години «Твій друг – 

підручник» 

30.09. Класоводи та 

класні 

керівники, 

Савлук С.В.,  

 

 

1 

1-11 

 

23. Організувати роботу гуртків, секцій, 

узгодити виховні  плани 

До 15.09. Лукашук С. 

М 

5-11  

24. Провести акцію 

«Милосердя»(допомога сім'ям 

мобілізованих односельчан).  

Вересень  Шевчик В.П., 

класні 

керівники. 

5-11  

25. 

 

26. 

 

27. 

 

28. 

29. 

 

Проводити годину соціального 

педагога. 

Провести заходи до Міжнародного 

дня миру.Участь у Всеукраїнській 

освітній кампанії «Голуб миру». 

Поновити стенд «Наше майбутнє-у 

ваших руках», куточок «Мої слова до 

тебе, солдате!" 

Проводити уроки мужності. 

Провести ігри-подорожі по Країні 

Барвінковій: 

1 раз в 

місяць 

До 20.09 

 

 

Протягом 

місяця  

 

Протягом 

Полівода 

Л.П. 

 

 Шевчик В.П. 

 

Лукашук 

С.М. 

 Хоцевич 

Н.В. 

класні 

1-11 

кл. 

1-11 

кл. 

 

 

 

 

1 кл. 

 



 -подорож в Спортландію; 

-подорож в Країну Безпеки; 

 

місяця 

 

 

керівники  

Шевчик В.П. 

 

 

 

2 кл. 

 

Заступник з директора з виховної роботи             С. М. Лукашук 

          

                                                                                                             

                                                                                                                09.2017р. 

                                                                                         Затверджую: 

                                                                                     Директор _____  В.В.Авдіюк 

 Ціннісне ставлення до свого фізичного "Я" – це вміння особистості оцінювати 

свою зовнішність, тілобудову, поставу, розвиток рухових здібностей, фізичну 

витривалість, високу працездатність, функціональну спроможність, здатність 

відновлювати силу після фізичного навантаження, вольові риси, статеву 

належність, гігієнічні навички, корисні звички, стан свого здоров’я та турбуватися 

про безпеку власної життєдіяльності, здоровий спосіб життя, активний 

відпочинок. 

 

Мета: формувати потребу в здоровому способі життя, стійке негативне ставлення 

до шкідливих звичок; навички культури здоров’я 

Жовтень 

Місячник здорового способу життя  

«Збережи здоров’я та й на все життя»  

 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата  

прведення 

Відповід. Клас  Примі

т. 

1. Організувати валеологічну акцію 

«Моє здоров'я» із залученням  

шкільної  медсестри . 

01.10 Шевчик В.П. 1-11  

2. Активізувати пропаганду здорового 

способу життя через 

Протягом Полівода Л.П. 1-11  



консультативний пункт 

соціального педагога для учнів та їх 

батьків. 

місяця 

3. З метою попередження  вживання 

наркотиків ,алкоголю,куріння 

провести виховні години, бесіди, 

круглі столи, конференції. 

Протягом 

місяця 

Класоводи,       

класні 

керівники. 

1-11  

4. Університет знань «Алкоголь, 

наркоманія, наслідки їх дії на 

організм» 

До 5.10 Полівода Л.П.. 5-11  

5. Організувати день спільних дій в 

інтересах дітей: зустріч з 

працівниками кримінальної міліції, 

служби у справах  сім’ї і молоді, 

представників юстиції, 

прокуратури. 

Протягом 

місяця 

Лукашук С. М. 5-11  

6. Година здоров'я . Кінолекторій 

«Правда про алкоголь та тютюн» 

Протягом 

місяця 

Полівода Л.П. 9-10  

7. Зустріч за круглим столом: 

«Здорові звички-здоровий спосіб 

життя». 

Протягом 

місяця 

Назарук Т.В. 11  

8. Тренінгове заняття «Як 

протистояти насильству» 

Протягом 

місяця 

Полівода Л.П. 7-8  

9. Подорожі по Країні Барвінковій: 

- до країни «Здоров'я»: 

-до Королівства Казки 

Протягом 

місяця 

Шевчик В.П.     3 

 

1 

 

10. Оформити викладку літератури 

«Бути здоровим- престижно» 

Протягом 

місяця 

Савлук С.В. 5-11  

11. Виховні години «Повага-ниточка, 

що з'єднує покоління . Акція 

«Людяність у нелюдяний час» 

(до Дня Ветерана та  Міжнародного 

дня літніх людей ) 

1.10. Класні 

керівники, 

Шевчик В.П. 

1-11  

12. Підготовка і проведення Дня 

працівника освіти: 

 Конкурс стіннівок 

Жовтень  Лукашук С. М. 

Шевчик В. П 

1-11  



«Святковий вернісаж»; 

 День учнівського 

самоврядування 

 Святковий концерт  

класний 

керівник11 кл. 

13. Провести операції «Листя», 

«Земля» (трудові десанти на 

пришкільній ділянці). Акція «Осінь 

без диму» 

Протягом 

місяця 

Шевчик В.П., 

класні 

керівники 

5-11  

14. 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

16. 

 

17. 

 Відзначення річниці визволення 

України від німецько-фашистських 

загарбників. 

 Провести години пам'яті , уроки 

мужності: 

-  Їх подвиги в пам'яті вічні. 

- Україна пам'ятає. 

- Допоки пам'ятаємо-живемо. 

- Колосок пам'яті. 

Трудові десанти з упорядкуванням 

братських могил, обеліска. 

Зустрічі з ветеранами ВВ 

війни,учасниками АТО «Хай вічно 

горить вогонь пам'яті» 

24-31.10. 

 

 

 

 

Протягом 

місяця 

Жовтень  

 

Протягом 

місяця 

 

Класні 

керівники, 

класоводи, 

Класні  

керівники 

 

 

Шевчик В. П 

 

Класоводи, 

класні 

керівники 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

 

8-11 

 

1-11 

 

18. Організувати осінню виставку 

квітів та композицій «Осінні 

візерунки». 

05.10 Лукашук С.М.,  

Мостепанюк 

О.В. 

1-11  

19. Екологічна акція « Довкіллю-

чистота та затишок» (благоустрій 

території школи) 

Протягом 

місяця 

 

Класні 

керівники 

5-11  

20. Розробити заходи спрямовані на 

пропаганду здорового способу 

життя: -  Акція „Курінню – ні!”. 

– Випустити бюлетні на 

антиалкогольну, 

антинаркотичну та 

До 20.10 Полівода Л.П., 

Шевчик В.П. 

 класні 

керівники 

1-11  



антитютюнову 

тематику. 

 Провести: 

-Зустрічі з працівниками лікарні, 

соціальної служби на тему: „Твоє 

здоров’я в твоїх руках”. 

21. Розробити план роботи з учнями на 

осінні канікули 

До 22.10. Лукашук С. М. 

Шевчик В.П. 

  

22. Засідання ради профілактики 

 (за окремим планом) 

18.10. Голова Р П 

 

РП  

23.  Анкетування «Виявлення 

схильності учнів до шкідливих 

звичок». 

Жовтень  Полівода Л.П. 5-11  

24. Провести рейд «Тютюнопаління» 

 

Жовтень  Самовряду- 

вання. 

8-11  

25. Провести конкурс юних гумористів 

«Посміхнемось щиро Вишні» 

Жовтень  Андріюк Л.Н.. 5-11  

26. 

 

Проводити годину соціального 

педагога. 

 

1 раз в 

місяць 

 

Полівода Л.П. 1-11 

кл. 

 

27. Організувати та провести заходи з 

відзначення дня народження 

Михайла Грушевського 

Протягом 

жовтня 

Хоцевич Н.В. 1-11 

кл 

 

     

Заступник директора з виховної роботи                   С. М. Лукашук                           

                                                                           

                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                                                              



                                                                                09.2017 р. 

                                                             Затверджую: 

                                                                               Директор_______В.В.Авдіюк     

Листопад 

Місячник правових знань і правової пропаганди 

 «Бережи мене, мій законе» 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

Відповідає Клас При

мітк

а 

1  Відзначення дня української 

писемності та мови . Тематичний 

вечір „Буду я навчатись мови 

золотої”  

09.11. Вчителі 

української 

мови 

2-11  

2 Засідання юридичної вітальні з 

теми: „Система захисту прав 

людини на Україні: минуле й 

сьогодення”. 

До 17  .11. Полівода 

Л.П. 

 

5-11  

3 Провести засідання Ради 

профілактики (за окремим планом) 

 15.11. Голова Р П 

Лукашук С. 

  

4 Організація заходів до: 

- Дня національної гвардії України. 

-Дня захисту прав дитини. 

-Міжнародного дня боротьби з 

курінням. 

 

01.11 

20.11 

15.11 

 

Класні 

керівники 

Полівода 

Л.П., 

 

1-11  

5 Ділова гра «Інститут здоров’я» Протягом 

місяця 

Полівода 

Л.П., 

 

10-11  

6 Провести збори батьків, діти яких 

стоять на обліку з інформацією 

щодо розповсюдження пияцтва, 

куріння та інших негативних явищ 

протягом 

місяця 

Полівода 

Л.П., класні 

керівники 

8-11  

7 Тренінгове заняття «Закон і ти». Протягом Полівода 8-9  



місяця Л.П. 

8 Оформити виставку в бібліотеці 

„Вивчаємо свої права та 

обов’язки”. 

до 13.11. Савлук С.В.   

9 Провести класні години у формі 

бесід, усних журналів, ділових ігор, 

конференцій, «круглих столів» з 

морально-правової тематики. 

Протягом 

місяця 

Полівода 

Л.П., класні 

керівники, 

класоводи 

1-11  

10 Тиждень правознавства « Право, 

обов’язок, закон та 

відповідальність» 

(за окремим планом) 

06-11.11. Шевчик 

В.П. 

Лукашук С. 

9-11  

11 Провести дні пам’яті Голодомору -

85 річниця«Трагедія українського 

народу» та Героїв Небесної Сотні. 

24.11 Класні 

керівники 

5-11  

12 Тиждень антиалкогольної та 

антинаркотичної пропаганди: 

13-18 . 11. Полівода 

Л.П. 

1-11 

 

 

 

13 Участь у Всеукраїнській акції 

«Дитина без насильства» 

 

Протягом 

місяця 

Класні 

керівники 

1-11  

14 Організувати роботу соціальної 

служби для учнів, годину 

соціального педагога. 

Протягом 

місяця 

Полівода 

Л.П. 

1-11  

15 Проводити обговорення 

телепередач, статей на правову 

тематику 

Листопад  Класні 

керівники 

 

5-11  

16 Провести загальношкільний 

конкурс «Срібні дзвіночки» 

25.11 Вчитель  

музики,  

1-11  

17 Провести зустріч з 

демобілізованими учасниками 

АТО. 

Протягом 

місяця 

Класні 

керівники 

 

1-11  

18. Подорожі по Країні Барвінковій: Протягом Шевчик   



-урок-казка «Твої права»; місяця В.П. 2 кл. 

 

 Заступник директора з виховної роботи                  С. М. Лукашук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


