
                                                                                                                                 

V.  Заходи з впровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1–11 класів на 2019/2020 навчальний рік 

Вересень  Місячник «Увага! Діти на дорозі!» 

Напрямки 

виховної 

діяльності 

Ціннісне 

ставлення до… 

Пам’ятні дати Зміст виховної діяльності Класи 
 

Відповідальний 
Примітки 

…
  
д

ер
ж

ав
и

 

2 – День Знань  Свято Першого Дзвоника. Робота  науково- освітніх 

локацій. Перший урок на тему, рекомендовану МОН.   

Перевибори класного самоврядування. 

4.09 – Виховна година щодо дотримання  Правил для 

учнів, Кодексу гімназиста.  

Поновлення банку обдарованих дітей. 

1-11 ЗДВР, педагог-

організатор, 

класні керівники 

 

21 - День Миру 

 

Єдина виховна година     

Акція «Парасольки миру»  

  Проект «Планета миру» 

1-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

22 – День 

партизанської 

слави 

29 – Трагедія 

Бабиного яру 

Єдина виховна година  

Круглий стіл «Роль партизанського руху в часи ІІ 

Світової війни» 

1-11 

9-11 

Класоводи, класні 

керівники 

 

…
 с

еб
е 

8 – Міжнародний 

день грамотності 

Загальногімназійний диктант (8.09) 3-11 Учителі української мови  

13 – День 

фізкультури та 

спорту (14) 

Змагання вчителів і страшокласників. 

 Відоепрезентація «Досягнення українських 

спортсменів» 

1-11 Педагог- організатор, 

вчителі фізкультури 

 

 Діагностика раннього виявлення залежностей 

(тютюнопаління, алкогольна залежність, наркоманія) 

та соціально дезадаптованих учнів. 

8-11  Cоціальний педагог  

Інструктаж з техніки безпеки на дорогах 

 

 

 

 

1-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

 

…
 

сі
м

’ї
, 

р
о
д

и

н
и

, 

л
ю

д
е

й
 19 – День 

народження 

День позитиву у гімназії. Акція «Подаруй посмішку»  Педагог-організатор  



смайлика   

16 – День батька Організаційні батьківські збори по класах. 1-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

Соціальна паспортизація класів. Рейд-перевірка 

житлово-побутових умов проживання соціально 

незахищених категорій. 

 

1-11 Соціальний педагог,  

класоводи та класні 

керівники 

 

…
п

р
ац

і  Благоустрій братської могили. 6-8 Вчителі трудового 

навчання 

 

Етичні бесіди «Праця і життя людини» 2-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

…
 

к
у
л
ь
ту

р
и

 і
 

м
и

ст
ец

тв
а 14 – День кіно 

30 – 

Всеукраїнський 

день бібліотек 

Дискусія про сучасне кіно 

 

Ранкова акція «Фото з улюбленою книгою». 

 Літературна година «Книги - ювіляри року» 

2-11 

 

 

5-ті 

Педагог-організатор 

 

 

Бібліотекар 

 

…
п

р
и

р
о
д

и
  Шкільні дні енергії. Виховні години з 

енергоменеджменту. Участь у проекті «Чисте місто. 

«Ні» сміттю» 

2-11 Класоводи, класні 

керівники, Учитель 

фізики 

 

Дискусія «Поводження з безпритульними 

тваринами» 

2-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

Жовтень 

Місячник безпеки життєдіяльності 

Напрямки 

виховної 

діяльності 

Ціннісне 

ставлення до 

… 

Пам’ятні дати Зміст виховної діяльності Класи Відповідальний Примітки 

…
д

ер
ж

ав
и

 

11 – День 

захисника 

України та 

день 

українського 

козацтва. 

День козака 

Проведення ігор «Котигорошко», «Козацьке завзяття», «Козацький 

гарт». 

Фотовиставка «Обличчя захисника» 

Козацький квест «Пропала булава» 

1-11 

 

 

5-11 

ЗДВР, педагог-

організатор, 

учитель захисту 

Вітчизни 

 

28 – День 

звільнення 

Проект «Дорогою героїв». 1-11 Класоводи, 

класні керівники 

 



України від 

нацистських 

загарбників 

 Гра-репортаж «Видатні імена сучасної України».  1-11 Класоводи, 

класні керівники 

 

Вибори Президента гімназії 5-11 Педагог- 

організатор 

 

…
 с

еб
е 

 Прийом учнів до дитячої організації «Дивокрай» 2 Педагог-

організатор 

 

Інструктаж з техніки безпеки перед канікулами щодо поводження з 

вибухонебезпечними предметами. 

1-11 Класоводи, 

класні керівники 

 

Психолого – педагогічний консиліум по п’ятим класам: ″Адаптація 

дітей до навчання у п’ятих класах″ 

5 Соціально-

психологічна 

служба 

 

Батьківські збори на тему: «Перебудова організму та працездатність 

учнів 5-го класу 

Бібліотечні ігри, вікторини 

Презентація власних бібліотечок. Конкурс «Моя закладка найкраща» 

5 

 

2-гі 

4-ті 

Психолог 

 

Бібліотекар 

Бібіліотекар 

 

…
 с

еб
е 

 Дослідження рівня адаптації учнів п’ятих класів до навчання в 

середній ланці 

5 Психолог  

Вивчення особливостей соціально-адаптаційного періоду учнів 5х, 

10х класів та новоприбулих учнів. 

5,10 Соціальний 

педагог 

 

Проведення інформаційно-профілактичного заходу з питань 

запобігання торгівлі людьми ( бесіда з демонстрацією відеороликів, 

гра «Рожеві окуляри») 

9-11 Соц.пед  

…
сі

м
’ї

, 
р
о
д

и
н

и
, 
л
ю

д
ей

 4 – День 

учителя  

Святковий концерт 

 

 

1-11 

 

  

Педагог- 

організатор 

 

 

 Рейд-перевірка житлово-побутових умов проживання дітей із 

соціально незахищених категорій. 

1-11 Соціальний 

педагог, 

класоводи та 

класні керівники 

 

Батьківські збори на тему: «Перехід дошкільників до нового ступеня 

життя» (співпраця з психологами ДНЗ) 

 Психолог  



…
  
п

р
ац

і 

  Бесіда «Погляд у світ професій» 2-11 Класоводи, 

класні керівники 

 

Участь у конкурсі «Осінні фантазії», «Шкільний сайт» 

 

5-11 Учителі 

інформатики, 

трудового 

навчання 

 

 

…
 к

у
л
ь
ту

р
и

 і
 

м
и

ст
ец

тв
а 

1 – 

Міжнародний 

день музики 

Хвилина з мистецтвом. Музичні перерви. 1-11 Учитель музики, 

класоводи, 

класні керівники 

 

11 – День 

художника(13 

Хвилина з мистецтвом.  Інтерактивна гра «Постав оцінку художнику»  5-11 Учитель 

образотворчого  

 

 Участь у міському святі «Просто на Покрову». 5-11 Учителі 

української мови 

та літератури 

 

…природи 

  Самоаналіз «Місце на Землі» 

Виставка «Симпатичні істоти» 

1-4 

2-11 

Класоводи, 

класні керівники 

 

 

Листопад 

Місячник знань з основ безпеки життєдіяльності 

З 11-17 – Тиждень безпеки дорожнього руху 

Напрямки 

виховної 

діяльності 

Ціннісне 

ставлення до… 

Пам’ятні дати Зміст виховної діяльності Класи/дата Відповідальний Примітка 

…
д

о
 

д
ер

ж
ав

и
 21 – День Гідності 

та Свободи 

Єдина виховна година   

Фотовиставка «Герої не вмирають» 

1-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

23 – День пам’яті 

жертв Голодоморів 

Єдина виховна година.  

 Участь у загальнонаціональній хвилині мовчання та 

акції «Запали свічку» 

2-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

…
 д

о
 с

еб
е 20 – Всесвітній 

день дитини 

Години спілкування «Секрети життєвого успіху» 

Збір інформації про зайнятість у гуртках 

1-11 Класоводи,класні 

керівники 

 

 Профдіагностика (дослідження професійних нахилів 

та інтересів учнів) 

9,11 Психолог  



 Виховна година: «Попередження булінгу в 

учнівському середовищі» 

2-11 Психолог  

 Просвітницька бесіда: «Шлях до майбутнього». 8-10 Соц.пед   

…
д

о
 с

ім
’ї

, 
р
о
д

и
н

и
, 
л
ю

д
ей

 
 

 

13 – Всесвітній 

день доброти 

Тиждень ввічливості та доброти 

 

Урок доброти і милосердя «Добро починається з 

дитинства». Акція «Роби добро» 

1-11 Класоводи,класні 

керівники 

 

16 – Міжнародний 

день толерантності 

Виховні години на тему: «Декларація принципів 

терпимості», «Толерантність врятує світ», «Почути 

один одного».  

1-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

19- Міжнародний 

день чоловіків 

Святкові привітання чоловіків гімназії 1-11 Педагог- організатор  

21 – Всесвітній 

день вітань 

 Година спілкування «Школа ввічливості» 1-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

 Робота волонтерського загону 

 

9-11 Педагог-організатор  

…
д

о
 п

р
ац

і 

 Участь у міському конкурсі «Паперовий світ», 

«Початкове технічне моделювання», «Декоративний 

розмай», «Мирний космос» 

5-11 Учителі трудового 

навчання 

 

 Конкурс оберегів 2-11 Педагог- організатор  

…
 д

о
 

к
у
л
ь
ту

р
и

 і
 

м
и

ст
ец

тв
а 9 – День 

української 

писемності та мови 

Ранкова акція «Люби українське» 

Оформлення куточків грамотія 

Виховний захід «О слово рідне, хто без тебе я» 

2-11 

 

5-11 

Учителі української мови 

та літератури 

Бібіліотекар 

 

 Звіт-мандрівка «Сюжетні замальовки рідного краю» 

Гра-конкурс «Українське ерудит-лото» 

1-10 

6-ті 

Класоводи, класні 

керівники 

 

… до природи 
 Пантоміма «Закони екології» 1-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

 

Грудень 

Напрямки 

виховної 

діяльності. 

Ціннісне 

ставлення 

до … 

Пам’ятні дати Зміст виховної діяльності Класи Відповідальний Примітки 

…
  

д
ер

ж

ав
и

 

6 – День Збройних 

Сил України 

 Зустрічі з учасниками АТО. 1-11 ЗДВР  



9 – Міжнародний 

день пам’яті 

злочинів геноциду 

Єдина виховна година  1-11 Класоводи, класні 

керівники, учитель 

правознавства 

 

10 – День захисту 

прав людини 

Тиждень права. Урок «Я і моє право». 

Флешмоб «Стоп, насильство» 

 

1-11 Класоводи, класні 

керівники, учитель 

правознавства 

 

…
 с

еб
е 

1 – Всесвітній день 

боротьби зі 

СНІДом 

Дослідження проблеми ВІЛ, СНІД (до дня боротьби  зі 

СНІДом, до тижня здорового способу життя) 

Інформаційна година «Не дай СНІДу шансу» 

10-11 

 

10 

Психолог 

 

Бібліотекар 

 

 Дослідження творчих здібностей, нахилів, інтересів 

учнів (з метою забезпечення індивідуального і 

диференційного підходу у освітній діяльності) 

 Психолог  

Проведення діагностичних до     сліджень, з метою 

виявлення рівня групової згуртованості, соціального 

статусу учнів («Соціометрія» Дж.Морено) 

5,8,10 Соц.пед  

Конкурс дитячого малюнка «Ми обираємо здоров’я» 5-7 Соціальний педагог  

 
Бесіди з профілактики ігрової залежності. 5-7 Соц.пед  

…
  
сі

м
’ї

, 
р
о
д

и
н

и
, 
л
ю

д
ей

 

3- Всеукраїнський 

день добрих справ 

(# Щедрий 

вівторок) 

Благодійний ярмарок 2-11 ЗДВР, педагог- 

організатор,  

 

4 – День обіймів Ранкова акція «Теплі обійми». 1-11 Педагог-організатор  

9 – День 

благодійності 

 Акція «Не будь байдужим» 2-11 Педагог-організатор,   

5- Міжнародний 

день волонтерів 

Єдина виховна година «Совість і обов’зок» 

 

5-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

 Профілактика насильства. Флешмоб малюнків «Ми 

проти насильства». 

2-11 Соц.- псих.служба  

…
  
п

р
ац

і  Участь у міському конкурсі «Зимова казка», на кращу 

програму для ПЕОМ, «Подарунок воїну» 

5-11 Учителя трудового 

навчання, 

інформатики 

 

Прикрашання гімназії до Нового Року.   1-11 Класоводи, класні 

керівники 

 



… культури 

і мистецтва 

19 – День Святого 

Миколая 

Святкові привітання по класах.  

Бібліотечний урок «Цей чаруючий світ казок» 

1-11 

 

3-ті 

Педагог-організатор, 

класні керівники 

Бібліотекар 

 

 Підготовка і проведення Новорічних свят. 1-11 Педагог-організатор  

… природи 
  Гра «Місце на Землі» 1-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

 

Січень 

Напрямки 

виховної 

діяльності 

Ціннісне 

ставлення до… 

Пам’ятні дати Зміст виховної діяльності Класи Відповідальний Примітки 

…
 д

ер
ж

ав
и

 

22 – День 

Соборності та 

Свободи України 

Виготовлення символічних постерів «Моя Україна»  

Єдина виховна година «Моя Україна- соборна і незалежна»  

Виховна година «Батьківщина-рідна Україна» 

 

2-11 

 

4-ті 

Класоводи, класні 

керівники 

Бібліотекар 

 

27 – Міжнародний 

день пам’яті жертв 

Голокосту 

Єдина виховна година «Голокост – лихо століття»  1-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

29 – День пам’яті 

героїв Крут 

Єдина виховна година «Самі будуємо своє життя у своїй 

країні» , літературна композиція «Через Крути у майбуття» 

2-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

…
се

б
е 

 Виховні години: «Мій день: хороше і погане», «Презентація 

твого Дня народження» і «Шлях до себе». 

1-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

Виховна година: «Попередження булінгу в учнівському 

середовищі» 

4,5-6 Психолог  

Виховна година: «Профілактика булінгу серед дітей та 

молоді» (відеолекторій) 

2,8-9 Психолог  

Вивчення професійної спрямованості учнів:1.

 Опитувальник професійної спрямованості Д. 

Голланда. 

2. Опитувальник «Професійних переваг» Б.Басса.3.

 Опитувальник визначення спонукань вибору 

професій. 

9/11 Соціальний педагог  

Проведення діагностичних до     сліджень, з метою виявлення 

рівня групової згуртованості, соціального статусу учнів 

5,8,10 Соц.пед  



(«Соціометрія» Дж.Морено) 

… сім’ї, родини, 

людей 

21 – День обіймів Акція «Теплі обійми» 

Виховна година «Коли твій друг захворів» 

1-11 

2-11 

Класоводи, класні 

керівники 

 

… праці 
 Участь у конкурсі «Космічні фантазії» 5-11 Учитель фізики  

Презентація родинних захоплень. 5-11 Класні керівники  

… культури і 

мистецтва 

7 – Різдво 

Христове 

Загальногімназійні колядки. 5-11 ЗДВР, класні керівники  

19 – Хрещення 

Господнє 

 5-11 Педагог-організатор  

… природи 

 Створення еко-проектів. Конкурс еко-плакатів. 5-11 Класні керівники  

 Віртуальна подорож «Прекрасна Україна» 2-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

 

Лютий 

Напрямки 

виховної 

діяльності 

Ціннісне 

ставлення до… 

Пам’ятні дати Зміст виховної діяльності Класи Відповідальний Примітки 

…
д

ер
ж

ав
и

 

9 – День пам’яті 

Сергія Романчука 

Урок- пам’ять «У нашій пам’яті назавжди». 

Фотовиставка «Слава герою» 

5-11 Педагог-організатор  

20 – День пам’яті 

героїв Небесної 

сотні 

Вечір пам’яті «Слава героям». 9-10 Педагог-організатор  

 Розучування патріотичних пісень. 1-11 Учитель музики  

…
 с

еб
е 

10 – Міжнародний 

день безпечного 

користування 

Інтернетом 

Година спілкування «Небезпечні квести для 

дітей: профілактика залучення»  

4-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

 Година спілкування «Наодинці з собою». 2-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

Розвиток пізнавальних процесів (пам’ять, увага, 

мислення). 

2-4 психолог  

Проведення діагностичних до     сліджень, з 

метою виявлення рівня групової згуртованості, 

5,8,10 Соц.пед  



соціального статусу учнів («Соціометрія» 

Дж.Морено) 

Проведення профілактичних бесід з 

демонстрацією відеоматеріалів на тему : «Безпека 

в мережі Інтернет». 

6-9 Соц.пед  

…
 с

ім
’ї

, 

р
о
д

и
н

и
, 

л
ю

д
ей

 
14 – День Святого 

Валентина 

Працює святкова пошта. Музичні перерви. 1-11 Педагог-організатор  

17 – День 

спонтанного прояву 

доброти 

Оформлення загальногімназійного щоденника 

Добра. 

 

1-11 ЗДВР, класні 

керівники 

 

… праці 
  Методика незакінчених речень «Праця в житті 

людини» 

5-11 Учителі трудового 

навчання, педагог-орг 

 

… культури і 

мистецтва 

21 – Міжнародний 

день рідної мови 

Тематичні виховні години 

Книги шукають читача. День нових книг у 

бібліотеці 

1-11 

2-4 

 

Класоводи, класні 

керівники 

Бібліотекар 

 

… природи 
  Гра-подорож природня дива України 1-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

 

 

Березень 

Напрямки 

виховної 

діяльності 

Ціннісне 

ставлення до… 

Пам’ятні дати Зміст виховної діяльності Класи Відповідальний Примітки 

…
д

ер
ж

ав
и

 

9 – День народження 

Т.Шевченка 

 Виховна година «Шевенко- то серце народу» 

 

1-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

Сократівські бесіди «Щире слово, добре діло душу 

й серце обігріло» 

1-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

Літературно- музичне свято «Тарас Шевченко 

мовами національних меншин» 

5-11 ЗДВР, педагог-

організатор 

 

…
 с

еб
е 20 – Міжнародний 

день щастя 

Години спілкування «Веселка твого щастя» (19) 9-11 ЗДВР, педагог-

організатор 

 

 Тренінгові заняття: «Попереду у нас п’ятий клас» 3.4 психолог  

…  с і м ’ ї ,  р о д и н и  і  л ю д е й
 

8 – Міжнародний Святковий концерт ( 7.03) 1-11 ЗДВР, педагог-  



жіночий день організатор 

 Дослідження психологічного мікроклімату в сім’ї 

 

2-6 психолог  

Акція до всесвітнього дня людей з синдромом 

Дауна «Різнокольорові шкарпетки» 

2-11 психолог  

Просвітницька бесіда: «Мій професійний вибір» 9-11 Соц.пед  

… праці 
 Операція «Чисте подвір’я, вулиця, село, місто – 

чиста українська земля». 

1-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

… культури і 

мистецтва 

21 – Всесвітній день 

поезії 

 

27- Міжнародний 

день театру 

 Конкурс читців «Поезіє, ти завжди неповторність» 

Фотоконкурс «Моя Україна» 

 

Конкурс малюнків «Я малюю казку» 

2-11 

 

 

2-4 

Класоводи, класні 

керівники 

 

Бібліотекар 

 

… природи 

 Акції «Розчистимо лісове джерело» та «Зелений 

паросток майбутнього». 

Шкільні дні енергії 

1-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

 

 

Квітень 

Напрямки 

виховної 

діяльності 

Ціннісне 

ставлення до… 

Пам’ятні дати Зміст виховної діяльності Класи Відповідальний Примітки 

…держави 

26 – День пам’яті 

Чорнобильської 

трагедії 

Години спілкування «Чорнобиль не має минулого 

часу» (23) 

5-9 Педагог-організатор  

 День цивільної оборони. Операція «Захист». 1-11 Начальник штабу ЦЗ  

…
 с

еб
е 

7 – Всесвітній день 

здоров’я 

Проведення Дня здоров’я. Урок здоров’я під девізом 

«Здоровим бути модно!» (9.04) 

Участь у агітбригаді «За здоровий спосіб життя» 

1-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

 Бесіда щодо запобіганню торгівлі людьми з 

демонстрацією відеофільмів, гра «Рожеві окуляри» 

10-11 психолог  

Вивчення особливостей соціально-адаптаційного 

періоду учнів 5х, 10х класів та новоприбулих учнів. 

5,10 С оціальний педагог  



Вивчення професійної спрямованості учнів: 

1. Опитувальник професійної спрямованості Д. 

Голланда. 

2. Опитувальник «Професійних переваг» Б.Басса. 

3. Опитувальник визначення спонукань вибору 

професій. 

9/11 С оціальний педагог  

Проведення діагностики рівня адаптації учнів 4х 

класів (методика «Дослідження навчальної мотивації» 

за Ануфрієвою) 

 

4 Соц.пед  

…
. 
сі

м
’ї

, 

р
о
д

и
н

и
, 
л
ю

д
ей

 1 – День сміху Акція «Подаруй свою посмішку». 1-11 Класоводи, класні 

керівники, педагог-

організатор 

 

 Робота волонтерського загону.  

 

7-9 Педагог- організатор  

 Дослідження психологічного мікроклімату в сім’ї 2-6 Психолог  

… праці 
 Акції «Очистимо берег річки Уж» та «Чисте місто». 5-10 Класні керівники  

Тиждень гурткової роботи.  Керівники гуртків  

…
 к

у
л
ь
ту

р
и

 і
 

м
и

ст
ец

тв
а 

2 – Міжнародний день 

дитячої книги 

Презентація улюбленої книги. 1-11 Класні керівники  

6-Всесвітній день 

мультфільмів 

18 – День пам’ятників 

історії та культури 

 

Проект «Топ - 10» - 10 пам’ятників історії та культури 

України, які потрібно відвідати  

 

2-11 

 

Класоводи, класні 

керівники 

 

 Участь у міському огляді художньої самодіяльності. 5-11 Учитель музичного 

мистецтва 

 

Конкурс «Кращий читач 2019» 4-ті Бібліотекар 

… природи 

1- День птахів 

22 – День довкілля та 

День землі 

Тренінг «Ти на землі людина»  

«Тварина та вчинок» 

1-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

 Участь у екологічній агітбригаді. 8-11 Учитель  географії  

 

Травень 

Напрямки 

виховної 

діяльності 

Пам’ятні дати Зміст виховної діяльності Класи Відповідальний Примітки 



Ціннісне 

ставлення до… 

…
д

ер
ж

ав
и

 

8-9 – День пам’яті та 

примирення, 

присвячений пам’яті 

жертв Другої Світової 

війни 

9 – День Перемоги 

Участь у вахті пам’яті героїв Другої Світової війни. 

Тематичні виховні години. 

 Проект «Історія одного фото». 

1-11 Класні керівники, 

педагог- 

організатор 

 

16 – День Європи 

   

 Акція графіті «Крокуємо до Європи» 1-11 Педагог-

організатор, 

класоводи, класні 

керівники 

 

…
 с

еб
е 

 Останній дзвоник. Випускний вечір. 1-11 ЗДВР, педагог- 

організатор 

 

 Повторна діагностика рівня адаптації дітей до 

навчання 

5 психолог  

..
 с

ім
’ї

, 
р
о
д

и
н

и
, 
л
ю

д
ей

 

10 – День матері Виховні проекти «З любов’ю до матері»  1-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

15 – Міжнародний 

день сім’ї 

Батьківська конференція (14.05). 1-11 ЗДВР, педагог- 

організатор 

 

 Робота волонтерського загону. 

 

7-9 Педагог- 

організатор 

 

Проведення просвітницько-виховних занять з 

формування толерантного ставлення до оточуючих. 

1-4 ЗДВР Соц.педагог  

 Квест для випускників «Останній день у школі» 1-11 ЗДВР ,педагог- 

організатор, 

класоводи, класні 

керівники 

 

… праці 
 Акція «Чисте подвір’я, чиста вулиця, чиста Україна», 

прибирання братських могил. 

7-11 Класні керівники  

… культури і 

мистецтва 

8 – День науки  Пантоміма «Що? Де? Коли?» 3-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

21 – День вишиванки Флешмоб і парад вишиванок. 2-11 ЗДВР, педагог- 

організатор 

 

… природи 

3 – День Сонця Фотовиставка «Мій портрет у променях сонця» 1-11 Класоводи, класні 

керівники 

 

 Участь у агітбригаді з енергоменеджменту 5-9 Учитель фізики  



 

 

 


