
 

 

 

 
№ 

 

Дата 

 

Захід 

(акція, конкурс, інструктаж) 

Відповідальний Форма звіту 

відповідальних 

Місячник морально-етичного виховання  

«Що внутрішня, що зовнішня краса тобі дарована, людино»... 
Мета: формування в учнів системи загальнолюдських цінностей, активної моральної життєвої позиції, 

доброзичливих взаємовідносин, виховання художньо-естетичних смаків, культури мислення та поведінки 

1. 02.01.17-

15.01.17 
Заходи під час зимових канікул (окремий 

план) 

Адміністрація, ІПП  

2. Щопонеділка Проведення учнівської лінійки  Адміністрація   

3. Постійно Індивідуальні бесіди з учнями та батьками Кл.керівники, майстри 

в/н 

Запис в журналі 

обліку вих. роб. 

4. Постійно Індивідуальна робота з учнями, схильними 

до правопорушень, що стоять на обліку 

КМСД, дітьми-сиротами  

Кл.керівники, майстри 

в/н, громадські 

вихователі, практичний 

психолог, соц..педагог 

Записи в картках 

обліку 

5. Щочетверга Проведення санітарних годин. Прибирання 

закріпленої території 

Кл.керівники, майстри 

в/н, вихователь 

 

6. Один раз на 

два місяці 

Засідання методичного об`єднання класних 

керівників та вихователів 

Голова МК, члени МК  Протоколи  

7. Протягом 

місяця 

Оформлення інформаційної полички 

«Духовні скарби українців» та книжкової 

виставки «Нехай панує на Землі закон, 

добро і справедливість» 

Ткаченко Л.А., 

бібліотекар 

 

8.  

16.01.2017 

23.01.2017 

Виховні години:  

«Сучасний етикет у громадських місцях»  

«Суверенна моя Україна» 

Кл.керівники, майстри 

в/н 

матеріали  

9. Протягом 

місяця 

«Вступна кампанія – 2017»  ознайомлення 

учнів та батьків з умовами вступу до ВНЗ у 

2017 році. 

Павленко Т.В., 

кл.керівники, майстри 

в/н 

 

10. 23.01.2017 

 

 

Заходи до Дня Соборності та Свободи 

України.  

 

Волкова С.О., 

Проценко В.С.,  

305 кухарів 

Сценарій, 

фотоматеріали, 

звіт  

11. 27.01.2017 Урок пам`яті «Голокост: злочин проти 

людства» до Міжнародного дня пам`яті 

жертв Голокосту 

- тематична книжкова виставка «Місця, 

пов’язані з пам’яттю про Голокост» 

Кл.керівники, майстри 

в/н, медична сестра 

 

Бібліотекар 

 

матеріали   

12. 30.01.2017 Урок-реквієм памяті героїв Крут «Бій під 

Крутами» 

Кл. керівники, майстри 

в/н 

Матеріали    

13. До 01.02.17 Конкурс шпаківень  УС, навчальні групи  Нарогодження, 

інформація на 

сайт  

14. 4-й тиждень Засідання ради по профілактиці 

правопорушень 

Члени ради Протокол  

15. 3-й тиждень Організація учнівського самоврядування – 

засідання міністерств 

Члени учнівського 

самоврядування 

Протокол  

16. До 16.01.17 Оновлення  інформаційного банку даних 

учнів різних категорій  

Соціальний педагог, 

кл.керівники, майстри 

в/н 

Оновлений 

соц.паспорт 

групи 

 

Заст.директора з НВихР     Захарова О.Ю. 


