
Система конкретних  щомісячних завдань, спланованих на виконання 

Виховної програми Сокальської гімназії імені Олега Романіва  у 

 І семестрі 2015-16 н.р.   

Додаток №  

Місія гімназії: виховання громадянина України – носія національних і моральних 

цінностей та загальнолюдських надбань, розвиток високоінтелектуальної, 

компетентної, свідомої особистості з громадською позицією, здатної до самореалізації 
та прояву своїх можливостей у різних сферах життєдіяльності. 

Кредо : творчий учень – компетентна особистість, здатна до самореалізації в соціумі 

як представник нової генерації молоді в Україні. 

Проблема, над якою працює  МО класних керівників:  Формування життєвих 

компетентностей учнів на всіх етапах становлення особистості засобами кращих 

моральних норм, патріотизму, виховання гідності. Створення у гімназії «території 
успіху для кожної дитини» 

Вересень 
 

Місячник безпеки  руху 

 

№ 

з/п 

   

1. Свято першого дзвоника 01.09 Тимчишин Г.С. 

2.  Перший урок «В єдності наша сила».  

Епіграф «Нам пора для України жить!» 

 

01.09 кл. керівники 

3. Загальношкільний день пам‖яті випускників, 

загиблих в АТО. 

02.09.  Кл.кер,  

педагог-організатор 

4. Поновити інформаційні матеріали на стенді "На 

допомогу класному керівнику" 

серпень-

вересень 

 

ЗВР 

5. Провести інструктаж з класними керівниками, 

керівниками гуртків, органами учнівського 

самоврядування з питань планування виховної 

роботи та ведення документації 

серпень-

вересень 

ЗВР 

 

6.  

 

 

6.1 

 

6.2 

 

 

6.3 

 

Місячник безпеки руху “Увага! Діти на 

дорозі” 

Поновити  у класних куточках  інформацію про 

безпечний рух дітей 

Взяти на облік учнів, які мають власні мопеди 

та мотоцикли і провести з ними додаткові 

заняття з ПДР 

Провести виховні години на тему ―Безпека на 

дорозі ‖ 

 

до 20.09 

 

 

до 20.09 

 

 

до 20.09 

 

 

 

02- 08.09 

 

Кл. керівники 

 

 

Кл. керівники 

 

 

Кл. керівники 

Вч. ОБЖ 

 

Вч. ОБЖ 

Кл.кер. 



 

6.4 

 

 

6.5 

 

 

6.6 

На батьківських зборах обговорити питання з 

попередження нещасних випадків на дорогах. 

 

Провести вікторину з ПДР ―Обов’язки та права 

пішоходів‖ (з учнями 1-2 класів) 

 

Спланувати і організувати роботу загону ЮІР 

 

Згідно 

плану 

кл.кер. 

 

До 19.09 

 

 

до 06.09 

 

Кл.кер. 

 

 

 

кл.кер.1-2 кл., 

 вч.ОБЖ 

 

Кіх Р.П. 

7 Аналіз працевлаштування випускників  До 01.09 Класні керівники 

випускних класів, 

ЗДВР 

8 Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 

пільгової категорії згідно чинного законодавства 

 З 02.09. 

постійно 

Класні керівники, 

відповідаль 

ний за організацію 

харчування, кухар 

9 Складання соціологічних карт класів у гімназії, 

списки учнів по категоріях 

До 15.09 Класні керівники, 

ЗДВР 

10 Година спілкування на правову тему в усіх 

класах відповідно до вікових особливостей та 

потреб (тема в плануванні КК) 

07-11.09 Класні кер.  

11 Складання індивідуальних планів роботи 

класних керівників із дітьми пільгових категорій 

До 15.09 Класні керівники 

12. Олімпійський урок. День спортовця.  

 

11.09 Лаговська О.І.  

Ку рівчак Г.Я.  

13. 

 

Поновити класні куточки, естетично оформити 

класні кабінети 

 

До 20.09 

 

Кл. керівники 

 

14. Поновити банк даних про обдарованих дітей, 

учнів, які потребують особливої уваги, а також 

банк зайнятості учнів у позаурочний час 

 

До 04.09 

 

 

До 20.09 

класні керівники, ЗВР 

 

 

15 Ін форм хвилинки до Дня народження 

М.Грушевського. (150років) 17.09.  

14-18.09 Кл.кер., вч.історії   

 

16  Квітковий вернісаж  17.09  Класні керівники, вчит. 

природничого циклу 

Шкаврін Х.М.  

17 Інформаційні хвилини з нагоди  170 –річчя від 

дня народження Івана Карповича Карпенка-

Карого. Тематичні повідомлення на уроках 

29.09  Кл.кер.,  

вч. укр.літ  

на уроках 

18. Всесвітній день туризму  28 .09 Виглінська О.Т. 

 

 

19. Запропонувати та затвердити склад Ради 

профілактики правопорушень. 

Спланувати роботу і провести  перше засідання 

комісії з попередження правопорушень серед 

учнів 

 

На  

засіданні 

педагогіч

ної ради 

  

 

 

ЗВР, члени ради 



20. 

 

День бібліотеки. 

Знайомство з РДБ бібліотекою (уч. 1 кл.) 

30.09 

 

 

Кл. кер.1-х кл. 

Пушкарська Л.В 

 

21. Здійснити психолого-педагогічний аналіз 

контингенту учнів з метою виявлення тих, хто 

схильний до правопорушень, до вживання 

спиртних напоїв, наркотичних речовин. 

Інформацію подати заст.директора з 

виховної роботи (письмова форма) 

 

До 21.09 Класні керівники, 

ЗВР 

22. Провести вибори учнівського комітету та 

органів учнівського самоврядування в класних 

колективах. Вибори президента гімназії  

До 10.09 

 

 

До 09.10. 

Кл.кер.,  

 

 

педагог-організатор 

 

23. Налагодити роботу гуртків, секцій, клубів за 

інтересами, погодити план їх роботи. Акція: 

«Кожен учень хоче знати, де свої таланти 

показати» (залучення дітей до відвідування 

гуртків, секцій, клубів за інтересами) 

До 15.09 ЗВР, керівники гуртків 

 

24. Виховні години за виховною програмою 

«Особиста гідність. Громадянська позиція. 

Безпека життя» (класні кер. 7-11 класів у 

своєму плануванні фіксують тему  за 

Програмою) 

14.09-

18.09 

Кл. кер. 3-7кл. 

25. Поновлювати куточок "Все про професії"  

 

Протягом 

року  

ЗВР 

26. Налагодити діяльність класних батьківських 

комітетів, ради гімназії. Спланувати теми 

для батьківського всеобучу 

Вересень-

жовтень 

Дирекція, кл.кер. 

27. Випуск газети « Вісник гімназії» щомісяця Педагог-організатор 

28. Акція «Урок» Згідно 

плану во 

Робоча група 

29 Етичний тренінг: "Культура користування 

мобільним зв'язком " або «Інтернет: небезпеки і  

переваги для спілкування» (відпов. до потреб) 

21.09.-

25.09. 

Класні керівники 1-

7 кл. 

 



 

Жовтень 
Місячник національного виховання  

 

1 День вчителя у гімназії 03.10. Мулька І.М.  

Штикало М.В.  

2 Колективна справа "Мамо, тато, я — дружна 

сім'я" (оформлення родинного альбому або 

родинного дерева) 

Жовтень  Класні керівники 

1-х класів 

3 Поновити куточок правил дорожнього руху До 1.10 Кіх Р.П. 

 

4 Спланувати систему методичної роботи з 

класними керівниками  

 

До 10.10 ЗВР, керівник МО 

класних керівників 

5 Забезпечити виконання методичних 

рекомендацій щодо використання державної 

символіки у гімназії. З цією метою: 

 Поновити куточки  національної 

символіки у класних кабінетах 

 

 

 

 

До 01.10 

 

 

 

 

Класні керівники 

6 Акція «Урок»  ЗВР, робоча група 

вчителів 

7 Підготувати учнів-читців до шкільного  к-су 

на краще виконання творів про УПА 

09.10. Вчителі укр. 

літератури, 

 Шкаврін Х.М.  

8 Підготувати учнів до районного конкурсу 

«Сурми звитяги» 

До   14.10 Ярема С.І. 

Шкаврін Х.М. 

 

9. Виховний захід до Дня захисника Вітчизни і 

Покрови Пресвятої Богородиці  

 14.10 Михайлова С.О.  

10 Години спілкування і патріотичні акції до Дня 

захисника Вітчизни  

12-16.10  Класні керівники 

11 Виховні години за виховною програмою 

«Особиста гідність. Громадянська позиція. 

Безпека життя» (класні кер. 7-11 класів у 

своєму плануванні фіксують тему  за 

Програмою) 

 

20-24.10 

 

Кл.кер. 3-7кл. 

12 Налагодити діяльність класних батьківських 

комітетів, Ради гімназії. 

 

До 01.10 Кл.кер., дирекція  

13 Школа лідера «Віра у себе» "Стратегія 

прийняття моральних рішень" "Як долати 

труднощі і випробування " "Шлях до 

самореалізації, або Як стати особистістю" (на  

вибір КК відповідно до вікових і 

особистісних потреб). 

19-23.10  Класні кер.1-7 

класів 

14 Розробити заходи щодо профілактики дитячої 

бездоглядності та правопорушень 

 

До 09.10 ЗВР,  

класні керівники 

15 Захист колективних творчих проектів «Яким 

я бачу майбутнє своєї держави?» 

27.10-31.10  Класні керівники 

1-7 класів  



 

Листопад  
                                    Місячник морально-етичного виховання 

 
1 Тиждень української духовності 

 

  

2. Відзначення 97 річниці створення ЗУНР 02.11 ЗДВР,  педагог-

організатор 
3. Підготувати учнів до конкурсу ім. Петра Яцика листопад вч. укр. мови та 

літ., 

 

 
4. День писемності (за окремим планом) 

 

 

04-09.11. 

 

 

 

вч. укр. мови та 

літ. 

5. Виховні години за виховною програмою 

«Особиста гідність. Громадянська позиція. 

Безпека життя» (класні кер. 7-11 класів у 

своєму плануванні фіксують тему  за 

Програмою) 

09-13.11  

Кл.кер. 3-7кл. 

6. Тиждень пам’яті  жертв  масових репресій  

в Україні 

 

16-23.11 ЗВР, Кл. кер., 

пед.-орг., вч. 

історії 
7. Моніторинг вихованості у 1-7 класах. 

Порівняння та аналіз результатів у 4-5 кл. з 

минулорічними показниками.   

До 27.11.  Класні керівники 

1-7 класів.  

8 Тематичний вечір пам’яті до річниці Революції 

гідності  

26.11.  Луцик Н.К.  

9 «Запалімо свічку пам’яті»-  до річниці 

голодомору 

20.11 Шкаврін Х.М.  

10 Сформувати у шкільній бібліотеці літературно-

журнальну виставку «Масові репресії 1932-33 

років: причини і наслідки» 

 

Протягом 

тижня  

бібліотекар 

11 Міжнародний природничо-математичний 

конкурс «Колосок» 

листопад Кафедра 

природничо-

математичних 

наук 

12 Фоторепортаж «Світ моїх захоплень» Листопад  Класні керівники 

1-5 класів 



 

Грудень 
 

Місячник громадянського і  патріотичного виховання  

1 Акція до Міжнародного дня боротьби зі 

СНІДом 

01.12   

1.2 Випуск тематичних буклетів і плакатів  01.12 Кіх Р.П.  

 Тиждень правових знань 

 

01-04.12 Гущик М.П. 

2.1 М/о кл.керівників ―Профілактика 

правопорушень‖ 

Протягом 

тижня 

Г.С.Тимчишин, Гуз 

Н.Ф.. 

2.2 Відкритий виховний захід на правову 

тематику 

03.12 Галета О.В.  

2.3 Години спілкування :«небезпеки сучасного 

світу – як захиститись?» 

Протягом 

тижня 

Кл.керівники 

2.4 Зустріч із працівниками КМСД 02.12 Тимчишин Г.С., 

кл.кер.  

2.5 Конкурс правових проектів (5-7 класи) Протягом 

тижня 

Гущик М.П. 

3. 

 

 

 

«Козацькі забави‖, приурочені Дню Збройних 

сил України (для старшокласників) 

 04.12 

 

Лаговська О.І., 

Долівець А.П. 

Шкаврін Х.М.  

4 Андріївські вечорниці у гімназії (5-Б кл.) 

(родинне свято) 

11.12 Трошина О.М. 

 Ярема С.І. 

 

5. День гімназиста (до дня Наума, покровителя 

знань) 

 

14.12 президент гімназії, 

Шкаврін Х.М. 

6. Тиждень благодійності 

 

14-18.12  

 

7 Благодійна акція до дня св.Миколая) 15.12 Президент гімназії 

Михайлова С.О.  

Шкаврін Х.М. 

8 Похід ―УМХ‖ та волонтерів у дитяче 

відділення лікарні.  

 

18.12 Михайлова С.О., 

педагог-організатор 

9. Свято Миколая (відкритий виховний захід) 

 

18.12 Іванець М.П.  

10. Підготувати учнів гімназії до конкурсу 

«Різдвяні канікули» 

Протягом 

грудня 

Ярема С.І. 

 Шкаврін Х.М., 

Тимчишин Г.С. 

11 Новорічні свята  За 

графіком  

Кл.кер, педагог-

організатор, ЗДВР  

12. Акція «Урок»  ЗВР, роб.гр.вчителів 
 


