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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

ПОЗАУРОЧНОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ  РОБОТИ НА  

2021- 2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК  

(додаток до Річного плану роботи комунального закладу  

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 Вінницької міської ради»)  

 

Керуючись Законом України «Про загальну середню освіту», Програмою «Основні 

орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України »  

 Навчальний заклад головну увагу у виховній роботі акцентує на вихованні 

громадянина – патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової 

діяльності; формуванні творчої особистості учня; вихованні поваги до національних 

цінностей нашого народу; виробленні навичок здорового способу життя.  

Виховна тема закладу: Виховання всебічно розвиненої, культурної, освіченої, 

здорової з усвідомленою громадянською позицією особистості, яка буде здатна 

побудувати інформативне суспільство, в основі якого мають бути закладені 

конституційна демократія, толерантність та повага до прав людини. 

Зміст заходів 
Дата 

проведення 

Ціннісний 

орієнтир 

виховання 

Відповідальні 

ВЕРЕСЕНЬ  

05 вересня  – День благодійності 

12 вересня  – День фізичної культури та спорту 

15 вересня – День народження Google 

21 вересня - День миру  

22 вересня - День партизанської слави 

27 вересня – Всесвітній день туризму 

30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек 

 

Місячник попередження дорожньо-транспортного травматизму «Увага, діти на 

дорозі!» (за окремим планом) 

Організаційна робота 

Свято Першого вересня. 

Година спілкування, присвячена Дню 

Знань 

 

01.09.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

кл. керівники 

Проведення вступних, первинних 

інструктажів з учнями з бжд 

 

01.09.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 

Старт конкурсу «Клас року»,  

благодійної акції  «Добро крокує по 

планеті»                

 

02.09.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 

Радіолінійка, присвячена 76 річниці 

завершення Другої світової війни    

 

02.09.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

педагог-

організатор 



суспільства 

Проведення виборів органів учнівського 

самоврядування  у класних колективах 

школи. 

01-10.09. 

2021 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл.  керівники 

Єдиний урок з безпеки дорожнього руху в 

рамках Місячника попередження 

дорожньо-трпнспортного травматизму 

«Мова вулиці» (за окремим 

планом). Складання маршрутних  листів 

«Дім – школа»                                     

 

 

02.09.2021 
Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники, 

педагог-

організатор,  

загін ЮІР (7-Б 

кл. – Чопляк 

В.В.) 

Година спілкування «Статут школи, 

правила внутрішнього розпорядку» 

01-03.09. 

2021 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники, 

педагог-

організатор 

Вибори батьківського комітету. 

Вибори членів загальношкільного 

батьківського комітету 

До  

11.09.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл.  керівники 

Олімпійський тиждень в закладі  

(за окремим планом)    

 

06-10.09. 

2021 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

вчителі 

фізвиховання, 

кл. керівники 

Радіолінійка «Всесвітній День миру» 

 

21.09.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

педагог-

організатор 

Радіолінійка «День партизанської слави» 

 

22.09.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

педагог-

організатор 

Залучення учнів до роботи гуртків та 

спортивних секцій закладу 

до 

10.09.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники, 

керівники 

гуртків 

Проведення заходів до Дня народження 

міста: 

- Година спілкування «Як тебе не 

любити, моє рідне місто!» 

-  

 

06-10.09. 

2021 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

кл. керівники, 

педагог-

організатор, 

вчителі-

предметники 

Тиждень протидії булінгу (за окремим 

планом): 

- - Анкетування учнів з метою виявлення 

проявів насильства (5 кл.); 

- - Заняття з елементами тренінгу 

«Профілактика булінгу серед підоітків» з 

метою формування в учнів громадянської 

відповідальності за наслідки асоціального 

способу життя (6 кл.); 

- - Консультація «Життя без агресії» (учні 

«гр.»); 
- - Виступ «Дізнайся про свої права та 

обов’язки» щодо обізнаності учнів у 

негативізмі булінгу та його наслідків, 

попередження ненасильницької поведінки 

учнів(9 кл.); 
- - Тренінг «Профілактика проявів агресії» 

вересень 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Класні 

керівники 1-11 

класи 

Волкова В.В. 

педагог-

організатор 

Питель Р.М. 

Данюк Л.І. 

Гирич Г.Д. 



(8 кл.); 

- - Заняття з елементами тренінгу «Як я 

вмію стримувати негативні емоції» (5 кл.); 

- - Виступ «Формування навичок 

комунікації» (3 кл.); 
- - Радіолінійка «Всеукраїнський тиждень з 

протидії булінгу» (1-11 кл.); 
- - Година спілкування «Живемо без 

насилля» (5-11 кл.); 
- - Бесіда шкільного офіцеру поліції Ірини 

Проценко «Вчимося стримувати негативні 

емоції» (5-6 кл.); 
- - Поновлення матеріалів інформаційного 

куточку для учнів з переліком організацій, 

до яких можна звернутись у ситуації 

насилля (1-11 кл.) 

Моніторинг зайнятості 

учнів в позашкільний час 

до 

30.09.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 

Поновлення банку даних учнів, схильних 

до девіантної поведінки 

до 

30.09.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл.  керівники, 

СПС 

Бесіда з бжд «Поводження з отруйними та 

вибухонебезпечними речовинами»  
07.09.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл.  керівники 

Вивчення умов проживання дітей-сиріт, 

дітей із  багатодітних, малозабезпечених, 

соціально неспроможних сімей, скласти 

акти обстеження 

упродовж 

вересня 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники, 

СПС 

Поновлення класних куточків та куточків 

безпеки життєдіяльності в класних 

кімнатах 

упродовж 

вересня 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

кл. керівники 

Залучення дітей із соціально-незахищених 

категорій, дітей, що знаходяться в «групі 

ризику» до участі в секціях, гуртках, 

клубах, які працюють на безкоштовній 

основі 

упродовж 

року 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 

Флешмоб до Міжнародного дня миру 

«Голуб миру» (8-9 класи); 

 

 Конкурс малюнків  на асфальті  

«Ми за мир»  ( 6-7 класи); 

 

Конкурс малюнків «Ми хочемо  

жити в мирі» (3-5 класи) 

 
 

 

21.09.2021 

 

 

 

 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

педагог-

організатор, 

кл. керівники 

Бесіда з бжд «Профілактика травматизму» 

 

14.09.2021 

 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 

Виховна година «Міжнародний день 

миру» 

13-17.09. 

2021 

Ціннісне 

ставлення до 

кл. керівники 



себе 

Старт загальношкільного проекту 

«Поспішайте робити добро»: «Моя рідна 

вулиця. Пам’ятаймо героїв війни» (вітання 

ветеранів, які проживають в мікрорайоні 

школи)   

20-25.09. 

2021 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

кл. керівники 

8 -10 класів 

Данюк Л.І. 

Заходи до Дня партизанської слави  

(за окремим планом) 

 

20-22.09. 

2021 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

учителі історії 

Паспортизація класів 
до 30.09. 

2021 

Ціннісне 

ставлення до 

сім'ї, родини, 

людей 

соц.педагог 

класні 

керівники 1-11 

класів 

Профілактична робота ювенального 

офіцера поліції Вишенського відділення 

поліції Дзюбенко Марії 

упродовж 

вересня 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Питель Р.М. 

Бесіда з бжд «Обережно – отруйні гриби!» 21.09.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники  

Проведення батьківських зборів  
07-09.09. 

2021 

Ціннісне 

ставлення до 

сім'ї, родини, 

людей 

кл. керівники 

Засідання батьківського всеобучу «Поради 

батькам учнів 1-х класів. Безпечна 

поведінка в інтернеті» 

упродовж 

вересня 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Волкова В.В. 

День здоров’я «Дорогами рідного краю» 24.09.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

класні 

керівники 

Відвідування Музичного лекторію 
Відповідно 

графіка 

Ціннісне 

ставлення до 

культури та 

мистецтва 

класні 

керівники 

Профілактична робота тренерів 

Всеукраїнської благодійної організації 

«АСЕТ» 

упродовж 

вересня 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Питель Р.М. 

Зустріч учнів 1-4-х класів з працівниками 

ДАІ 

упродовж 

вересня 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Данюк Л.І. 

Всеукраїнський профілактичний захід 

«Урок» 

упродовж 

вересня 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Питель Р.М. 

Участь в акціях: «П’ять картоплин», 

«Пробіг з вірою в серці» 

упродовж 

вересня 

Ціннісне 

ставлення до 

сім'ї, родини, 

людей 

Питель Р.М. 

Данюк Л.І. 

класні 

керівники 

 

ЖОВТЕНЬ   

01 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку 

01 жовтня  – Міжнародний день музики 

14 жовтня  - День захисника України;  День українського козацтва; 



28 жовтня - День визволення України від німецько-фашистських загарбників  

Організаційна робота 

Радіолінійка «Міжнародний День людей 

похилого віку» 

 

01.10.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

педагог-

організатор 

Збір макулатури (рейтинговий показник) 
упродовж 

жовтня 

Ціннісне 

ставлення до 

праці 

педагог-

організатор 

Святкове вітання до Дня учителя 

«Учителю, перед ім’ям твоїм…» 
01.10.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

сім'ї, родини, 

людей 

педагог-

організатор 

Виставка дитячих малюнків «Кольоровий 

світ»(1-4 класи), (5-7 класи) 

04-08.10. 

2021 

Ціннісне 

ставлення до 

культури та 

мистецтва 

Присяжнюк 

С.В. 

кл. керівники 

Осінній ярмарок «Дари осені»  

жовтень Ціннісне 

ставлення до 

природи 

кл. керівники 

педагог-

організатор 

Радіолінійка «Козацька слава лине крізь 

віки». (День захисника України, День 

українського козацтва) 

 

13.10.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

Данюк Л.І. 

педагог-

організатор 

Година козацької слави «Слава козацька не 

вмре, не поляже» (1-4 класи)                                                                                 

 

11-15.10. 

2021 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

кл. керівники 

Година спілкування на тему «Як я розумію 

особисту відповідальність за захист 

Батьківщини» (5-11 класи).      

11-15.10. 

2021 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

кл. керівники 

Бесіда з бжд «Вогонь –друг і ворог!» 

 

05.10.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 

Козацькі розваги, присвячені Дню 

захисника України для учнів 11-х класів та 

студентів ліцею МНС 

 

13.10.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

Данюк Л.І. 

вчителі 

фізвиховання 

Тематична виставка в бібліотеці  «Мужній 

супротив молодого  українства»                                    

упродовж 

жовтня 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

шкільний 

бібліотекар 

Фестиваль «Сходинка до Парнасу» 

(за окремим планом) 

жовтень Ціннісне 

ставлення до 

культури та 

мистецтва 

Питель Р.М. 

кл. керівники 

Радіолінійка Пам’яті, присвячена 75-й 

річниці визволення України від німецько-

фашистських загарбників 

 

28.10.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

педагог-

організатор 

Бесіда з бжд «Першочергові дії у разі  Ціннісне кл. керівники 



виявлення предметів з ознаками вибухових 

пристроїв, а також осіб, що можуть 

виношувати диверсійні та терористичні 

наміри» 

12.10.2021 ставлення до 

себе 

Бесіда з бжд «Профілактика шкідливих 

звичок – паління, алкоголь» 

19.10.2021 Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 

Бесіда з бжд «Безпека життєдіяльності під 

час осінніх канікул» 

22.10.2021 Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 

Всеукраїнський профілактичний захід 

«Урок»  

жовтень Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Питель Р.М. 

кл. керівники 

Конкурс на кращий учнівський куточок 

(рейтинговий показник) (5-11 класи) 

20.10.2021 Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

учнівське 

само-

врядування 

Профілактична робота ювенального 

офіцера поліції Вишенського відділення 

поліції Дзюбенко Марії 

упродовж 

жовтня 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Питель Р.М. 

Профілактична робота тренерів 

Всеукраїнської благодійної організації 

«АСЕТ» 

упродовж 

жовтня 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Питель Р.М. 

Відвідування Музичного лекторію 

(відповідно графіка) 

упродовж 

жовтня 

Ціннісне 

ставлення до 

культури та 

мистецтва 

Питель Р.М. 

кл. керівники 

Участь у відбірковому турі Міського 

чемпіонату пізнавально-розважальної гри 

«Нон-стоп» 

упродовж 

жовтня 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

педагог-

організатор 

 

ЛИСТОПАД   

09 листопада — День української писемності та мови 

16 листопада - Міжнародний День толерантності 

21 листопада - День Гідності та Свободи  

28 листопада – День пам’яті жертв Голодоморів 

Організаційна робота 

Години спілкування: 

-  «Мови чарівної голос» (1-4 класи);  

-  «Мова і писемність у цікавих 

фактах» (5-8 класи);   

- «Українська державна мова – 

символ єднання та престижу 

українського народу» ( 9-11 класи) 

01-05.11. 

2021 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

учителі 

української 

мови, класні 

керівники 1-11 

кл. 

Рейд-перевірка «Твій зовнішній вигляд» 

(рейтинговий показник) 

 

01-05.11. 

2021 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

педагог-

організатор 

Перевірка щоденників учнів  5-6 класів 

01-05.11. 

2021 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

педагог-

організатор 

Бесіда з бжд «Пожежна безпека» 

(опалювальний сезон) 
02.11.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

класні 

керівники 



себе  

Радіолінійка «День української писемності 

та мови» 

 

09.11.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

педагог-

організатор 

Акція «Смак домашнього тепла» 
упродовж 

листопада 

Ціннісне 

ставлення до 

сім'ї, родини, 

людей 

класні 

керівники 

педагог-

організатор 

 

Участь в міському проекті «Біоетика» 
упродовж 

листопада 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

класні 

керівники 

 

Проведення батьківських зборів  
09-11.11. 

2021 

Ціннісне 

ставлення до 

сім'ї, родини, 

людей 

класні 

керівники 

 

Радіолінійка «Міжнародний День 

толерантності» 

 

16.11.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

педагог-

організатор 

Заходи в рамках тижневика «Виховуємо 

толерантність»: 

- - Виховні бесіди «Прагніть бути 

толерантними»(1-4 кл.);  

- - Класна година «А сонце світить всім 

однаково!» (5-9кл.); 

- - Заняття з елементами тренінгу «Що таке 

толерантність» (5 кл.); 

- - Проведення анкетування «Чи толерантна 

ти людина»  (8 кл.) ; 

- - Акція «Комплімент кожному» (9 кл.); 

- - Заняття з елементами тренінгу  «На 

планеті  толерантності» (5-6 кл.); 

- - Заняття з елементами тренінгу «Моє 

ставлення до дітей з ООП» (6 кл.); 

- - Заняття на тему: «Брудний дотик не для 

мене!»(7 кл.); 

- - Заняття на тему: «Непристойний секрет – 

моя зона ризику» (8 кл.); 

- - Акція «Подаруй краплинку доброти» (для 

вихованців Стрижавського будинку-

інтернату для дітей з ООП) - (1-11 кл.); 

- - Профілактична робота волонтерів 

Міжнародного фонду «Місія в Україну» 

(10 кл.); 

- - Виставка стінгазет «Толерантність очима 

дітей»(5-8 кл.); 

- - Акція «Дерево толерантності» (1-4 кл.); 

- - Благодійний виїзд до притулку «Не будь 

байдужим до тварин» (10-11 кл.); 

- - Заняття з елементами тренінгу «На 

упродовж 

листопада 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

Питель Р.М. 

кл. керівники 

педагог-

організатор 

Волкова В.В. 

Данюк Л.І. 

 



планеті Толерантності»(1-4 кл.); 

- - Робота Пошти толерантності; (1-11 кл.) 

- - Акція «Посмішка товаришеві» (1-11 кл.); 

- - Роздуми учнів на тему «Чи живе в моїй 

школі толерантність?…»  (учнівське 

самоврядування); 

- Конкурси:                                                                                                           

*колажів «У світі толерантності» (5-6 

класи),                                  

* плакатів «Планета толерантності» (7-8 

класи),   

*буклетів «Толерантність – гармонія у 

різноманітності» (9-11 класи), 

* на найкращий рецепт (дієту) 

толерантності серед учнів 8-11 класів. 

Бесіда з бжд «Безпека дорожнього руху» 

 

09.11.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 

Бесіда з бжд «Вимоги до безпеки на воді, 

на льоду» (перший лід) 

 

16.11.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 

Заходи до Дня пам’яті жертв Голодомору 

 

22-26.11. 

2021 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

кл. керівники 

педагог-

організатор 

Виховна година:  

- «Україна – країна Гідності і Свободи» -  

(1-4 класи)  

- «Нове державне свято -  День Гідності та 

Свободи» - (5-6 класи)                                                                   

Інформаційна година: 

- «Нескорена Україна» -  (7-8 класи)                                                                            

Уроки гідності:                                                                               

- «Гідність та Совість української нації» - 

(9 класи)                                                                      

- «Майдан – українська форма демократії» 

- (10-11 класи)                                  

 

 

 

 

15-19.11. 

2021 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

 

 

 

 

кл. керівники 

Агіткампанія учнівського самоврядування 

щодо залучення учнів до Всеукраїнської 

акції «Запали свічку Пам’яті в кожному 

вікні»  

26.11.2021 Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

педагог-

організатор 

Радіолінійка, присвячена Дню Гідності і 

Свободи 

 

19.11.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

педагог-

організатор 

Радіолінійка «Ті дні у пам’яті народній» 

(до дні вшанування загиблих під час 

Голодомору 1932-1933 рр.) 

 

26.11.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

педагог-

організатор 

Бесіда з бжд «Переохолодження 

організму» 

23.11.2021 Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 



Етична бесіда «Правила особистої гігієни» 

1-11 кл. 
30.11.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 

Конкурс «Краща годівничка», 5-9-ті класи 

(рейтинговий показник) 

15-19.11. 

2021 

Ціннісне 

ставлення до 

природи 

учителі 

трудового 

навчання 

кл. керівники 

Профілактична робота тренерів 

Всеукраїнської благодійної організації 

«АСЕТ» 

упродовж 

листопада 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Питель Р.М. 

Участь у Всеукраїнській акції «16 днів без 

насильства» 
листопад 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 

Батьківський всеобуч «Антибулінг»  листопад 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 

практичний 

психолог 

Профілактична робота ювенального 

офіцера поліції Вишенського відділення 

поліції Дзюбенко Марії 

упродовж 

листопада 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Питель Р.М. 

Виставка плакатів та листівок «Молодь 

Вінниці проти СНІДу» 
листопад 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Ярощук В.П. 

Відвідування Музичного лекторію 
відповідно 

графіка 

Ціннісне 

ставлення до 

культури та 

мистецтва 

класні 

керівники 

Тиждень знань БЖД (за окремим планом) 

   -    Радіолінійка «Це повинен знати 

кожен» (1-11 кл.); 

-     Виступ агітбригади «Тонкий лід»,  

« Ожеледиця» (2-3 кл.); 

-     Виставка стінгазет  «Безпека понад 

усе» (5-9 кл.); 

-      Практичне заняття «Сам собі 

рятувальник» (8 кл.); 

-    Перегляд мультфільмів «Азбука 

безпеки на дорогах» (5 кл.); 

- Відеолекторій «Пожежна безпека. 

Правила поведінки при пожежі» (6 кл.); 

- Бесіда з БЖД «Вимоги до безпеки 

 на воді, на льоду» (перший лід) (1-11 кл.); 

- Профілактична робота загону ЮІР в 

 початковій школі (1-4 кл.); 

- Профілактична робота загону юних 

 Пожежників (5-6 кл.); 

- Радіолінійка «Як запобігти  

травматизму» (1-11 кл.) 

листопад 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Ярощук В.П. 

Куделя Г.Д. 

Сполуденна 

Я.А. 

Класні 

керівники 

 1-11-х класів 

 

ГРУДЕНЬ  

1 грудня  -   Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

03 грудня  -   Міжнародній день інвалідів 

05 грудня – Міжнародний день волонтерів 



06 грудня     День Збройних Сил України 

10 грудня   -  Міжнародний день прав людини                                                                       

Організаційна робота 

Година спілкування «Зроби правильний 

вибір – обери життя» (1-11 кл.) 

29.11-03.12. 

2021 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники  

Радіолінійка «1 грудня – Всесвітній день 

боротьби зі СНІДом» 
01.12.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

педагог-

організатор 

 

Радіолінійка «Міжнародний день 

інвалідів»  
03.12.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

Данюк Л.І. 

педагог-

організатор 

Збір макулатури (рейтинговий показник) 
упродовж 

грудня 

Ціннісне 

ставлення до 

праці 

педагог-

організатор 

учн.самоврядув

ання 

Класна година до Дня прав людини: 

«Правова свідомість дитини – гідне 

майбутнє країни» 

06-10.12. 

2021 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

кл. керівники 

Тиждень права  

(за окремим планом): 

- Ознайомлення з Конституцією 

України - основним законом 

держави (9 кл.); 

- Круглий стіл «Правова 

відповідальність підлітків» (9 кл.); 

- Радіогазета «10 грудня – 

Міжнародний день прав людини» 

(1-11 кл.) 

- Всеукраїнський урок «Права 

людини і громадянина» (1-11 кл.); 

- Конкурс малюнків «Мої права» (1-7 

кл.); 

- Бесіда «Знаємо свої права, 

виконуємо обов’язки» (1-4 кл.); 

- Година спілкування «Правова 

свідомість дитини – гідне майбутнє 

країни» (5-11 кл.); 

- Виставка тематичної  літератури та 

історичних документів за темою 

«Права та обов’язки людини та 

громадянина» (1-11 кл.); 

- Лекція «Ера нових видів злочинів. 

Кібербезпека» (10 кл.); 

- Правовий флеш-моб «Я маю право» 

(5-6 кл.); 

- Бесіда «Я – громадянин і патріот 

держави» (1-6 кл.); 

- «Захист Вітчизни – обов’язок 

06-10.12. 

2021 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Питель Р.М. 

Гирич Г.Д. 

Волкова В.В. 

Данюк Л.І. 

Бернацька Г.М. 

Класні 

керівники  

1-11-х  класів 

педагог-

організатор 

 

 



громадянина» (8-11 кл.); 

- Правова година «Закон і ми» (1-11 

кл.); 

- Висвітлення заходів тижня права  

на  веб-сайті школи (1-11 кл.); 

- Анкетування «Чи я знаю свої 

права» (8 кл.); 

- Заняття з елементами тренінгу «Як 

розпізнати булінг» (6 кл.). 

 

Бесіда з учнями 1-11-х класів «3 грудня – 

Міжнародний день інвалідів» 
03.12.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

людей 

кл. керівники 

 

Радіолінійка «День збройних сил України»  06.12.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

Данюк Л.І. 

педагог-

організатор 

Бесіда з бжд «Правила користування 

нагрівальними приладами» 
07.12.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 

Свято «Козацькому роду нема 

переводу»для учнів 3-4-х класів 
02.12.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

кл. керівники 

Фестиваль патріотичної пісні для учнів 5-

11-х класів 
03.12.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

мистецтва, до 

себе, до 

держави 

Данюк Л.І. 

педагог-

організатор 

кл. керівники 

Радіолінійка «День прав людини»  10.12.2021 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

педагог-

організатор 

Виставка новорічних композицій «Зимова 

феєрія» - (2-10 кл.)  

13-17.12. 

2021 

Ціннісне 

ставлення до 

мистецтва, 

праці 

кл. керівники 

педагог-

організатор 

Робота майстерні «Лісова красуня» 

грудень Ціннісне 

ставлення до 

праці, до 

мистецтва 

кл. керівники 

педагог-

організатор 

Благодійна акція «Краплинка доброти» грудень 

Ціннісне 

ставлення до 

себе, до 

людей 

кл. керівники 

педагог-

організатор 

Данюк Л.І. 

Бесіда з бжд «Захворюваність на Грип та 

ГРВІ» 

14.12.2021 Ціннісне 

ставлення до 

себе  

кл. керівники 

Відвідування Стрижавського дитячого 

будинку-інтернату для дітей з ООП 

(за домовленістю) 

до 19.12. 

2021 

Ціннісне 

ставлення до 

себе, до 

людей 

педагог-

організатор 

Данюк Л.І. 



Новорічні свята в закладі (згідно графіка) 

 

 

грудень 

Ціннісне 

ставлення до 

себе, до 

людей, до 

мистецтва 

педагог-

організатор 

 

Бесіда з бжд «Пожежна безпека» 

(опалювальний сезон, Новий рік) 

21.12.2021 Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 

Бесіда з бжд «Безпека життєдіяльності під 

час зимових канікул» 

24.12.2021 Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 

Операція «Зимові їдальні» 

грудень Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 

Профілактична робота ювенального 

офіцера поліції Вишенського відділення 

поліції Дзюбенко Марії 

упродовж 

грудня 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Питель Р.М. 

Відвідування Музичного лекторію 
згідно 

графіка 

Ціннісне 

ставлення до 

культури та 

мистецтва 

класні 

керівники 

 

СІЧЕНЬ 

22 січня - День Соборності України 

27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

   29 січня - День пам’яті героїв Крут                                                                       

Організаційна робота 

Година Пам’яті:                                                          

- «Соборність України» (1-2 класи)                                             

- «Соборна мати Україна одна на всіх, як 

оберіг» (3-4 класи)                                                                                    

- «День соборності – день свободи» (5-6 

класи)                                  

 - «Україно, мій духмяний дивоцвіт, через 

терни йшла до волі стільки літ» (7-8 класи)                                                                      

- «На шляху до соборності України» (9 

класи)                                    

- «Українська державність: історія та 

сучасність» (10-11 класи)                                                                                               

17-21.01. 

2022 

 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

 

кл. керівники 

 

Підготовка до огляду-конкурсу художньої 

самодіяльної творчості «Перлини року- 

2021» 

січень 

Ціннісне 

ставлення до 

культури і 

мистецтва 

Питель Р.М. 

керівники 

гуртків 

Радіолінійка «День Соборності України» 20.01.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

педагог-

організатор 

Бесіда з бжд «Обережно! Тонкий лід» 18.01.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл.  керівники 



Радіолінійка «29 січня – День пам’яті 

героїв Крут» 
28.01.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

педагог-

організатор 

Конкурс композицій «Символи сучасного 

українця» (5-9 класи) 
20.01.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

педагог-

організатор 

Бесіда з бжд «Собака – це небезпечно!» 25.01.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл.  керівники 

Оновлення інформаційного банку даних 

про зайнятість учнів у позаурочний час  

до 

28.01.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл.  керівники 

Тематична година «Пам’яті тридцяти» 
24-28.01. 

2022 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

кл. керівники 

Проведення батьківських зборів  
18-20.01. 

2022 

Ціннісне 

ставлення до 

сім’ї, родини, 

людей 

класні 

керівники 

Підготовка до конкурсів «Паперова 

країна», «Знай і люби свій край», «Наш 

пошук і творчість – тобі, Україно!» 

січень  

Ціннісне 

ставлення до 

праці 

учителі 

трудового 

навчання 

Профілактична робота ювенального 

офіцера поліції Вишенського відділення 

поліції Дзюбенко Марії «Булінг в 

учнівському середовищі» 

упродовж 

січня 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Питель Р.М. 

Відвідування Музичного лекторію 
згідно 

графіка 

Ціннісне 

ставлення до 

культури та 

мистецтва 

класні 

керівники 

Зустріч учнів 4-5-х класів з інспекторами 

ДАІ 
січень 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Питель Р.М. 

 

ЛЮТИЙ 

 

10 лютого  – День безпечного інтернету 

20 лютого  – День Героїв Небесної Сотні 

21 лютого  – Міжнародний день рідної мови 

 

Організаційна робота 

Перевірка ведення щоденників учнями 7-8 

класів 

 

07-11.02. 

2022 

 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

педагог-

організатор 

Бесіда з бжд «Поводження з 

вибухонебезпечними та легкозаймистими 

предметами» 

01.02.2022 Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл.  керівники 

Перевірка ведення щоденників учнями 9-  Ціннісне педагоги-



10 класів 14-18.02. 

2022 

 

ставлення до 

себе 

організатори 

Зустріч випускників минулих літ «Шкільні 

роки незабутні» (за окремим планом) 

 

04.02.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

сім'ї, родини, 

людей 

пед. колектив 

Бесіда з бжд «Профілактика шкідливих 

звичок. Безпечна поведінка в інтернеті» 

08.02.2022 Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл.  керівники 

Заходи в рамках тижневика здорового 

способу життя (за окремим планом): 

- Тренінг «Ми здорове  покоління» 

(5-8 кл.); 

- Розробка буклетів «Донорство 

рятує життя» (8 кл.); 

- Акція «Здоровим бути це….» (7-9 

кл.); 

- Тренінг «Здоров'я - головна 

цінність» (1-2 кл.); 

- Анкетування учнів з питання ЗСЖ 

(здорового способу життя) – 98 кл.); 

- Тренінг «Твоє здоров'я в твоїх 

руках» (3-4 кл.); 

- Навчальний фільм ЗСЖ (здоровий 

спосіб життя) – (7-8 кл.); 

- Зняття відеоролика на тему     

«Здоровим бути – модно» (7 кл.); 

- Створення проектів «Про своє 

здоров’я дбай, здоровим, сильним 

виростай» (5 кл.); 

- Калейдоскоп корисних порад 

«Здорово бути здоровим» (7 кл.); 

- Вікторина «Дивовижні факти про 

людину» (8 кл.); 

- Інформаційний мікс «Азбука 

здоров’я» (7-11 кл.); 

- Бесіда «Профілактика інфекційних 

хвороб» (1-11 кл.); 

- Бесіда «Важливість вакцинації» (1-

11 кл.); 

- Гра-вікторина «Краплинка 

здоров’я» (6 кл.) 

лютий 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Класні 

керівники  

1-11-х класів 

Волкова В.В. 

Данюк Л.І. 

Ярощук В.П. 

Куделя Г.Д. 

Година спілкування : 

«Річниця виводу військ з Афганістану - 5-8 

кл.; 

- «Безсмертний подвиг  небесної  сотні» -  

9-11 кл. 

07-11.02. 

2022 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

кл. керівники 

Бесіда з бжд «Попередження 

електротравматизму» 

 

15.02.2022 
Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл.  керівники 



Участь у міських конкурсах «Знай і люби 

свій край», «Паперова країна» 
лютий 

Ціннісне 

ставлення до 

праці, 

мистецтва 

учителі 

трудового 

навчання 

Підготовка до фестивалю-конкурсу 

учнівської самодіяльної творчості 

«Перлини року-2021» 

лютий 

Ціннісне 

ставлення до 

мистецтва 

керівники 

гуртків 

Бесіда з бжд «Несприятливі погодні умови 

(бурульки)» 

 

22.02.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл.  керівники 

Спортивні змагання-турнір «Справжніх 

рицарів» серед учнів 5-9-х класів 

лютий Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Вчителі 

фізичної 

культури 

Профілактична робота ювенального 

офіцера поліції Вишенського відділення 

поліції Дзюбенко Марії 

упродовж 

лютого 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Питель Р.М. 

Відвідування Музичного лекторію 
згідно 

графіка 

Ціннісне 

ставлення до 

культури та 

мистецтва 

класні 

керівники 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

08 березня - Міжнародний жіночий день 

09 березня – День народження Тараса Григоровича Шевченка 

19 та 20 березня - День визволення Вінниці від німецько-фашистських загарбників 

27 березня – Міжнародний день театру  

Організаційна робота 

Заходи  в рамках Шевченківських днів (за 

окремим планом) 

07-11.03. 

2022 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

кл. керівники 

Бесіда з бжд «Екологічна безпека» 

 

01.03.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 

Години спілкування «Головна людина у 

моєму житті»                                                    

28.02-04.03. 

2022 

Ціннісне 

ставлення до 

сім'ї, родини, 

людей 

кл. керівники 

Святковий концерт до 8 березня «Її  

величність  Жінка!» 
07.03.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

мистецтва 

педагог-

організатор, 

учнівська рада 

Збір макулатури (рейтинговий показник) 
упродовж 

березня 

Ціннісне 

ставлення до 

праці 

педагог-

організатор, 

учнівська рада 

Радіолінійка «І мене в сім’ї великій, в сім’ї 

вольній, новій…»  
09.03.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

педагог-

організатор 

Бесіда з бжд «Небезпека на воді. 

(льодохід)» 

 

15.03.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 



Година спілкування «Визволення Вінниці 

від німецько-фашистських загарбників» 

21-25.03. 

2022 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

кл. керівники 

Виступ агітбригади «ЮІР» перед учнями 

1-4 кл. 
березень 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

керівник гуртка 

«ЮІР» 

Бесіда з бжд «Техніка безпеки дітей за 

межами школи. Правила поведінки при 

зустрічі з незнайомцями» 

 

22.03.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 

Участь у міській виставці «Наш пошук і 

творчість – тобі, Україно!» 
березень 

Ціннісне 

ставлення до 

мистецтва, 

праці 

учителі фізики, 

трудового 

навчання 

Бесіда з бжд канікули 18.03.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 

Радіолінійка «День визволення Вінниці від 

німецько-фашистських загарбників»  
21.03.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

педагог-

організатор 

Участь у загальноміському огляді- 

конкурсі художньої самодіяльної 

учнівської творчості «Перлини року – 

2021» 

березень 

(згідно 

графіка) 

Ціннісне 

ставлення до 

мистецтва 

керівники  

гуртків 

Тижневик шкільних бібліотек (за окремим 

планом) 

березень Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

Бернацька Г.М. 

кл. керівники 

Участь в міському фестивалі-конкурсі 

«Молодь обирає здоров’я» 

березень Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Сполуденна 

Я.А. 

Ярощук В.П. 

Участь в міському еколого-

натуралістичному святі «День зустрічі 

птахів» 

березень Ціннісне 

ставлення до 

себе, до 

природи 

Сполуденна 

Я.А. 

вчителі біології 

Профілактична робота ювенального 

офіцера поліції Вишенського відділення 

поліції Дзюбенко Марії 

упродовж 

березня 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Питель Р.М. 

Відвідування Музичного лекторію 
згідно 

графіка 

Ціннісне 

ставлення до 

культури та 

мистецтва 

класні 

керівники 

 

КВІТЕНЬ 

01 квітня – Міжнародний день птахів, День сміху 

02 квітня – Міжнародний день дитячої книги 

7 квітня – Всесвітній день здоров’я 

11 квітня – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів 

12 квітня – Всесвітній день авіації і космонавтики 

15 квітня – День довкілля 

22 квітня – Всесвітній день Землі 



26 квітня – День Чорнобильської трагедії (1986) 

Організаційна робота 

Профорієнтаційні заходи для учнів 9-11-х 

класів 
квітень 

Ціннісне 

ставлення до 

праці 

кл.керівники, 

вчителі 

трудового 

навчання 

Радіолінійка «Міжнародний день птахів»  01.04.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

педагог-

організатор 

Тижневик екологічного виховання  

(за окремим планом): 

- - Всеукраїнська екологічна акція: 

*«Наша допомога птахам» 

*«До чистих джерел» (1-11 кл.); 

- - Флешмоб «День Землі» (5-6 кл.); 

- - Конкурс плакатів «Планета у нас одна» 

(7-8 кл.); 

- - Свято зустрічі птахів (5-8 кл.); 

- - Рольова гра «Мандрівка в казковий світ 

природи» (5 кл.); 

- - Вікторина «Шкідливий вплив радіації» 

(6-7 кл.); 

- - Конкурс-захист екологічних проектів (8-

10 кл.); 

- - Конференція «Глобальні проблеми 

довкілля» (10-11 кл.); 

- - Рольова гра «Лісові таємниці» (5-6); 

- - Вікторина «Червона книга України (7 

кл.);  

- - Екскурсія екологічною стежиною Парку 

Дружби народів (7-8 кл.); 

- - Виставка годівничок та шпаківень (5-7 

кл.); 

- - Екологічна акція «Друже, вийди з 

інтернету, прибери свою планету!»  

(прибирання прилеглої до школи 

території) -(5-11 кл.);   

- - Перегляд відеофільму «Планета в 

небезпеці» (8 кл.) 

- - Екскурсія в музей-галерею кімнатних 

рослин (3-5 кл.). 

квітень 

Ціннісне 

ставлення до 

природи 

кл. керівники 

Година спілкування «Здоровим бути 

модно!» – (1-11 кл.) 

04-08.04. 

2022 

Ціннісне 

ставлення до 

природи 

кл. керівники 

Радіолінійка «Всесвітній день здоров’я»  07.04.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

педагог-

організатор 

Година спілкування «Моя майбутня 

професія» - (8-11 кл.) 

11-15.04. 

2022 

Ціннісне 

ставлення до 
кл. керівники 



праці 

Радіолінійка «11 квітня – Міжнародний 

день визволення в’язнів фашистських 

канцтаборів»  

11.04.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

педагог-

організатор 

Радіолінійка «12 квітня – Всесвітній день 

авіації і космонавтики»  
12.04.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

педагог-

організатор 

Радіолінійка «День довкілля»  15.04.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

педагог-

організатор 

Година спілкування «Людина –  частина 

живої природи» в рамках екологічного 

тижневика – (1-11 кл.) 

квітень 

Ціннісне 

ставлення до 

природи 

кл. керівники 

Проведення батьківських зборів 
12-14.04. 

2022 

Ціннісне 

ставлення до 

сім’ї, родини, 

людей 

класні 

керівники  

Бесіда з бжд «Санітарна гігієна» 12.04.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 

Екологічні акції «День довкілля», «День 

Землі» (за окремим планом) 

упродовж 

квітня 

 

Ціннісне 

ставлення до 

природи 

вчителі біології 

Операція «Живи, книго!» 

упродовж 

квітня 

 

Ціннісне 

ставлення до 

праці 

Бернацька Г.М. 

педагог-

організатор 

учнівська рада 

 

Заходи в рамках Тижня знань безпеки 

життєдіяльності  (за окремим планом) 
квітень 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Ярощук В.П. 

кл. керівники 

Вербіцький 

В.С. 

Година спілкування «Чорна хмара 

Чорнобиля» 

25-29.04. 

2022 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

кл. керівники 

Радіолінійка «Всесвітній день Землі»  22.04.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

педагог-

організатор 

Радіолінійка «Пам’ятаймо 

Чорнобильський квітень» 
26.04.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

себе, до 

людей 

педагог-

організатор 

 

Бесіда з бжд «Безпека дорожнього руху. 

Правила поведінки на автошляхах та 

залізниці» 

26.04.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 



Конкурс-виставка «Великодні дзвони» квітень 

Ціннісне 

ставлення до 

мистецтва 

учителі 

трудового 

навчання 

Збір макулатури (рейтинговий показник) квітень 

Ціннісне 

ставлення до 

праці 

педагог-

організатор 

учнівська рада 

Участь в міському конкурсі обдарованих 

дітей з інвалідністю «Повір у себе» 
квітень 

Ціннісне 

ставлення до 

себе, до 

людей 

вчителі труд. 

навчання, 

педагог-

організатор, 

кл.керівники 

 

Зустріч учнів 10-х класів з представниками 

Департаменту релігій. Духовна година 

«Історичні уроки минулого століття. 

Духовний аспект» 

квітень 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства, 

до себе 

Питель Р.М. 

Лекція для дівчаток 6-х класів «Великий 

жіночий секрет» 
квітень 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Питель Р.М. 

кл. керівники 

Відвідування Музичного лекторію 
згідно 

графіка 

Ціннісне 

ставлення до 

культури та 

мистецтва 

класні 

керівники 

Профілактична робота ювенального 

офіцера поліції Вишенського відділення 

поліції Дзюбенко Марії 

упродовж 

квітня 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Питель Р.М. 

Робота волонтерів Міжнародної Місії в 

Україну: «Ризиковані типи поведінки» для 

учнів 10-х класів 

квітень 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Питель Р.М. 

кл. керівники 

Профілактична робота тренерів 

Всеукраїнської благодійної організації 

АСЕТ 

квітень 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Питель Р.М. 

кл. керівники 

 

ТРАВЕНЬ 
ень 

01 травня – День міжнародної солідарності трудящих 

08-09 травня – Дні пам’яті та примирення, присвячені  

пам’яті жертв Другої світової війни  

10 травня - День Матері 

15 травня - Міжнародний день родини 

16 травня - День Європи в Україні 

21 травня – День української вишиванки 

Організаційна робота 

Заходи в рамках тижневика родинно-

сімейного «Сімейні цінності» (за 

окремим планом): 

- Свято мами (1-4 кл.); 

- Виставка «Мій родовід» (3-5 кл.); 

- Година спілкування: 

* «Щаслива родина, яка вона?» (5-6 кл.); 

*«Сім’я очима сучасної молоді» (7-8 кл.); 

* «Правові питання шлюбу та сім’ї» (9-11 

травень 

Ціннісне 

ставлення до 

сім’ї, родини 

та людей 

кл. керівники 

1-11-х класів 

пед. колектив  

Данюк Л.І. 

Волкова В.В. 

 



кл.); 

- Заняття з елементами тренінгу «Сімейні 

ролі  та сімейні цінності» (7-8 кл.); 

- Заняття з елементами тренінгу «Сімейні 

конфлікти і способи їх розв’язання» (9-10 

кл.); 

- Заняття на тему: «Уявлення про шлюб та 

сім’ю» (11 кл.); 

- Бесіда «Дерево мого роду» (1-4 кл.) 

- Година спілкування «Щаслива родина» 

за участю тренера Всеукраїнської 

благодійної організації «АСЕТ» (10-11 

кл.); 

- Індивідуальні консультації з опікунами 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування щодо літнього відпочинку. 

- Кампанія «Літнє оздоровлення» (1-10 кл.) 

Благодійна акція «Ветеран поруч зі мною» 
02-06.05. 

2022 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства, 

до себе 

кл. керівники 

Данюк Л.І. 

Відвідування концертів у рамках 

фестивалю «Барвінкове кружало» 
травень 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства, 

до себе 

Питель Р.М. 

Групові та індивідуальні консультації для 

батьків: «Організація літнього відпочинку 

дітей» (1-4, 5-8,10 кл.)  

 

упродовж 

місяця 

Ціннісне 

ставлення до 

сім’ї, родини 

та людей 

Питель Р.М. 

Данюк Л.І. 

класні 

керівники 

 

Бесіда з бжд: «Небезпека отруєння 

грибами», «Основні правила поведінки 

при виявленні невідомих предметів» 

03.05.2022 Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 

Радіолінійка «День Пам’яті та 

Примирення»  
06.05.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

педагог-

організатор 

Година спілкування, присвячена 

Міжнародному дню Матері та 

Міжнародному дню сім’ї 

 

10-13.05. 

2022 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

класні 

керівники 

 

Бесіда з бжд: «Пожежна безпека (тепло)», 

Несприятливі погодні умови (гроза, 

блискавка)». 

10.05.2022 Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 

Радіолінійка «День Матері»  11.05.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

педагог-

організатор 

Радіолінійка «Міжнародний день сім’ї»  13.05.2022 
Ціннісне 

ставлення до 

педагог-

організатор 



держави і 

суспільства 

Бесіда з бжд: «Небезпека на воді 

(купальний сезон)», Застереження від 

укусів отруйних тварин та комах» 

17.05.2022 Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 

Радіолінійка «День Європи в Україні»  12.05.2022 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

педагог-

організатор 

Години спілкування, бесіди, інструктажі 

«Безпечна поведінка на канікулах» 

.05. 

2022 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 

Участь у заходах до Дня Європи (за 

окремим планом) 
травень 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

пед. Колектив 

Участь в міському конкурсі малюнка на 

асфальті, присвяченому Дню пам’яті 

людей, загинувших від СНІДу 

травень 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства, 

до себе 

Ярощук В.П. 

Відвідування Вінницького обласного 

наркологічного диспансеру 

«Соціотерапія»: Профілактика 

алкоголізму. 

травень 

Ціннісне 

ставлення до 

до себе 

Питель Р.М. 

Профілактична робота ювенального 

офіцера поліції Вишенського відділення 

поліції Дзюбенко Марії 

упродовж 

травня 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Питель Р.М. 

Свято Букваря травень 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

кл. керівники 

1кл. 

Підготовка до свята Останнього дзвоника, 

випускних вечорів 

упродовж 

травня 

Ціннісне 

ставлення до 

мистецтва 

кл. керівники 

1,4,9,10,11 кл., 

педагог-

організатор 

Відвідування Музичного лекторію 
згідно 

графіка 

Ціннісне 

ставлення до 

культури та 

мистецтва 

класні 

керівники 

Екологічна акція «Зелене шкільне 

подвір’я» 

 

упродовж 

травня 

Ціннісне 

ставлення до 

природи 

учителі 

біології, 

кл.керівники, 

педагог-

організатор 

Свято «Прощавай, початкова школо!» - 

 (4 кл.) 
травень 

Ціннісне 

ставлення до 

мистецтва 

кл. керівники 

Свято школи «Зірковий олімп» травень 

 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

педагог-

організатор,  

кл. керівники, 

керівники 



гуртків 

Бесіда з бжд: «Безпека життєдіяльності під 

час літніх канікул» 

07.06.2022 Ціннісне 

ставлення до 

себе 

кл. керівники 

 


