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Розділ №8 «План виховної роботи на 2019/2020 навчальний рік», затвердженого на підставі рішення педагогічної ради закладу від
30.08.2019 протокол №25, наказу від 30.08.2019 №231-А «Про затвердження Річного плану роботи закладу освіти на 2019-2020 навчальний
рік»
ПЛАН
заходів щодо реалізації та виконання Концепції національно-патріотичного виховання на 2019/2010 навчальний рік
№
з/п

1.

2.

3.

Завдання Концепції

Зміст заходу

- створено належні умови для рівного доступу до якісної
Забезпечення сприятливих умов
освіти.
для самореалізації особистості в
- належне кадрове, навчально-методичне та матеріальноУкраїні відповідно до її інтересів
технічне забезпечення навчально-виховного процесу
та можливостей

Виховання правової культури,
поваги до Конституції України,
Законів України, державної
символіки – Герба, Прапора,
Гімну України та історичних
святинь

Сприяння набуттю молоддю

- розміщення у приміщеннях школи державної символіки,
виконання державного Гімну та винос державного Прапора
під час проведення різноманітних урочистих зібрань,
спортивних змагань, інших масових заходів
- проведення в школі заходів до Дня Державного Прапора
України
- проведення в школі правової освіти та виховання,
направленої на розвиток у школярів почуття власної гідності,
усвідомлення своїх прав і місця в суспільстві, можливості
реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків.

Термін

Постійно

Постійно
Серпень,
вересень
Постійно

Проведення заходів за темою: «Мої права і обов’язки за
Конституцією України». (всеукраїнський тиждень права)

Листопад,
Грудень

Проводити серед учнівської молоді освітню, інформаційну

Постійно

Виконавці
Крук Р.М., директор
школи

Іщенко Л.К., ЗДНВР
Іщенко Л.К., ЗДНВР
Гузенкова О.А.,
вчитель історії
Іщенко Л.К., ЗДНВР
Гузенкова О.А.,
вчитель історії
Іщенко Л.К., заступник
директора з НВР.
Гузенкова О.А.,

соціального досвіду,
успадкування духовних та
культурних надбань українського
народу

4.

5.

6.

Формування мовної культури,
оволодіння та вживання
української мови як духовного
коду нації

роботу з вивчення, популяризації національної історії та
культури шляхом ознайомлення з об'єктами історичної та
культурної спадщини України, області, міста, використовуючи
активні форми роботи.

вчитель історії,
керівник гуртка
«Історичне
краєзнавство»

Приймати участь, проводити різноманітні творчі конкурси
знавців української мови, літературні вечори.

Вчителі української
мови та літератури
Данилюк О.Г.

Лютий –
березень

У плані роботи школи передбачати заходи з відзначення Днів
Листопад
української писемності та мови, Шевченківські дні
Забезпечення участі у районних етапах конкурсу учнівської
творчості відповідно до Указу Президента України «Про
Грудень
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості», присвяченого
Шевченківським дням під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої».
Організувати роботу щодо залучення учнів до вивчення
історичного минулого, культури українського народу,
пропагування здобутків національної духовної спадщини
Постійно
шляхом участі в міських акцій, конкурсів патріотичного
спрямування.
Формування духовних цінностей
Забезпечити проведення в школі зустрічей, творчих конкурсів,
українського патріота: почуття
відвідування музеїв, з метою пропагування та виховання дітей
Жовтень, квітень
патріотизму, національної
та учнівської молоді на кращих зразках героїчної історії країни,
свідомості, любові до
славних бойових і трудових традицій старшого покоління
українського народу, його історії,
Забезпечення вивчення та узагальнення досвіду школи,
Протягом
Української держави, рідної
окремих вчителів з питань національно-патріотичного
навчального
землі, родини, гордості за минуле
виховання учнівської молоді.
року
і сучасне, на прикладах героїчної
Забезпечити участь в щорічних конкурсах на кращу творчу та
історії українського народу та
науково-дослідницьку, пошукову роботу серед
кращих зразків культурної
учнівської молоді з вивчення невідомих сторінок історії та
спадщини
Протягом
культури рідного краю, міста (фотографії, живопис,
навчального
література, тематичні екскурсії)
року

Відновлення і вшанування
національної пам’яті

У планах роботи школи передбачати заходи, відповідно до
Календаря дат
Організувати у школі виставки плакатів, дитячих малюнків до
визначних дат.

Постійно
Постійно

Іщенко Л.К., ЗДНВР
Вчителі української
мови та літератури
Данилюк О.Г.

Іщенко Л.К., ЗДНВР

Іщенко Л.К., ЗДНВР
Гузенкова О.А.,
вчитель історії,
керівник гуртка
«Історичне
краєзнавство»

Іщенко Л.К., ЗДНВР
Ісаєва І.М., вчитель
ОТМ

Організовувати у шкільній бібліотеці тематичні книжкові
виставки до Дня захисника України та до Дня Збройних Сил
України
7.

Формування готовності молоді до
виконання громадянського і
конституційного обов’язку щодо
відстоювання національних
інтересів та незалежності держави

Участь учнів школи у днях шкільного самоврядування
Участь в заходах до Європейського тижня
Святкування Дня Вишиванки

ІІ тиждень жовтня
та
І тиждень грудня

Бібліотекар Гришко
Т.М.

Жовтень
Березень
Травень

Іщенко Л.К., ЗДНВР

1.Співпраці з Всеукраїнською громадською організацією
«Всеукраїнська федерація «Спас». Участь учнів школи в роботі
Дитячо-юнацької спортивної школи «Спас»

8.

Відродження та розвиток
українського козацтва як
важливої громадської сили
військово-патріотичного
виховання молоді.

2. Краєзнавчі походи на о.Хортицю, балка Партизанська:
«Стежками відомих козаків»; «Запоріжжя – козацька столиця»;
3.Участь учнів школи в роботі гуртка з історичного
краєзнавства.

Протягом року

Вивчення історії рідного краю.

9.

10.

11.

Забезпечення духовної єдності
поколінь, виховання поваги до
батьків, людей похилого віку,
турбота про молодших та людей
з особливими потребами
Підтримання кращих рис
української нації –
працелюбності, прагнення до
свободи, любові до природи та
мистецтва, поваги до батьків та
родини
Сприяння розвитку фізичного,
психічного та духовного
здоров’я

4. Участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військовопатріотичній грі "Сокіл" ("Джура")
У планах роботи школи передбачати заходи з відзначення Дня
Матері та Дня Толерантності
Підтримка та розвиток в колі молодіжного волонтерського
руху, залучення школярів до посильної допомоги людям
похилого віку, інвалідам, воїнам

Проведення родинних свят в школі
Проводити благоустрої у школі на прилеглих територіях

Організація та проведення заходів, направлених на збереження
та зміцнення здоров’я учнівської молоді, формування у
школярів свідомої мотивації здорового способу життя, навичок
дбайливого ставлення до власного здоров’я та життя
Участь у районних спортивних змаганнях

Листопад
Травень
Постійно

Тренери дитячоюнацької школи
«Спас»
Класні керівники 1-11
класів
Гузенкова О.А.,
Вчитель історії,
керівник гуртка
«Історичне
краєзнавство»
Іщенко Л.К., ЗДНВР
Класні керівники 1-11
класів
Іщенко Л.К., ЗДНВР

Протягом
навчального
року

Класні керівники
Батьківські комітети

Постійно

Вчителі фізичного
виховання та основ
здоров’я

Постійно

Вчителі фізичного

12.

13.

14.

Виховання здатності протидіяти
проявам аморальності,
правопорушень, бездуховності,
антигромадської діяльності

Заходи з дітьми та учнівською
молоддю, виховні справи, акції,
конкурси патріотичного
спрямування

Забезпечення проведення комплексу заходів з профілактики
правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед дітей
і підлітків.
Сприяння активізації діяльності педагогічного колективу з
органами учнівського та батьківського самоврядування щодо
формування у дітей та молоді духовності, моральної
культури, толерантної поведінки, уміння жити в
громадянському суспільстві
1.Участь в благодійних акціях
2.Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика,
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості присвячений
Шевченківським дням.
3. Районний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської
творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»
4. Заходи до вшанування Дня пам’яті жертв голодомору
5. Заходи до вшанування Дня пам'яті Чорнобильської трагедії
6. Проведення традиційних народних свят через відтворення
національних звичаїв та традицій
- Свято Андрія. Калита. Великі вечорниці. Ворожіння. Кусання
калити.
- Микола Чудотворець (зимовий, холодний).
- Новий рік.
- Різдвяний Святвечір Коляда. Різдво.
- Маланка. Щедрий вечір.
- Свято Василя, Старий новий рік.
- Хрещення.
- Масляна
- Великдень
- Трійця – Зелені свята.
- Івана Купала.
- Покрова. Архангела Михаїла.
8. День захисту дітей

1.Бесіди, лекторії, диспути, години спілкування «Стежина
Заходи спрямовані на зміцнення
здоров’я», «Шкідливі звички та їх профілактика», «Рухова
здоров’я дітей та молоді,
активність та тривалість життя», «Екологія ґрунту та здоров’я
формування фізичної культури та
людини», «Стань переможцем над шкідливими звичками», «Не
культури здоров’я
помилитись допоможе обізнаність», «Сходинки здоров’я» тощо

Постійно

Постійно

виховання
Іщенко Л.К., ЗДНВР
класні керівники 1-11
кл
Іщенко Л.К., ЗДНВР

Іщенко Л.К., ЗДНВР
постійно

класні керівники 1-11
класів

жовтень
листопад
березень

вчителі предметники
класні керівники 1-11
класів

щорічно

червень
постійно

Іщенко Л.К., заступник
директора з НВР,
класні керівники 1-11
класів

2.Конкурси малюнків, стінгазет, виставки, конкурси
соціальної реклами «Здоровим бути модно», «Шкідливі звички
на заваді життя», «Твоє майбутнє у твоїх руках», «Здоров’я –
найвища цінність», «Internet – віртуальний наркотик».
3. Акції «День без паління», «Цукерка за цигарку»,
«Скажемо «НІ» шкідливим звичкам!», «Обери життя».
4.Конкурси агітаційних бригад «Ми – за здоровий спосіб
життя», «СНІДу – ні!».

Директор закладу освіти

Виконавець: Іщенко Л.К., 286-26-22

Крук Р.М.

Ісаєва І.М., вчитель
ОТМ

