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ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА 

ВАКУЛЮК ОЛЕНИ ВІТАЛІЇВНИ 

НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 



 ВЕРЕСЕНЬ 

Місячник «Увага! Діти на дорозі» 
01.09 – День знань 

12.09 – День фізкультури та спорту 

Друга неділя вересня – День пам’яті жертв фашизму 

15.09 – Міжнародний день миру 

22.09 – День партизанської слави 

27.09 – Всесвітній день туризму 

30.09 – День бібліотек 

№ 

з\п 

Організація виховної діяльності Дата Робота з документацією Організація роботи з 

самоврядуванням в класних 

колективах та групах. Організація 

роботи з загальношкільним 

самоврядуванням 

Примітки 

01.09 – 03.09 

1 Свято Першого дзвоника 01.09    

2   Коригування та 

затвердження плану роботи 

на 2021-2022 н.р. 

Робота з документацією 

учнівського самоврядування 

 

06.09 – 10.09 

1 Місячник «Увага! Діти на дорозі» \ 

 Загальношкільна лінійка «Безпека 

на дорозі-безпека життя» 1-3 кл.; 

 Конкурс малюнків на асфальті 

“Азбука вулиць та доріг» 2-4 кл.; 

 Перегляд мультфільмів «Веселий 

світлофор», «Пішохідний перехід» 

1-2 кл.; 

 Зустріч з представниками 

патрульної поліції; 

 Рухливі ігри під час перерви 

«Дорожня азбука» 1-3 кл. 

Протягом 

місяця 

Підготовка матеріалів до 

тижня безпеки руху 

Провести організаційне 

загальношкільне засідання 

представників учнівського 

самоврядування:\  

 Звіт про роботу шкільного 

самоврядування за 2020-2021 

н.р. 

 Представлення кандидатів у 

Президенти школи. 

Ознайомлення з 

передвиборчою програмою. 

 

Організація 

чергування по школі 

2 Рейд-перевірка «Зовнішній вигляд учнів» 08.09 Залучення учнів до дитячих 

об’єднань за інтересами 

 Допомога 

педагогічним 

працівникам в 

підготовці та 

проведенні 

загальношкільних 

виховних заходів  

ПОСТІЙНО 

3 День фізкультури та спорту 12.09 До 16.09    



 Весела перерва «Я роблю зарядку» 

1-4 кл.; 

 Зустріч з учасницею розважального 

шоу «Україна має талант» Мазяр К. 

(художня гімнастика) 

5 Засідання шкільного клубу «Лідер»  Підготовка статі на 

шкільний веб сайт 

  

13.09 - 17.09 

1 Міжнародний день миру 15.09\ 

 Майстер – клас по виготовленню 

паперових голубів миру «Україна 

бажає миру »; 

 Проведення акції «Голуб миру. З 

вірою у серці» (5-ті кл.) 

 

15.09   Проведення агітації та 

передвиборчої компанії. 

Вибори президента школи. 

 Інавгурація президента. 

 Ознайомлення представників  

з положенням про учнівське 

самоврядування. 

 Обговорення та 

затвердження плану роботи 

органів учнівського 

самоврядування  на 2021-

2022 н.р. 

Протокол № 1 

Організація 

чергування по школі 

2 Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з питань 

профілактики і протидії боулінгу (за 

окремим планом) 

 Відео лекторій до 

Всеукраїнського тижня з 

протидії боулінгу 

«Профілактика та подолання 

булінгу» 

Протягом 

місяця 

Підготовка матеріалів до 

святкової програми 

присвяченої Дню вчителя 

Флешмоб «Ми за світ без насилля»  

3 Презентація дитячого об’єднання 

 «Сузір’я – 11» 

17.09    

4 Засідання шкільного клубу «Лідер»   Рейд-перевірки щоденників «Моя 

оцінка. Яка вона» 

 

20.09 – 24.09 

1 Заходи щодо необхідності дотримання 

норм академічної доброчесності 

Тренінг на тему «Академічна 

доброчесність, як запорука підвищення 

якості освіти» 

Протягом 

тижня 

Підготовка вітальних 

стінгазет до Дня Вчителя 

Засідання учнівського 

самоврядування:  

 Підготовка до Дня вчителя 

 Підготовка до Дня 

українського козацтва 

Організація 

чергування по школі 



Протокол № 2 

2 Рейд – перевірки «Як живеш підручнику?» Протягом 

тижня 

Виготовлення фотозони до 

святкової програми 

присвяченої Дню вчителя 

Робота з документацією шкільного 

самоврядування 

Контроль виконання 

активом шкільного 

самоврядування 

плану роботи 

ПОСТІЙНО 

3 Засідання шкільного клубу «Лідер»     

27.09 – 01.10 

1 День юного натураліста 

 Виставка «Квітковий вернісаж», 

«Дари осені» 

Протягом 

тижня 

Підготовка матеріалів до 

святкової програми 

присвяченої Дню вчителя 

Рейд перевірки «Зовнішній вигляд 

учнів» 

Конкурс на краще озеленену 

кімнату 

Організація 

чергування по школі 

2 До дня людей похилого віку 01.10 

Акція «Від щирого серця» - привітання 

ветеранів праці 

01.10 Підготовка статті на 

шкільний веб сайт 

Створення чіл аут зони  

3 Засідання шкільного клубу «Лідер» 30.09  Організація акції «Вчитель не 

повинен бути самотнім» 

 

4 День працівників освіти 

 Вітальне шоу 01.10. 

 Виготовлення фотозони. 

 Створення чіл аут зони. 

 Випуск вітальної литівки 29.09. 

 Проведення Дня учнівського 

самоврядування 01.10. 

 Привітання зі святом вчителів-

ветеранів (протягом тижня). 

01.10  Організація дня учнівського 

самоврядування 

 

ЖОВТЕНЬ 

Місячник правових знань 

Місячник знань дітьми правил безпеки життєдіяльності 
01.10 – Міжнародний день людей похилого віку 

02.10 – Міжнародний день ненасильство 

1 неділя жовтня – День працівників освіти 

14.10 – День українського козацтва. День захисника Вітчизни 

28.10 – День визволення України від німецько-фашистських загарбників 

№ 

з\п 

Організація виховної діяльності Дата Робота з документацією Організація роботи з 

самоврядуванням в класних 

колективах та групах. Організація 

роботи з загальношкільним 

самоврядуванням 

Примітки 

04.10 – 08.10 



1 Шоу-програма «Королева осіннього 

вернісажу» 3-4 кл.. 

06.10 Підготовка до виховного 

заходу 

 Організація 

чергування по школі 

2 Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів щодо безпечного 

використання мережі Інтернет\ 

 Пам’ятка «Як забезпечити безпеку в 

Інтернеті» 

 Фото день «Безпечний Інтернет» 

Протягом 

місяця 

   

3 День українського козацтва і День 

захисника Вітчизни 14.10\ 

 Екскурсія до військової частини 

 Квест «Козацькими стежками» 7-кл. 

08.10    

4 До Міжнародного дня ненасильства 

02.10 

Показ відеофільму «Ми не живий товар»  

11 кл. 

    

5 Театралізований ярмарок «Як у нас на 

Україні» 1-11 кл. 

    

6 Засідання шкільного клубу «Лідер»  Підготовка до виховного 

заходу 

 Організація роботи 

на осінні канікули 

11.10 – 15.10 

Канікулярний період (робота за окремим планом) 

18.10 – 22.10 

1 Місячник правових знань 

 Відео флешмоб «Я – дитина і я маю 

право» 1-3 кл. 

 Гра – подорож «Правовий Олімп» 

Протягом 

місяця 

Підготовка статті на 

шкільний веб сайт 

Рейд – перевірки «Зовнішній вигляд 

учнів» 

Організація 

чергування по школі 

2 Засідання шкільного клубу «Лідер»     

3 Участь команди школи у спортивно-

патріотичній грі «Козацькі забави» серед 

школярів міста 

    

25.10 – 29.10 

1 До річниці визволення України від 

нацизму 

 Кінолекторій патріотичної тематики 

 Покладання квітів до меморіалу 

«Слава героям» 

28.10 Підготовка до виховного 

заходу 

Залучити учнів до роботи у 

«Книжковій лікарні» 

Організація 

чергування по школі 

2 Ігри на подвір’ї з молодшими школярами 

«Ой як весело на дворі» 

Протягом 

тижня 

   

3 Засідання шкільного клубу «Лідер»     



ЛИСТОПАД 

Місячник знань дітьми правил безпеки життєдіяльності 

Місячник героїко-патріотичного виховання 

09.11 – День української писемності та мови 

21.11 – День свободи 

22.11 – День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій 

23.11 – Міжнародний день боротьби з палінням 

№ 

з\п 

Організація виховної діяльності Дата Робота з документацією Організація роботи з 

самоврядуванням в класних 

колективах та групах. Організація 

роботи з загальношкільним 

самоврядуванням 

Примітки 

01.11 – 05.11 

1 Місячник знань дітьми правил безпеки 

життєдіяльності 

 ДЮП 

 Конкурс малюнків «Пожежна 

безпека очима дітей» 2-4 кл 

Протягом 

місяця 

Підготовка до виховного 

заходу 

Засідання учнівської ради 

 протокол № 3 

Організація 

чергування по школі 

2 Засідання шкільного клубу «Лідер»  Підготовка статті на 

шкільний веб сайт 

  

3 До Дня української писемності та мови 

09.11  

проєкт «Культура поведінки та 

спілкування» 

 гра-квест «Мова – наше джерело» 

 тренінгові заняття «Вірус 

лихослів’я, як вберегтися» 

 заняття з елементами тренінгу «Як 

розв’язувати конфлікти» 

  Виготовлення фотозони до Дня 

української писемності та мови 

«Любіть українську»\ 

 

08.11 – 12.11 

1 День Гідності та Свободи 21.11\ 

 Фотовиставка «Революція Гідності. 

Як це було» 8-9 кл. 

 Перегляд документального фільму 

«Небесна Сотня. Зима, що нас 

змінила»  

 Флешмоб «Я бажаю Україні» 2-3 кл 

 Патріотично-інформаційна година 

«Від Революції Гідності до Країни 

гідності» 7 кл. 

До 19.11 Підготовка до виховного 

заходу 

 Організація 

чергування по школі 



 Виготовлення буклетів тестів «Що 

ви знаєте про День Гідності та 

Свободи?» 

2 Акція «16 днів проти насильства» 

 Виставка дитячих малюнків : 

«Скажемо Ні насильству!» 

 Проведення зустрічі з 

представниками ювенальної поліції 

та Служби у справах дітей  

 Підготовка статті на 

шкільний веб сайт 

  

3 Засідання шкільного клубу «Лідер»     

15.11 - 19.11 

1 День пам’яті голодомору та політичних 

репресій 22.11 

 Акція «Скорботна свічка пам’яті 

святої» 

 Перегляд фільму «Голодомор: 

очевидці свідчать» 

До 19.11   Організація 

чергування по школі 

2 Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів щодо безпечного 

використання мережі Інтернет 

Перегляд відео презентацій «Кібербулінг 

або агресія в Інтернеті: способи 

розпізнавання та захист дитини» 

Протягом 

тижня 

   

3 Засідання шкільного клубу «Лідер»    Організація роботи 

на осінні канікули 

22.11 - 26.11 

Канікулярний період (робота за окремим планом) 

ГРУДЕНЬ 

Місячник героїко-патріотичного виховання 

Місячник охорони дитинства 

01.12 – Всесвітній день боротьби зі Снідом 

02.12 – Міжнародний день боротьби за скасування рабства 

03.12 – Міжнародний день інвалідів 

06.12 – День Збройних Сил України 

10.12 – День прав людини 

13.12 – Свято Андрія 

14.12 – День вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС 

19.12 – День Миколая 

№ 

з\п 

Організація виховної діяльності Дата Робота з документацією Організація роботи з 

самоврядуванням в класних 

Примітки 



колективах та групах. Організація 

роботи з загальношкільним 

самоврядуванням 

29.11 – 03.12 

1 Всесвітній день боротьби зі Снідом 

 Виставка плакатів «Світ проти 

Сніду»; 

 Акція «Червона стрічка» 

01.12 Підготовка конкурсів до 

проведення розважальної 

програми «Нумо хлопці!» 

Засідання учнівської ради  

протокол № 4 

Організація 

чергування по школі 

2 Проведення заходів щодо академічної 

доброчесності 

Тренінг не тему: «Чесність – 

найважливіша умова успішного навчання» 

Протягом 

тижня 

 

 

Підготовка статті на 

шкільний веб сайт 

  

3 Засідання шкільного клубу «Лідер» Протягом 

місяця 

Підготовка до новорічних 

свят 

  

 06.12 – 10.12 

1 Тиждень прав дитини 

Виставка малюнків, стіннівок «Мої права» 

Протягом 

тижня 

Підготовка атрибутів, 

костюмів до святкування 

новорічних свят 

  

2 До Дня Збройних Сил України 06.12 

Конкурс «А нумо, хлопці» 9, 11 кл. 

06.12 Підготовка до новорічних 

свят 

  

3 Засідання шкільного клубу «Лідер»     

13.12 – 17.12 

1  Театралізоване дійство Андріївські 

вечорниці на сучасний лад 13.12 

Протягом 

тижня 

Підготовка до новорічних 

свят 

Акція «Створи у школі новорічний 

настрій» 

 

 

2 Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів щодо 

протидії корупції 

Урок антикорупційної тематики з 

елементами тренінгу для учнів 9, 11 кл. 

Протягом 

тижня 

 Огляд-конкурс класних фотозон 

«Новорічне селфі» 

 

3 День вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС 

Хвилина інформаційного простору 

«Чорна дата України» 

14.12    

20.12 – 24.12 

1 Виставка новорічних композицій, плакатів, 

ялинкових прикрас 

 

  Святкова пошта друзів 1-11 кл. Організація роботи 

на зимові канікули 

2 Проведення новорічних свят 

 

    



27.12 – 07.01 

Канікулярний період (робота за окремим планом) 

СІЧЕНЬ 

Місячник героїко-патріотичного виховання 
01.01 – Новий Рік 

06.01 – Святвечір 

07.01 – Різдво Христове 

14.01 – Новий рік за старим календарем 

22.01 – День Соборності України 

29.01 – День пам’яті героїв Крут 

№ 

з\п 

Організація виховної діяльності Дата Робота з документацією Організація роботи з 

самоврядуванням в класних 

колективах та групах. Організація 

роботи з загальношкільним 

самоврядуванням 

Примітки 

10.01 – 14.01 

1 Заходи щодо академічної доброчесності 

 

Протягом 

місяця 

 Засідання активу учнівського 

самоврядування: 

 звіт комісій за проведену 

роботу; 

 затвердження плану роботи 

протокол №5 

Допомога 

педагогічним 

працівникам в 

підготовці та 

проведенні 

загальношкільних 

виховних заходів  

ПОСТІЙНО 

2 Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з питань 

профілактики і протидії булінгу 

Моделювання ситуацій булінгу в 

шкільному середовищі 

Протягом 

місяця 

 Рейд перевірки «Підручник», 

«Зовнішній вигляд» 

Контроль виконання 

активом шкільного 

самоврядування 

плану роботи 

ПОСТІЙНО 

3 Засідання шкільного клубу «Лідер»     

17.01 – 21.01 

1 Розважальна конкурсна програма 

 «Містер школи» 3-4 кл. 

18.01 Робота над сценарієм та 

презентацією до Дня 

Соборності України 

 Організація 

чергування в школі 

2 Весела перерва 1-3 кл. 17.01 Підготовка статті на 

шкільний веб сайт 

  

3 До Дня Соборності України 22.01 

 Загальношкільна лінійка  

 Патріотична гра «Жовто-синя 

палітра» 3-4 кл. 

21.01 Підготовка статті на 

шкільний веб сайт 

  



4 Засідання шкільного клубу «Лідер»     

24.01 – 28.01 

1 До Дня пам’яті героїв Крут 29.01 

 Перегляд художнього фільму 

«Герої України. Крути. Перша 

незалежність» 8-9 кл. 

28.01   Організація 

чергування в школі 

2 Засідання шкільного клубу «Лідер»     

ЛЮТИЙ 

Місячник екологічного виховання 

14.02 – День закоханих 

16.02 – День пам’яті героїв Небесної Сотні 

21.02 – День рідної землі 

№ 

з\п 

Організація виховної діяльності Дата Робота з документацією Організація роботи з 

самоврядуванням в класних 

колективах та групах. Організація 

роботи з загальношкільним 

самоврядуванням 

Примітки 

31.01 – 04.02 

1  Протягом 

місяця 

 Рейд – перевірки «Щоденник», 

«Зовнішній вигляд », запізнення на 

перший урок 

Організація 

чергування в школі 

2 Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з питань 

профілактики і протидії булінгу 
Тренінг «Агресія. Шляхи її долання» 

Протягом 

тижня 

 Контроль виконання активом 

шкільного самоврядування плану 

роботи ПОСТІЙНО 

 

3 Засідання шкільного клубу «Лідер»  Підготовка до дня Св. 

Валентина 

  

07.02 – 11.02 

1 Засідання шкільного клубу «Лідер» 11.02 Робота над статтею на 

шкільний веб сайт 

Засідання учнівської ради  
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2 Місячник екологічного виховання 

Випуск екологічних плакатів «Захисти планету 

Земля» 

Протягом 

місяця 

    

14.02 – 18.02 

1 Розважальне шоу «Хто зверху?» 

 «Холостяк and Холостячка» 

Святкова пошта Валентина 

Крамничка «Валентина»  

Тематичні ігри під час перерв для 1-3 кл. 

Протягом 

тижня 

Підготовка до 

Всеукраїнського фестивалю – 

конкурсу «Молодь обирає 

здоров’я» 

Робота над сценарієм та костюмами. 

Проведення репетицій  
Організація 

чергування в школі 

2 День пам’яті героїв Небесної Сотні 16.02/ 

Перегляд відеофільму – реквієм «Небесна 

сотня у вирій полетіла» 

19.02 Весела перерва 1-3 кл.   



3 Засідання шкільного клубу «Лідер»     

21.02-25.02 

Канікулярний період (робота за окремим планом) 

БЕРЕЗЕНЬ 

Місячник екологічного виховання 

Місячник безпеки життєдіяльності та здорового способу життя 

01.03 – Свято зустрічі весни 

08.03 – Міжнародний жіночий день 

09.03 - __ річниця від дня народження Т.Г.Шевченка 

21.03 – Всесвітній день поезії 

24.03 – Всесвітній день боротьби з туберкульозом 

27.03 – Міжнародний день театру 

№ 

з\п 

Організація виховної діяльності Дата Робота з документацією Організація роботи з 

самоврядуванням в класних 

колективах та групах. Організація 

роботи з загальношкільним 

самоврядуванням 

Примітки 

28.02 – 04.03 

1 Підготовка до Всеукраїнського фестивалю – 

конкурсу «Молодь обирає здоров’я» 
Протягом 

тижня 

 Контроль виконання активом 

шкільного самоврядування плану 

роботи ПОСТІЙНО 

 

2 Місячник безпеки життєдіяльності та 

здорового способу життя 

 Тренінг «Наше здоров’я у наших 

руках» 

 Перегляд відеофільмів 

Протягом 

місяця 

   

3 Засідання шкільного клубу «Лідер»     

14.03 – 18.03 

1 Підготовка до Всеукраїнського фестивалю – 

конкурсу «Молодь обирає здоров’я» 
Протягом 

тижня 

  Організація 

чергування в школі 
2 Засідання шкільного клубу «Лідер»     

21.03 – 25.03 

1 Засідання шкільного клубу «Лідер»  Підготовка до квесту Засідання учнівської ради 

Протокол № 7 
Організація 

чергування в школі 
2 Навчальний предметно-компетентнісний 

квест  для учнів 2 «Шоколадне 

полювання» 

20.03 Робота над статтею на 

шкільний веб сайт 

  

28.03 – 01.04 

1 Засідання шкільного клубу «Лідер»     

КВІТЕНЬ 

Місячник безпеки життєдіяльності та здорового способу життя 

Місячник оборонно-масової та спортивної роботи 



01.04 – День гумору 

07.04 – День здоров’я 

17.04 – День довкілля 

18.04 – День пам’яток історії та культури 

23.04 – Всесвітній день книги 

26.04 – День пам’яті про Чорнобильську трагедію 

№ 

з\п 

Організація виховної діяльності Дата Робота з документацією Організація роботи з 

самоврядуванням в класних 

колективах та групах. Організація 

роботи з загальношкільним 

самоврядуванням 

Примітки 

04.04 – 08.04 

Канікулярний період (робота за окремим планом) 

11.04-15.04 

1 До Дня довкілля 17.04 

 Перегляд відеофільму на тему: «Як 

людина шкодить природі» 

 Шкільна толока (прибирання 

території).  

 Акція «Посади дерево» 

 Колаж до Дня Землі 

Протягом 

тижня 

 Контроль виконання активом 

шкільного самоврядування плану 

роботи ПОСТІЙНО 

 

2 Засідання шкільного клубу «Лідер»  Підготовка статті на шкільний 

сайт 

Засідання учнівської ради  
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3 Заходи з академічної доброчесності 

ВГ «Толерантність – запорука академічної 

доброчесності» 

Протягом 

місяця 

   

18.04 – 22.04 

1 Проєкт «Інтернет, в якому ми живемо» 

Семінар – практикум для учнів «Соціальні 

мережі в житті підлітків» 

Протягом 

місяця 

Підготовка матеріалів до Дня 

річниці Чорнобильської 

катастрофи 

 Організація 

чергування в школі 

2 Засідання шкільного клубу «Лідер»     

3 Проведення заходів з питань 

профілактики та протидії булінгу 

 

    

25.04 – 29.04 

1 День пам’яті про Чорнобильську трагедію 

26.04 
 Виставка малюнків «І гірко плаче 

полин» 

 Мітинг-реквієм присвячений 

річниці Чорнобильської катастрофи 

Протягом 

тижня 

 

  Організація 

чергування в школі 

2 Підготовка команди у І етапі Згідно Підготовка статті на шкільний   



Всеукраїнського збору дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» 

міського 

плану 

сайт 

3 Засідання шкільного клубу «Лідер»     

ТРАВЕНЬ 

Місячник родинно-сімейного виховання 

09.05 – День Перемоги над нацизмом 

Друга неділя – День матері 

18.05 – День Європи 

Другий четвер – День вишиванки 

№ 

з\п 

Організація виховної діяльності Дата Робота з документацією Організація роботи з 

самоврядуванням в класних 

колективах та групах. Організація 

роботи з загальношкільним 

самоврядуванням 

Примітки 

02.05 – 06.05 

1 До Дня матері 08.09    Організація 

чергування в школі 
2 Засідання шкільного клубу «Лідер»     

10.05 – 13.05 

1 День перемоги над нацизмом 09.05 

 Загальношкільна лінійка.  

 Участь у мітингу. 

08.05  Акція «Як живеш,ветеране?» Організація 

чергування в школі 

 День український вишиванки 12.05 

 Дрес-код для працівників школи 

«Одягни вишиванку на роботу». 

 Святковий танцювальний флеш-моб 

в вишиванках «Україна – серце 

Європи». 

  Майстер – класи з вишивки. 

    

2 Засідання шкільного клубу «Лідер»     

11.05 – 15.05 

1 Засідання шкільного клубу «Лідер»    Організація 

чергування в школі 
2      

16.05 – 20.05 

1 Підготовка команди у І етапі 

Всеукраїнського збору дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» 

Протягом 

тижня 

Підготовка матеріалів до свят  Організація 

чергування в школі 

2 До дня Європи 18.05 

 Колаж «Європа очима дітей». 

 Фестиваль – експрес-подорож 

18.05    



«Парад країн Європи. 
3 Засідання шкільного клубу «Лідер»     

23.05 – 27.05 

1 Свято «Зоряний Олімп - 2022» 27.05  Загальношкільна конференція 

Підведення підсумків за навчальнийрік  
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2 Засідання шкільного клубу «Лідер»     

30.05 – 31.05 

1 Свято Останнього дзвоника 31.05    

2 День випускника За 

окремими 

датами 

   

 


