План виховної роботи на 2017/2018 навчальний рік
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 126
Харківської міської ради
Харківської області
І семестр
І чверть
Тематичний період:
Місячник основ безпеки життєдіяльності
«Щоб не трапилось біди, пам´ятай про це завжди»
Мета: виховання в учнів відповідального ставлення до власного здоров´я, до
збереження життя; розвиток життєвих компетентностей учнів, впровадження
здоров´язберігаючих технологій у навчально-виховний процес.
Основні
орієнтири
Ціннісне
ставлення
особистості до
власного
здоров´я, до
збереження
життя.

Зміст

Термін
виконання
ВЕРЕСЕНЬ
День Знань.
01.09.17
Свято Першого дзвоника.
Перший тематичний урок.
Проведення вступного
інструктажу з учнями усіх
класів, перегляд
відеоматеріалів з теми.

01.09.17

Відповідальний
Балала Л.М.,
Новосьол Ю.О.

класні керівники

Тиждень
безпеки 18.09.17дорожнього руху
22.09.17
( за окремим планом)

класні керівники

Рейди «Увага! Діти
дорозі!»,
«Ні тютюнопалінню!»

адміністрація
школи

на 21.09.2017

Виховні години
«Попередити й запобігти»
( попереджувальні засоби
задля збереження здоров´я
дитини)

протягом
місяця

класні керівники

Проведення заходів з
попередження дитячого
дорожньо-транспортного
травматизму.

протягом
місяця

класні керівники

Моніторинг

25.09.17-

Новосьол Ю.О.,

Відмітка про
виконання

Основні
орієнтири

Зміст
«Сформованість здорового
способу життя в школярів»

Ціннісне
Фотовиставка «Японія –
ставлення
країна-казка»
особистості до
історії,
до мистецтва
Старт Усеукраїнської акції
«Живи, книго!» Рейд-огляд
збереження шкільних
підручників.
Усний журнал «Книга в
житті людини»
Ціннісне
ставлення
особистості до
сім’ї, родини,
людей

Цикл бесід по класах:
«Шлях до школи
небезпечний, то ж обачним
буть доречно»;
«Зовнішній вигляд учня»;
«Правила для учнів»

Термін
виконання
29.09.17

25.09.1729.09.17

Відповідальний
учнівське
самоврядування,
практичний
психолог

класні керівники

28.09.2017

Швайка Л.А.
Сергієнко В.О.

29.09.2017

класні
керівники

вересень

класні керівники

Рейди «Відвідування
учнями школи»,
« Санітарно-гігієнічний
режим школи»

ІІ тиждень
вересня

адміністрація
школи

Акція: «Кожен учень хоче
знати, де свої таланти
показати» (залучення дітей
до відвідування гуртків,
секцій, клубів за
інтересами)

ІІ тиждень
вересня

керівники
гуртків,
факультативів,
спорт. Секцій

Батьківські збори:
«Проведення анкетування з
батьками з метою вивчення
сімей . Про необхідність
дотримання Статуту школи
та внутрішкільного
розпорядку » (1-4 кл.);
«Патріотичне виховання
дітей у сім’ї, зв'язок
поколінь, знайомство з
культурою, звичаями й
традиціями родини та

06.09.17

директор школи,
класні керівники

Відмітка про
виконання

Основні
орієнтири

Зміст

Термін
виконання

Відповідальний

рідного краю» (5-11 кл.)
Організація чергування
класів по школі та в
шкільній їдальні.
Концерт до Дня
працівників освіти

І тиждень
вересня

Балала Л.М.

29.09.17

Новосьол Ю.О.

Ціннісне
ставлення
особистості до
природи

Екологічні акції «Галерея
кімнатних рослин»,

12.09.1617.09.16

«Посади дерево»

19.09.1623.09.16

Ціннісне
ставлення
особистості до
себе, до своєї
безпеки

Тиждень знань з основ
04.09.17
безпеки життєдіяльності та
протипожежних тренувань
«Увага, вогонь – це
небезпечно!»:
- протипожежні тренування
05.09.17
з
елементами
пожежогасіння;
- перегляд відеоматеріалів з 06.09.17 –
теми;
08.09.17
- виставка літератури з протягом
протипожежної безпеки ;
тижня
- зустріч з працівниками
МНС України;
- тематичні класні години протягом
«Техногенна безпека»;
місяця
- конкурс малюнків з теми,
плакатів, стіннівок;
11.09.17

Ціннісне
ставлення
особистості до
праці

Ціннісне
ставлення

Трудова акція з
благоустрою школи та
прилеглої території
«Допоможемо птахам
узимку».

Протягом
місяця

Одинцова З.І.,
класні керівники
1-4 –х класів
Устименко В.В.,
класні керівники
5-11 класів
класні керівники

Борщов В.К.,
учні 10-11-х
класів
Принцева Л.М.

класні керівники
класні
керівники, учні
1-4 класів

класні
керівники,
заступник
директора з
господарської
діяльності.

ЖОВТЕНЬ
Місячник сприяння творчому розвитку особистості
Виховні години
09.10.2017«Козацькому роду нема
13.10.2017 класні керівники

Відмітка про
виконання

Основні
орієнтири
особистості до
суспільства та
держави

Зміст

Термін
виконання

переводу», присвячені Дню
українського козацтва та
Дню захисника України.

Відповідальний
Балала Л.М.,
класні керівники

Уроки Мужності
«Зростаймо патріотами»,
присвячені визволенню
України від нацизму.

16.10.201720.10.2017 Балала Л.М.,
класні керівники

Благодійна акція для воїнів
АТО

12.10.2017

Новосьол Ю.О.

Ціннісне
Шкільний конкурс
ставлення
«Українська народна пісня»
особистості до до Міжнародного дня
мистецтва
музики
Конкурсно – розважальна
програма «Бал парасольок»

05.10.2017

Базюк Н.І.,
педагог –
організатор
Новосьол Ю.О.

Ціннісне
ставлення
особистості до
сім’ї, родини,
людей

Виховні години «Повага й
милосердя до літніх людей»
до Міжнародного дня
людей похилого віку.

03.10.17

Балала Л.М.,
класні керівники

Посвята в першокласники

20.10.2017

Дурягіна О.В.
класні керівники

Брейн – ринг «Екологічний
бумеранг»

03.10.2017

Устименко В.В.,
класні керівники

Година спілкування,
присвячена Всесвітньому
Дню тварин (04.10)
Бесіди щодо попередження
дитячого травматизму
перед осінніми канікулами

04.10.2017

класні керівники

Трудовий десант з
благоустрою шкільного
подвір’я «Допоможемо
птахам узимку».

Протягом
місяця

Ціннісне
ставлення
особистості до
природи
Ціннісне
ставлення
особистості до
себе, до своєї
безпеки
Ціннісне
ставлення
особистості до
праці

20.10.2017
класні керівники

класні
керівники,
Одинцова З.І.

Відмітка про
виконання

І семестр
ІІ чверть

Місячник правових знань і правової пропаганди
«Я-громадянин, я поважаю закони !»
Мета: формування в учнів правової культури, прищеплення поваги до прав і
свобод людини, забезпечення знань і виконання учнями Законів України»

Ціннісне

Головна справа чверті
«Закон понад усе»
Листопад
День української
09.11.2017

Класні

ставлення

писемності та мови

керівники,

особистості до

1-11 класи

вчителі

суспільства та Усний журнал «Від Нестора
держави

української

Літописця до сьогодення»,

мови

присвячений Дню
української писемності та
мови (09.11.)

Презентація шкільного

Протягом

ЗДВР

самоврядування
Круглий стіл "Лідери

листопада
21

Балала Л.М.
Учителі історії

Реформації " 9-11 класи

листопада

та права,

2017

Новосьол

Ціннісне

Екскурсії до музеїв та

Протягом

Ю.О.
Класні

ставлення

театрів міста
Єдиний день відкритих

місяця
Листопад

керівники
Адміністрація

особистості до
мистецтва

дверей для батьків 1-11

школи

Ціннісне став-

кл.
Озеленення кабінетів,

06.11.2017

Учителі

лення особис-

конкурс на кращий

-10.11.2017

біології, праці,

тості до

кабінет , конкурс

природи
екологічних стіннівок
Ціннісне став- Шкільний благодійний
лення особистості до себе

ярмарок

Рада учнів
1-3
листопада

Новосьол Ю.О.

Ціннісне

Шкільний турнір

28

Павлусенко

ставлення

ЩО?ДЕ?КОЛИ?

листопада

Я.І.,

особистості до

5-8 класи

2017

Корчак О.В.

праці

9-11 класи

Ціннісне

Грудень
Тиждень військово –
04.12.2017

Учителі історії

ставлення

патріотичного

та права,

особистості до

виховання

предмету

суспільства та

1-11 класи

«Захист

держави

Вітчизни»

Ціннісне

Свято Миколая ( 1-11

18-19

Класні

ставлення

класи)

грудня 2017

керівники

особистості до
мистецтва
Ціннісне

Акція Милосердя

Протягом

Рада учнів,

ставлення

«Справжній Новий рік»,

місяця

волонтерський

особистості до присвячена Дню людей з
сім’ї, родини,

особливими потребами

людей
Ціннісне став-

Конкурс «Зимовий

лення особис-

букет»

загін, класні
керівники
07.12. 2017

керівники, рада

тості до
природи
Ціннісне

Класні
учнів

Свято Нового року.

3 тиждень

Класні

ставлення

керівники.

особистості до

Рада учнів,

праці

Профорієнтаційні дні

Протягом

вчителі праці

9-11 класи

місяця

та малювання
Класні

1грудня

керівники
Балала Л.М.,

Ціннісне

Зустрічі з лікарями,

ставлення

медичною сестрою на

класні

особистості до

тему «СНІДу -ні!»

керівники,

себе

Тиждень безпеки

Грудень

життєдіяльності. День

медичні
працівники

боротьби із СНІДом
Проведення шкільного
етапу Малих

ІІІ тиждень

Учителі

олімпійських ігор «Рух

місяця

фізичного

– це здоровꞌя!» 5-9

виховання

класи.
Бесіди щодо
попередження дитячого
травматизму перед

22.12.2017

Балала Л.М.,

зимовими канікулами.

класні

Новорічне свято для

керівники

старшокласників

Педагог –
25.12.2017

організатор
Новосьол
Ю.О.

ІІ семестр
Ціннісне

Січень
День соборності
22 січня
2018 року

ЗДВР

ставлення

України 1 -11 класи

Балала Л.М.

особистості до

( загальношкільна

Класні

суспільства та

лінійка)

керівники

держави
Учителі історії
Ціннісне
ставлення

Правовий тиждень
Відвідування театрів та 1-й тиждень
цирку

особистості до
мистецтва

Майстер - клас «Піщана

Ціннісне став-

анімація»
Відвідування

та права
Класні

року

керівники,

3-й тиждень

Рада учнів.
Масоха Н.В.

Протягом

Класні

лення особис-

підприємств та

тості до праці

навчальних закладів

місяця

керівники

3 тиждень

Класні

міста

Ціннісне

Зустріч з працівниками

ставлення

пожежної охорони.

особистості до

Конкурс «Дитяча

себе

безпека взимку» 1-9

керівники

класи
Ціннісне

Лютий
Конкурс патріотичної
15 лютого

Класні

ставлення

пісні 5-10 класи ,

керівники,

особистості до

присвячений воїнам –

Новосьол

суспільства та

учасникам бойових дій

Ю.О.

держави

на території інших
держав
Тиждень Пам’яті,
З
присвячений 28-річниці лютого
виводу військ із
Афганістану

Ціннісне

Вечір поезії "Країна

ставлення

кохання" 9-11 класи

15

14.02.2018

Керівник
музею,
ЗДВР,
класні
керівники
ЗДВР
Балала Л.М.,

особистості до

класні

мистецтва
Ціннісне став-

Години пам’яті воїнів,

керівники
ЗДВР

лення особис-

загиблих в Афганістані

тості до сім’ї,

1-11 кл.

родини, людей

Конкурс «Кращий

15.02.2018

Балала Л.М.
16.02.2018

Класні

Ціннісне став-

учень школи»
Підготовка до

Протягом

керівники
Класні

лення особис-

двомісячника «Зелена

місяця

тості до

весна»

природи

керівники

Ціннісне

Конкурс

ставлення

"Учень року "

Балала Л.М.,

особистості до

10-11 кл.

класні

Конкурс ораторів

керівники
Учителі

праці
Ціннісне

Лютий

2 тиждень

ЗДВР

ставлення

української

особистості до

мови, класні

себе

керівники

Ціннісне
ставлення

Березень
Фестиваль «Традиції
18 березня
народів світу»

Класні
керівники,

особистості до

Євроклуб,

суспільства та

Рада учнів

держави

Ціннісне

Шкільний конкурс

29-30

Рада учнів

ставлення

«Міс та містер школи»

березня

мистецтва
Ціннісне став-

Години спілкування

01.03.2018

лення особис-

«Ваш вибір – можу +

тості до сім’ї,

хочу + треба»

родини, людей
Ціннісне

Екологічний

ставлення

двомісячник за

Балала Л.М.

особистості до

окремим планом

Класні

особистості до

природи
Ціннісне
ставлення
особистості до
праці

Тиждень
профорієнтації

Класні
керівники

Березень

3 тиждень

ЗДВР

керівники
Класні
керівники,

День науки в школі

практичний
12 березня

психолог

Балала Л.М.,
Вірик О.І.,
Дурягіна
Ціннісне став-

Дні безпеки

13.03.2018

О.В
Класні

лення особис-

життєдіяльності

–

керівники,

тості до себе
Ціннісне
ставлення

16.03.2018
Квітень
Акція "Дзвони
26 квітня
Чорнобиля"

2018

ЗДВР
ЗДВР
Балала Л.М.

особистості до

Класні

суспільства та

керівники
Рада музею,
класні
керівники,
волонтерськ
ий загін
Класні
керівники

Ціннісне

Акції милосердя
«Пам'ять серця» (діти ветеранам Другої
світової війни; діти дітям війни).
Екскурсії до

ставлення

харківських музеїв,

особистості до

театрів

держави

Протягом
місяця

Протягом
місяця

мистецтва

Ціннісне став- День відкритих дверей в
лення особис-

11 квітня

школі

Адміністра-

тості до сім’ї,

ція закладу

родини, людей
Ціннісне

Екологічний

ставлення

двомісячник за

Балала Л.М.

особистості до

окремим планом

Класні

природи

День птахів,

керівники

Ціннісне

День довкілля
Тиждень

02.04.2018

ЗДВР

ставлення

профорієнтації

-06.04.2018

Балала Л.М,

особистості до

8-11 кл.

квітень

ЗДВР

класні

праці

Акція «Шкільне

Протягом

керівники

Ціннісне

подвір'я»
Валеологічні акції до

квітня
11.04.2017

ЗДВР

ставлення

Всесвітнього дня

особистості до

здоров'я

Балала Л.М,

1-11 класи

класні

себе
Ціннісне
ставлення
особистості до

керівники
Травень
Проведення
Протягом
волонтерської акції
місяця
«Нам дороги ці забути
не можна»

суспільства та
держави

Ціннісне

Військово –
патріотична гра
«Зірниця» серед учнів
5-7 класів
Свято до Дня матері

ставлення

«Шануймо наших

Балала Л.М.,

особистості до

матерів»

класні

сім’ї, родини,

1-11 класи

керівники

людей
Ціннісне
ставлення

07.05.2017

Рада музею,
класні
керівники,
волонтерськ
ий загін
Рада учнів
Борщов В.К.
Балала Л.М.

11.05.2018

Акція «Посади дерево,

Травень,

Класні

квіти »

2018 р.

керівники,

особистості до
природи
Ціннісне

учителі
Проведення акції
«Чистий обеліск»

Протягом
місяця

Ціннісне

Тиждень безпеки

21.05.2018

ставлення

життєдіяльності 1-11

особистості до

класи

ставлення
особистості до
праці

себе

ЗДВР

біології
Рада музею,
класні
керівники,
волонтерськ
ий загін
Рада учнів
ЗДВР

-25.05.2018 Балала Л.М.,
класні
керівники

