
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Протокол засідання 

педагогічної ради школи № 31  

30.08.2021 № 1  
 

 

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

у Сумській спеціальній початковій школі № 31  

Сумської міської ради 

на 2021-2022 навчальний рік 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітк

а про 

викона

ння 

ВЕРЕСЕНЬ 

 Місячник «Увага! Діти на дорозі»(заходи за індивідуальними планами педагогів)* 

 (Ціннісне ставлення до суспільства і держави) 

(заходи за індивідуальними планами педагогів)* 

            Мета: Виховання в учнів патріотизму та національної самосвідомості,  почуття поваги та 

гордості до рідного краю, любові до культури свого народу, його традицій та звичаїв. 

1. Декада «Люблю я край свій дорогий, що 

зветься Україна»  

1 вересня – 

10 вересня 

2021 року 

вихователі 

Брек А.В. 

Сокол С.А. 

 

2. Свято Першого Дзвоника. Святкові розваги 1 вересня 

2021 року 

Гончаренко О.М.,  

Прядко В.Л., 

вихователі 4-х 

класів 

 

3. Перший урок, 

Пропедевтичне заняття 

1 вересня 

2021 року 

Класні керівники, 

вихователі 

 

4. Тиждень фізкультури і спорту та 

олімпійського руху (за окремим планом 

педагогів) 

вересень  

2021 року 

вчителі фізичної 

культури 

Литнянчина Л.В., 

Шостак В.І., 

вчитель ритміки 

Успенська Л.І. 

 

5. Погодити плани виховної роботи 

вихователів на І семестр 

вересень 

2021 року 

Заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

Слокол С.А. 

 

6. Погодити плани класних гуртків   на І 

семестр 2021-2022 н.р. 

до 9 вересня 

2021 року 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М 

 

7. Розробити режим ІІ половини дня школи з 

урахуванням всіх аспектів освітньо-

виховної роботи 

вересень 

2021 року 

заступник 

директора з ВР 

Золотницька М.М. 

 

8. Єдиний день здоров’я щовівторка Класні керівники,  



упродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

вихователі 

9. Провести вступні інструктажі: 

- Безпека життєдіяльності здобувачів 

освіти та ознайомлення з режимом роботи 

школи в 2021/2022 н.р.  

- Складання маршрутних листів  «Дім-

школа» 

вересень 

2021 року 

класні керівники, 

вихователі 

 

10. Уроки мужності.  До річниці визволення 

міста Суми. 

2 вересня 

2021 року 

вихователі   

11. Заходи до Дня міста:(формат та назва за 

планом педагогів) 

- Виставка малюнків; 

- Флешмоб; 

- Конкурс малюнку на асфальті; 

   

12. Абетка дороги «Наш друг – дорожній рух» вересень 

2021 року 

вихователі  

13. Всеукраїнський тиждень протидії булінгу 

(за окремим планом практичного 

психолога) 

- Провести інформаційні хвилинки «Стоп 

булінг»; 

- «Уроки толерантності»; 

- Заняття з елементами тренінгів «Як 

долати негативні емоції» 

13-17 

вересня 

2021 року 

практичний 

психолог, 

вихователі 

 

14. Хвилинка довіри (індивідуальна робота з 

учнями)* 

щотижня 

упродовж 

2021/2022 

навчального 

року  

вихователі   

15. Участь у міських, обласних, 

всеукраїнських заходах (за потреби) 

вересень 

2021 року 

вихователь 

Бережна Н.В. 

 

17. Заходи щодо відзначення Міжнародного 

дня миру (за окремим планом вихователів).  

Акція, малюнок на асфальті «Ми - за мир 

на планеті Земля» 

вересень 

2021 р. 

вихователі 

Брек А.В. 

 

18. Заходи до Міжнародного Дня демократії 

«Ми – українці, ми - європейці» (за 

окремим планом) 

15 вересня 

2021 року 

вихователі школи  

19. Скласти соціальний паспорт школи вересень 

2021 року 

практичний 

психолог 

Тимченко К.В. 

 

20. Створити інформаційний банк даних про 

зайнятість учнів в позаурочний час 

вересень 

2021 року 

Вихователі, 

Гончаренко О.М. 

 

21. Години спілкування «Дотримання правил 

для учнів - обов’язок кожного школяра» 

вересень 

2021 року 

вихователі   

22. Тиждень безпеки життєдіяльності (за 

окремим планом педагогів) 

відповідно 

графіку 

вихователі 

Козлова Н.В. 

Кононенко О.В. 

 

23. Проведення дайджестів безпеки: 20-24 Вихователі  



«Подорож до країни Дорожніх знаків»; 

 «Азбука безпеки», 

 «Я – учасник дорожнього руху»,  

вікторина з ПДР «Чи знаєш ти права і 

обов’язки пішохода?»; 

«Дитячий травматизм у побуті і не 

тільки…»; 

- «Небезпечний вогник»; 

вересня 

2021 року 

24. Практичне заняття з евакуації на випадок 

виникнення надзвичайних ситуацій 

23 вересня 

2021 року 

Заступник з ВР 

Золотницька М.М. 

 

25. Зустріч «Поліція дітям» 20-24 

вересня 

2021 року 

вихователі  

Сокол С.А., 

Брек А.В. 

 

26. Заходи щодо відзначення Дня 

партизанської слави (за окремим планом) 

22 вересня 

2021 року 

вихователі  

27. Заходи до Міжнародного Дня демократії 

«Ми – українці, ми - європейці» (за 

окремим планом) 

23 вересня 

2021 року 

вихователі   

28. Тиждень бібліотеки (за окремим планом) 27-30 

вересня 

2021 року 

бібліотекар 

Гончарекно О.М. 

 

29. Школа самовиховання: 

«Знайомтеся  це я?» – 1 кл. 

«Я хочу бути схожим на…» – 2 кл. 

«Дорога кожна хвилина – 3 кл. 

«Віра у себе» – 4 кл. 

20-30 

вересня 

2021 року  

вихователі, 

практичний 

психолог  

 

30. Загальношкільна виставка композицій з 

живих квітів та овочів «Осінніій вернісаж» 

29 вересня 

2021 року 

Дегтяренко В.В., 

Яременко Ю.О. 

Бережна Н.В. 

 

31. День книги (до  Всеукраїнського Дня 

бібліотек). Акція «Бережи шкільний 

підручник» 

30 вересня 

2021 року 

бібліотекар 

Гончаренко О.М. 

 

32. Святкове привітання  до Дня Вчителя 

«Зоря любові і добра, дитячих душ 

хранитель» 

30 вересня 

2021 року 

Сокол С.А.,  

Скляр Є.І.,  

Брек А.В., 

вихователь 4-Г 

класу 

 

33. Анкетування учнів «Я індивідуальність» ( з 

метою виявлення здібностей учнів та 

складання програм розвитку) 

вересень 

2021 року 

вихователі   

34. Класні батьківські збори вересень 

2021 року 

класні керівник, 

вихователі 

 

35. Контроль відвідування учнями занять вересень 

2021 року 

заступник 

диреткора з ВР 

 

36. Аналіз стану охоплення гуртковою 

роботою учнів школи 

вересень 

2021 року 

вихователі   

37. Виставки літератури та заходи у бібліотеці 

відповідно до тематичних тижнів 

упродовж 

2021-2022 

навчального 

року 

бібліотекар 

Гончаренко О.М. 

 

38. Виставки малюнків відповідно до 

тематичних тижнів* 

упродовж 

2021-2022 

вихователі  



навчального 

року 

39. Скласти план виховної роботи на період 

осінніх канікул 

Жовтень 

2021 

вихователі, 

заступник 

диреткора з ВР 

 

40. Тиждень громадянської зрілості та 

творчого розвитку особистості «Ми 

господарі у школі, бо вона – наш другий 

дім»: 

- Години спілкування «Я люблю свою 

школу» 

- Заняття класного активу «Відкрий в собі 

лідера» 

- Презентація класних гуртків і 

факультативів «Хочу! Можу! Обираю!»; 

-  «Правовий букварик»,  

- Конкурс класних кімнат «Кращий клас – 

у нас» 

01.-08.10.21 Козлова Н.В. 

Вихователі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адмінстрація 

школи 

 

41. Організація і проведення заходів під час 

осінніх канікул (за окремим планом) 

Жовтень 

2021 

вихователі   

42. Заходи щодо відзначення Європейського 

тижня демократії (за окремим планом) 

Жовтень 

2021 

вихователі  

43. Відеолистівки класів «У кожному з нас є 

талант» до Міжнародного Дня музики 

01.10.21 вихователі 

 

 

44. Школа самовиховання: 

«Я хочу стати кращим» – 1 кл. 

«Дбай про інших» – 2 кл. 

«Дисципліна і культура» – 3 кл. 

«Віра у себе» – 4 кл. 

01.-08.10.21 вихователі   

45. Рольова гра «Правила ввічливості» (1-4 класи) 01.-08.10.21 вихователі   

46. Гра-експрес «Моя родина, яка вона?» 4 класи) 01.-08.10.21 вихователі   

47. Тиждень патріотичного виховання 11.-15.10.21 Бережна Н.В. 

вихователі 

 

4. Година спілкування «Я-громадянин 

України і пишаюся цим» (1-4 класи) 

11.-15.10.21 вихователі  

50. Інтелектуальна гра «Невідома Україна?»  12.-15.10.21 вихователі  

51. Проведення конкурсів малюнків по класах 

«Національні символи українського 

народу» 

11.-15.10.21 вихователі  

52. - Тематичні вісники «Державна символіка 

України, історія і сучасність» 

- Усні журнали «Знай свої права, дитино!», 

- Перегляд мультфільму «Князь 

Володимир» 

11.-15.10.21 вихователі  

53. Години духовності: 

-  «Благословенна та держава, що має 

відданих синів»; 

-  «Я-громадянин України і пишаюся цим» 

(1-4 класи); 

11.-15.10.21 вихователі  

54. Класні святково-розважальні заходи 

«Вітання для майбутніх захисників 

Вітчизни» 

13.10.2020 вихователі, вчитель 

музики 

 



55. Спортивна розвага «Хай живе козацький 

дух» 

12.10.2021 Успенська Л.І., 

Шостак В.І 

 

 

56. Тиждень «Любов до ближнього – 

джерело величі душі» (за окремим 

планом) 

18-22.10.21 Прядко В.Л.  

57. Світ мандруючих книг «Подаруй  книгу 

своїй бібліотеці» 

21.10.21 вихователі   

58. Виставка дитячих малюнків «Чарівні 

барви» до Дня художника 

20.10. 2021 Козлова Н.В. 

 

 

59. Заходи до Дня визволення України від 

фашистських загарбників 

28.10.21 вихователі   

60. Моніторинг журналів ВГ 25.-29.10.21 Заступник 

директора з ВР 

 

61. Участь у міських, обласних, 

всеукраїнських заходах (за потреби) 

жовтень 

2021 р. 

Козлова Н.В.  

62. Цикл бесід «Правила здорового способу 

життя» (з учнями 1-4-х класів). 

грудень 

2021 

вихователі  

ЛИСТОПАД 

Ціннісне ставлення до праці »(заходи за індивідуальними планами педагогів)* 

Мета: Формування творчої, працелюбної особистості виховання цивілізованого господаря, поваги 

до людини праці, почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, дбайливості, 

дисциплінованості, старанності, наполегливості. Формування у учнів розуміння особистої 

значущості праці як джерела саморозвитку і самовдосконалення. 

63. Тиждень «Твій вибір – твоє життя» 01-05.11.21 Вихователь 4-Г 

класу 

 

64. Конкурс «Бджілка мала, але й та працює» 

(1-2 класи) 

01-05.11.21 Вихователі   

65. Рольова гра «Усі професії хороші – 

вибирай на смак» (3-4 класи) 

01-05.11.21 Вихователі  

66. Ігрове спілкування «У світі професій» (4 

класи) 

01-05.11.21 Вихователі  

67. Конкурс «Бджілка мала, але й та працює» 

(1-2 класи) 

01-05.11.21 Вихователі  

68. Тематичні перерви «Зроби свій вибір на 

користь життя» 

01-05.11.21 Вихователі  

69. Виставка малюнків по класах до тематики 

тижня  

01-05.11.21 Вихователі   

70. Цикл бесід:«Здоровий спосіб життя – 

норма нашого буття» 

01-05.11.21 Сестра медична 

старша  

Коцур Т.І., 

вихователі, 

практичний 

психолог 

 

71. Тиждень української писемності та мови 

(за окремим планом) 

08-12.11. 

2021 

Дегтяренко В.В.  

72. Рекламний проєкт «Обирай українську» 09.11.2021 Яременко Ю.О., 

вихователі 

 

73. Години громадянськості «Заради щастя і 

свободи» 

Листопад 

2021 

вихователі  

74. Заходи щодо вшанування пам’яті жертв Листопад вихователі  



трагедії Бабиного Яру (за окремим планом 

вихователів) 

 

2021 

75. Школа самовиховання: 

«На кого ти хочеш бути схожим? – 1 кл. 

«Цінуй свій час і час інших» – 2 кл. 

«Мої права та обов'язки» – 3 кл. 

«Дотримання шкільної етики» – 4 кл. 

Листопад 

2021 

вихователі  

76. Тидень толерантності 

Заходи щодо відзначення Міжнародного 

дня толерантності та інклюзивної освіти 

(за окремим планом): 

- Загальношкільна акція «На скільки я 

толерантна людина» 

15-19.11.21 Практичний 

психолог, 

вихователі 

 

77. Вернісаж лепбуків «З класом класно!». 15-19.11.21 вихователі  

78. Заходи до Дня ввічливості 

«День посмішки і гарного настрою» 

  

16.11.2021 вихователі  

79. Конкурс на кращу годівничку «Годівничка 

для синички». 

Листопад 

2021 

Вихователь 4-Г 

класу,  

Скляр Є.І. 

 

80. Заходи «В єдності і сила народу» Дня 

Гідності і Свободи  (за окремим планом)  

15-19.11.21 вихователі  

81. Флешмоб «Україна – територія гідності та 

свободи» 

17.11.2021 Варава О.М., 

Успенська Л.І., 

Сокол С.А. 

 

82. КТС «П’ять добрих слів» (Обводячи свою 

руку на аркуші паперу, діти  всередині 

писали ім’я свого найкращого друга, на 

кожному пальці намальованої долоні –

  позитивні риси свого товариша). 

18.11.2021 вихователі  

83. 20.11. - Всесвітній день дітей. Дитяча 

ігротека. 

Класний міні-проект «Шкільна пошта 

«Мені приємно тобі сказати, що…». 

(сказати одне одному слова подяки, 

шикарний комплімент, а може просто 

висловити теплі, добрі, лагідні слова тому, 

хто їм подобається). 

19.11.21 вихователі  

84. Виставки, конкурси, колажі, лепбуки 

«Права дітей» доВсесвітнього дня прав 

дитини 20.11 

19.11.21 вихователі  

85. Тиждень математики (за окремим планом 

педагогів) 

22.-30.11.21 Деггятренко В.В.,  

вихователі  

 

86. Математичні перерви 22.-30.11.21 вихователі  

86. Заходи  щодо вшанування пам’яті жертв 

голодомору та політичних репресій (за 

окремим планом вихователів): 

Акція «Запали свічку пам’яті» 

23.11.2021  

 

 

 

26.11.2021 

вихователі  

87. Аналіз організації національно-

патріотичного виховання учнів 1-4 класів 

До 

30.11.2021 

Заступник 

директора з ВР 

 



88. Участь у міських, обласних, 

всеукраїнських заходах (за потреби) 

Листопад 

2021 р. 

Яременко Ю.О.  

ГРУДЕНЬ  

Ціннісне ставлення до природи (заходи за індивідуальними планами педагогів)* 

            Мета: Виховання в учнів здатності гармонійно співіснувати з природою, почуття особистої 

причетності до збереження природних багатств, бажання до здійснення природоохоронної 

діяльності 

89. Скласти план виховної роботи на період 

зимових канікул 

Грудень 

2021 

Вихователі, 

заступник 

директора з ВР 

 

90. Декада основ здоров'я (за окремим 

планом роботи педагогів) 

Акція «Ми здорове покоління!» 

01-10.12. 

2021 

Успенська Л.І., 

Шостак В.І., 

Бережна Н.В. 

 

 

 

91. Цикл бесід «Правила здорового способу 

життя» (з учнями 1-4-х класів). 

01-10.12. 

2021 

вихователі  

92. Цикл бесід “ Якщо хочеш бути здоровим- 

загартовуйся” 

01-10.12. 

2021 

вихователі  

93. Святкова програма «Твори добро, бо ти 

людина» 

 

Акція «Новий рік без самотності» до 

Міжнародного Дня інвалідів   (різдвяні 

подарунки, листівки, сувеніри) 

01-10.12. 

2021 

Бережна Н.В., 

Яременко Ю.О. 

 

Прядко В.Л.,  

Вихователь 4-Г 

класу 

 

94. Спортивні змагання «Ми – майбутні 

офіцери» до Дня Збройних Сил України. 

06.12.21 Литнянчина Л.В., 

Шростак В.І. 

 

95.  Школа самовиховання: 

«Що означає бути вихованою людиною?» 

– 1 кл. 

«Буду гідним скрізь і всюди, щоб нести вам 

радість, люди!» – 2 кл.  

«Вчимося бути добрими людьми» – 3 кл. 

«Твої норми поведінки» – 4 кл. 

«Мовленнєвий етикет» – 4 кл. 

Грудень 

2021 

вихователі  

96. Тиждень правового виховання (за 

окремим планом педагогів «Права людини 

починаються з прав дитини» (за окремим 

планом):  

- шкільний  конкурс-виставка плакатів та 

малюнків «Ми і наші права» 

13-17.12. 

2021 

Кононенко О.В., 

вихователі  

 

97. Провести заходів з правового виховання:  

- Особливості відповідальності 

неповнолітніх; 

- Тематичні уроки «Гордість моєї країни», 

«Ти – людина, громадянин», «Мораль і 

закон», «Якщо ти учасник дорожнього 

руху, будь уважний і дисциплінований»,  

«Права людини: від шкільних зошитів до 

реального життя», - «Які права та обов'язки 

мені потрібні в школі». 

13-17.12. 

2021 

вихователі  

98. Організувати роботу книжкової виставки 13-17.12. Гончаренко О.М.  



"Права, обов'язки людини і громадянина". 

Зустрічі в бібліотеці 

2021 

99. Заходи  до Дня захисту прав дитини «На 

паралельних дорогах прав та обов’язків» ( 

за індивідуальним планом  планом) 

   

100. Година милування «Віч-на-віч з 

природою» (1-2 класи) 

Грудень 

2021 

вихователі  

101. Екологічний турнір «Знай, люби, бережи!» 

(3-4 класи) 

Грудень 

2021 

вихователі  

102. Екологічний десант «Нагодуй птахів». Грудень 

2021 

вихователі  

103. Тиждень «Новорічний серпантин»  (за 

планом педагогів) 

20-24.12.21 Сокол С.А., Скляр 

Є.І., Брек А.В, 

Вихователь4-Г 

класу 

 

104. Майстерня Діда Мороза «Поринь у казочку 

зимову». Конкурс на краще оформлення 

класної кімнати. 

20-24.12.21 вихователі  

105. Виставка композицій «Зимовий вернісаж» 21.12.2021 Брек А.В.  

106. День Святого Миколая .Новорічна пошта. 19.12.2021 вихователі  

107. Новорічне свято «Дід Мороз іде до хати, 

щоб зі святом нас вітати» 

20-24.12.21 Сокол С.А., Скляр 

Є.І., Брек А.В, 

Вихователь 4-Г 

класу 

 

108. Класні батьківські збори Грудень 

2021 

Класні керівники, 

вихователі 

 

109. Проведенн інструктажів із безпеки 

життєдіяльності на зимові канікули 

До 24.12.21 Класні керівники, 

вихователі 

 

110. Аналіз стану   виховної роботи за І семестр   

2021/2022 навчального року 

До 30.12.21 Заступник диретора 

з ВР 

 

111. Участь у міських, обласних, 

всеукраїнських заходах (за потреби) 

Грудень 

2021 р. 

Кононенко О.В.  

112. Організація і проведення заходів під час 

зимових канікул  

( за окремим планом) 

27.12.2021-

09.01.22 

вихователі  

СІЧЕНЬ  

 МІСЯЧНИК ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ (заходи за індивідуальними планами 

педагогів)* 

Ціннісне ставлення до мистецтва. (заходи за індивідуальними планами педагогів)* 

              Мета: Виховання в учнів здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва,  

власного погляду на світ, культури почуттів, бажання творчої діяльності у мистецькій сфері.  

113. Погодити плани виховної роботи 

вивхователів на ІІ семестр 2021-2022 н.р. 

До 09.01.22 Заступник 

директора з ВР 

 

114. Погодити плани класних гуртків   на ІІ 

семестр 2021-2022 н.р. 

До 09.01.22 Заступник 

директора з ВР 

 

115. Тиждень  «Від культури особистості до 

культури нації» (за окремим планом) 

10.01-14.01 

2021 

Дегтяренко В.В.  

116. Розважальна програма «Водіння кози 

щедрий вечір, добрий вечір» 

13.01.21 Брек А.В., 

вихователь 4-Г кл 

 

117. Рольова гра «Йдемо до театру» (1-4 класи) 11.01.21 Вихователі  

118. Літературна експедиція. Створення збірки 10.01-14.01 Бібіліотекар  



власних казок, легенд (2-4 класи) 2021 Гончаренко О.М. 

119. Рольова гра «Інтернет – добро чи зло?»  12.01.21 вихователі  

120. Інтернет-подорож «Мистецтво, що 

звертається до серця» 

13.01.21 вихователі  

121. Цикл бесід «Профілактика коронавірусної 

інфекції, грипу, ОРВІ». 

Січень 2022 Сестра медича 

старша Коцур Т.І., 

вихователі 

 

122. Тиждень духовного розвитку особистості 

«Вічні цінності людські» (за окремим 

планом) 

17.01-

21.01.2022 

 Прядко В.Л.  

123. Заходи  щодо відзначення Дня Соборності 

та Свободи України (за окремим планом): 

- Цікаві  уроки з історії України «Захід, 

схід – одна країна! Це – соборна Україна»; 

- Бесіди «День Соборності – національне 

свято України» 

17.01-

21.01.2022 

вихователі  

124. Перегляд відеофільмів «Собор на крові», 

«Невідома Україна. Нариси з історії» 

17.01-

21.01.2022 

вихователі  

125. Патріотичний флешмоб до Дня Соборності 

України 

18.01.22 Варава О.М., 

Успенська Л.І., 

вихователь 4-Г 

класу 

 

126. Шануємо традиції нашого народу «Свято 

Водохреща» 

19.01.22 вихователі  

127. Інструктажі з БЖД перед початком 

навчання у ІІ семестрі 2020-2021 н. р.: 

Абетка безпеки : 

- «Обережно, бурульки!» 

-  «Правила пішоходів взимку» 

- «Правила льодовикового періоду» 

17.01-

21.01.2022 

вихователі  

128. Тиждень Пам'яті (за окремим планом) 24.01-28.01. 

2022 

Гончаренко О.М.  

129. Виставка літератури «День Соборності 

України – символ національного єднання 

українського народу» 

24.01-28.01. 

2022 

Бібіліотекар 

Гончаренко О.М. 

 

130. Конкурс малюнків  

«Я живу в Україні» 

24.01-28.01. 

2022 

вихователі  

131. Урок пам’яті «Полеглим  за Україну 

присвячено» 

24.01-28.01. 

2022 

вихователі  

132. Заходи  щодо відзначення Дня пам’яті 

Героїв Крут (за окремим планом) 

28.01.22 вихователі  

133. Індивідуальні консультації для батьків  вихователі  

134. Участь у міських, обласних, 

всеукраїнських заходах (за потреби) 

Січень 

 2022 р. 

Скляр Є.І.  

135. Контроль виховної роботи вчителів, що 

атестуються 

Січень 2022 Заступник 

директора з ВР 

 

ЛЮТИЙ 

 Ціннісне ставлення до себе. (заходи за індивідуальними планами педагогів)* 

Мета: Формування основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, усвідомлення 

https://www.school304.com.ua/?page=2290
https://www.school304.com.ua/?page=2290


цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, 

культурного) кожної людини. Розвиток творчих здібностей та талантів учнів. Формування 

життєвих компетенцій та активної життєвої позиції. 

 

136.  Тиждень «Я» - частинка Всесвіту» (за 

окремим планом вчителя) 

31.01-04.02. 

2022 

Яременко Ю.О.  

137. Консультаційний пункт «Знаю права! 

Виконую обов’язки!» 

01.02.22 вихователі  

138. Школа самовиховання: 

«Ми – українці» – 1 кл. 

«Я – син своєї землі» – 2 кл. 

«Моральні цінності мого народу» - 3кл. 

«Я – громадянин України і пишаюсь цим» 

– 4 кл. 

31.01-04.02. 

2022 

вихователі  

139. Акція «Читаємо вголос» 31.01-04.02. 

2022 

вихователі  

140. Виставка творчих робіт  в рамках 

STEM проекту «Земля» 

31.01-04.02. 

2022 

вихователі  

141. Акція «Турбота про птахів» 02.02.2022 вихователі  

142.  Спортивні змагання  «У королівстві 

Снігової королеви» (1-2 класи) 

03.02.2022 вихователі  

143. Тиждень Безпеки (за окремим планом 

вчителя) 

07.02.-11.02. 

2022 

Бережна Н.В., 

вихователі 

 

144. Заходи в рамках відзначення Всесвітнього 

дня безпеки Інтернету  

(за окремим планом) 

Перегляд мультфільму «Фіксики. 

Інтернет» (1-4 класи) 

10.02.22 вихователі  

145. Хвилини безпеки: 

1. Забруднення продуктів харчування та 

питної води. Його вплив на здоров’я 

людини. 

2. Захворювання органів дихання та 

профілактика цих хвороб. 

3. Хвороби шлунково-кишкового тракту 

та їхня профілактика. 

07.02.-11.02. 

2022 

вихователі  

146. Екскурс до галактики «Я-людина серед 

людей» (3-4 класи) 

08.02.2022 вихователі  

147. Уявна подорож «Культура харчування» (1-

4 класи) 

089.02.2022 вихователі  

148. Тиждень англійської мови (за окремим 

планом вчителя) 

14.02.-

18.02.2022 

Белоцерковець А.Г.  

149. Заходи до Дня Святого Валентина 

Майстер-клас з виготовлення Валентинок  

14.02. 2022 вихователі  

150. Літературна виставка «Душу і тіло 

ми положимо за нашу свободу»  

17.02.22 вихователі  

151. День Героїв Небесної Сотні. 

Уроки пам’яті «Зростаймо патріотами своєї 

країни». 

19.02.22 вихователі  

152. Міський тиждень початкової школи 

(Заходи відповідно до тематичного тижня 

та індивідуальних планів педагогів): 

21.02.-25.02. 

2022 

Сокол С.А., 

Стеценко О.О, 

вихователі,  

 



Класні керівники 

153. 
День патріотів 

21.02.2022 Вихователь 4-Г 

класу 

 

154. 

День здоров'я 

22.02.2022 Литнянчина Л.В.,  

Успенська Л.І. 

Шостак В.І. 

 

155. День рідної мови«Мова мого народу» 23.02.2022 Кононненко О.В.  

156. 
День психолога «Цінність спілкування»  

24.02.2022 Практичий 

психолог 

 

157. 

 
День казки 

25.02.2022 Яременко Ю.О.  

158. Участь у міських, обласних, 

всеукраїнських заходах (за потреби) 

Лютий  

 2022 р. 

Сокол С.А.  

БЕРЕЗЕНЬ 

 Ціннісне ставлення до себе. (заходи за індивідуальними планами педагогів)* 

Мета: Формування основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, усвідомлення 

цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, 

культурного) кожної людини. Розвиток творчих здібностей та талантів учнів. Формування 

життєвих компетенцій та активної життєвої позиції. 

 

159. 

 

Скласти план виховної роботи на період 

весняних канікул 

До 

15.03.2022 

вихователі, 

Заступник 

диреткора з ВР 

 

160. Тиждень сімейного виховання(за 

індивідуальними планами педагогів) 

28.02 – 

04.03 

Кононенко О.В.  

161. Святкові розваги на шкільному подвір'ї 

«Масляна до нас прийшла - свято 

принесла» 

29.02.2022 Вихователі  

162. Святковий концерт-подарунок Вітальний 

вернісаж «Вітає Березень крилатий жінок 

прекрасних із весняним святом» 

 

04.03.22 Дегтяренко В.В.,  

Кононенко В.В. 

 

163. Онлайн-консультпункт для батьків 

«Секрети батьківської педагогіки» 

01.03.22 вихователі  

164. Виставка- фотоколаж по класах «Моя 

родина-моя фортеця» 

03.03.22 вихователі  

165. Шевченківський тиждень«Скарби 

безсмертного Кобзаря» (за 

індивідуальними планами педагогів) 

07.03.-

11.03.2022 

Яременко Ю.О.  

166. До Дня народження Великого Кобзаря 

літературна відеогодина «Шляхами великої 

долі» 

07.-10.03.22 вихователі  

167. Година поезії «І лине над землею 

Шевченкове слово» ( учні, вчителі) 

09.03.22 вихователі  

168. Школа самовиховання: 

«Як фарбами передати свій настрій» – 1 кл. 

«Вчимося етикету» – 2 кл. 

«Культура поведінки: ідемо до театру 

(музею, кінотеатру, цирку, на виставку 

тощо) – 3 кл. 

«Як слухати музику» – 4 кл. 

07.03.-

11.03.2022 

вихователі  

169. Правова абетка в малюнках «Школа прав 10.03.2022 вихователі  



дитини» 

170. Психологічна година «Подорож під назвою 

життя» 

11.03.2022 Вихователі,  

практичний 

психолог 

 

171. Тижденьдружби(за індивідуальними 

планами педагогів) 

14.-18.03. 

2022 

Скляр Є.І.  

172. Всесвітній день Землі конкурс малюнків 

«Збережемо нашу Землю» 

 

17.03.22 вихователі  

173. «День добрих сюрпризів», присвячений 

Міжнародному дня щастя (20.03.22) 

18.03.22 вихователі  

174. Онлайнпрогулянки цікавими місцями 

Фотоколаж «Це моє місто» 

14.18.03. 

2022 

вихователі  

175. Конкурс реклами «Моя школа - найкраща» 14.18.03. 

2022 

вихователі  

176. Проєкт «Безпечні канікули» Інструктажі з 

бжд на весняні канікули 

14.-18.03. 

2022 

вихователі  

177. Кольоровий тиждень позитиву (за 

індивідуальними планами педагогів) 

28.03.-

01.04.2022 

Козлова Н.В., 

вихователі  

 

178. «Червоний Понеділок» – день добра, 

любові, дружби, щирості, вдячності. 

28.03.22 вихователі  

179. «Жовтий Вівторок» – день світла, знань, 

інтелекту Жовтий колір – це колір сонця, 

радості і оптимізму 

29.03.22 

 

вихователі  

180. «Синя Середа» – день емоційності, 

спілкування, творчості.  

Виставка проектів «Знайомтесь, це наш 

клас!» 

30.03.22 вихователі  

181. «Зелений Четвер»  День мудрості. 

Виставка  «Весна крокує по землі...» 

31.03.22 вихователі  

182. Кольорова гумористична п'ятниця «День 

Леді та Джентельменів»   

01.04.22 вихователі  

183. Участь у міських, обласних, 

всеукраїнських заходах (за потреби) 

Березень  

 2022 р. 

Дегтяренко В.В.  

184. Заходи до Всесвітнього Дня поезії (за 

окремим планом) 

21.03.22 вихователі  

185. Маніторинг журналів ВГ До 

25.03.2022 

Заступник 

директора з ВР 

 

186. Організація і проведення заходів під час 

весняних канікул  

( за окремим планом) 

21.03-25.03. 

2022 

Класні керівнк, 

вихователі  

 

КВІТЕНЬ 

 «Я» - частинка Всесвіту» Ціннісне ставлення до себе (заходи за індивідуальними планами 

педагогів*) 

Мета: Формування основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, усвідомлення 

цінності власного життя і збереження  

187. Тиждень «У країні Мультляндії» (за 

індивідуальними планами педагогів) 

04.04-08.04 

 

Дегтяренко В.В.  

188. Міжнародний день дитячої книги Проект 

«Що ми читаємо» 

04.04.22 вихователі  

189. День профорієнтації «Від маленьких справ 05.04.22 вихователі  



– до великих звершень»  

 

190. 

 

Конкурс листівок та малюнків «Прохання 

Землі – берегти» 

 вихователі  

191. Конкурс «Казки на сцені»(1-4 кл.) 

 

04.04-08.04 

 

вихователі  

192. Школа самовиховання: 

«Абетка мистецтва» – 1 кл. 

«Світ казки» – 2 кл. 

«Малюю до картинної галереї» – 3 кл. 

«Мистецькі шедеври» – 4 кл. 

04.04-08.04 

 

вихователі  

193. Тидждень превентивного виховання (за 

індвідуальним планом педагогів)«Людина 

– частина природи, синонім якої – життя» 

11.04.-

15.04.2022 

Бркек А.В.  

194. - Провести цикл бесід з правового 

виховання; 

- Про правила поводження в громадських 

місцях.  

11.04.-

15.04.2022 

вихователі  

195. «Космос очима дітей» 

Виготовлення аплікацій, моделей, 

малюнків 

12.04.2022 вихователі  

196. Корекційні заняття «Я вчуся 

спілкуватися», «Подорож до країни 

Вічливості та Доброти» 

11.04.-

15.04.20 

вихователі  

197. Круглий стіл «Що головне для тебе  в 

житті» 

14.04.2022 вихователі  

 

198. 
Тиждень екології «Себе я бачу в дзеркалі 

природи» (за окремим планом)(за 

індивідуальними планами педагогів) 

18.04.-22.04 Прядко В.Л., 

 Скляр Є.І. 

 

199. Заходи до Міжнародного Дня птахів 19.04.2022 вихователі  

200. Тематичний захід до Всесвітнього дня 

Землі «Земля – наш спільний дім». 

23.04.22 Сокол С.А., 

Козлова Н.В., 

Прядко В.Л., 

Вихователь 4-Г 

класу 

 

201. Екологічний експрес 20.04.2022 вихователі  

202. Відзначення Дня Землі 

а) акція «Парки - легені міст і сіл» 

б) акція , «Сміттєзвалищам – ні» 

г) інтелектуальна гра , «Веселковий 

дім природи» 

д) випуск екологічних листівок 

«Природа – наш дім». 

22.04.22 вихователі  

203. Заходи  щодо відзначення річниці трагедії 

на ЧАЕС (за окремим планом) 

18.04. -

24.04.2022 

вихователі  

204. Арт-майданчик «Великодній сувенір»  вихователі  

205. Тиждень психології (за індивідальним 

планом психолога) 

26.04.-

29.0.4.21 

Практичний 

психолог, 

Вихователі 

 

206. Вівторок. Девіз дня «один за всіх, і всі за 

одного!». 

26.04.2022 Практичний 

психолог, 

 



Гра «Мандрівка до чарівної країни» Вихователі 

207. Середа. Девіздня «А кому легко?» 

Казкотерапія «дружна країна 

27.04.2022 Практичний 

психолог, 

вихователі 

 

208. Четвер. Девіз дня «усі професії важливі, 

усі професії потрібні» 

28.04.2022 Практичний 

психолог, 

вихователі 

 

209. П'ятниця. Девіз дня «Відпочивай, та про 

розвиток не забувай!» Психологічний 

мейнстрим «Тести, тести, тести…» 

29.04.2022 Практичний 

психолог, 

вихователі 

 

210. Участь у міських, обласних, 

всеукраїнських заходах (за потреби) 

Квітень  

 2022 р. 

Брек А.В.  

 «Я» - частинка Всесвіту» Ціннісне ставлення до себе (заходи за індивідуальними планами 

педагогів*) 

Мета: Формування основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, усвідомлення 

цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, 

культурного) кожної людини. Розвиток творчих здібностей та талантів учнів.  

Формування життєвих компетенцій та активної життєвої позиції.  

 

211. Тиждень пам’яті та примирення, (за 

окремим планом) 

Малюнок на асфальті  

- «Стій – війні!»; 

- уроки мужності 

03.05.-06.05. 

2022 

Козлова Н.В., 

Дегтяренко В.В.,  

вихователі 

 

212. Класні заходи «Священа пам’ять в спадок 

нам дана» 

03.05.-06.05. 

2022 

вихователі  

213. Школа самовиховання: 

«Країна добрих і ввічливих людей» – 1 кл. 

«Що значить робити добро людям?» – 2 кл. 

Основа культури людини - її охайність – 3 

кл. 

«Будь вимогливим і ніжним: перед тобою 

природа!» – 4 кл. 

 

03.05.-06.05. 

2022 

вихователі  

214. Вітальний калейдоскоп  до Дня матері 

«Нехай волошками цвітуть для Вас 

світанки». 

03.05.2022 вихователі  

215. Тиждень основ здоров'я та фізичної 

культури (за окремим планом) 

10.05-13.05 

2022 

Шостак В.І., 

Гончаренко О.М. 

 

216. «Веселі старти», присвячені 

Міжнародному дню спорта на благо миру 

та розвитку та Всесвітньому Дню здоров’я 

10.05-13.05 

2022 

Шостак В.І.  

217. Бесіда «Здоровий спосіб життя – основа 

довголіття» 

10.05-13.05 

2022 

Вихователі  

218. Танцювально – спортивний флешмоб до 

Всесвітнього Дня здоров’я  

12.05.2022 Варава О.М., 

Шостак В.І. 

 

219. Заходи до Всесвітнього Дня  книги та 

авторського права 

 Гончаренко О.М.  

220. Виставка творчих робіт до Дня 

матері та Дня сім’ї «Моя творча родина» 

11.05.2022 Гончаренко О.М.  

221. Заходи щодо відзначення Дня Європи (за 

окремим планом): 

13.05.2022 вихователі  



- Вікторини до Дня Європи 

- Проєкт «Ігри країн Європи» 

222. Тиждень безпеки дитини 16.05.-

20.05.2022 

Яременко Ю.О., 

Кононено О.В. 

 

223. Понеділок. «Природа – друг, коли її добре 

знаеш» (безпека дитини в природі) 

16.05.-

20.05.2022 

вихователі  

224. Вівторок. «Здорова дитина – щаслива 

родина» ( безпека в побуті, здоров’я 

дитини) 

17.05.2022 вихователі  

225. Середа. «Дитина серед людей» (безпека з 

незнайомими людьми) 

18.05. 2022 вихователі  

226. Четвер. «Дитина на вулиці» (безпека 

дитини на вулиці) 

19.05..2022 вихователі  

227. П’ятниця 

«Вогонь – друг, вогонь – ворог» 

(пожежна безпека) 

День цивільного захисту 

20.05.2022 вихователі  

228. Парад вишиванок та флешмоб «Україно, 

моя вишивана, в кожнім хрестику доля 

твоя!» 

19.05.2022 Варава О.М., 

вихователі, класні 

керівники 

 

229. Декада «Назустріч літечку» (за 

індивідуальними планами педагогів) 

23.05-31.05. 

2022 

Сокол С.А., 

вихователі 4-х 

класів 

 

230. Цикл профілактичних бесід «Я і літні 

канікули». Зустрічі з працівниками 

ювенальної превенції 

23.05-31.05. 

2022 

вихователі  

231. Свято Останнього дзвоника 31.05.2022 Сокол С.А., Скляр 

Є.І..,Брек А.В,. 

вихователь 4-Г 

класу, 

вихователі,  

Варава О.М. 

 

232. Індивідуальна робота з батьками учнів з 

питань оздоровлення школярів 

Травень  

2022 

Класні керівники. 

Вихователі, 

заступники 

директора з ВР 

 

233. Проведення інструктажів з бжд на літні 

канікули 

Травень  

2022 

Класні керівники. 

Вихователі,  

 

234.  Танцювальний челендж «Дитинство -

  чудова пора» (Онлайн) 

23.05-29.05. 

2022 

Варава О.М., 

вихователі 

 

235. Патріотичний серпантин «Люблю Україну 

мою» 

24.05.2022 вихователі  

236. Виставка  малюнків «Моя країну – влітку 

особлива!» 

25.05.2022 вихователі  

237. Аналіз стану виховної роботи за   

2021/2022 н.р. 

травень 

2022 року 

Заступник 

диреткора з ВР 

 

238. Участь у міських, обласних, 

всеукраїнських заходах (за потреби) 

травень  

2022 року 

Гончаренко О.М.  

 


