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Розділ І
Аналіз виховної роботи
у Рогатинській гімназії імені Володимира Великого
за 2017-2018 навчальний рік
У 2017-2018 навчальному році виховна діяльність була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», «Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки», «Концепції
національно-патріотичного виховання дітей та молоді», «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів України», «Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх
навчальних закладах», науково-методичної проблеми гімназії «Виховання духовності та національної свідомості гімназистів у
контексті формування життєвих компетенцій учнів шляхом впровадження сучасних педагогічних технологій» та науковометодичної проблеми методичного об’єднання класних опікунів та вихователів «Виховання духовності і національної
свідомості гімназистів на традиціях українського народу та на засадах християнської моралі» відповідно до моделі виховної
системи закладу «Школа духовності і національної свідомості».
Серед виховних напрямів у гімназії найбільш актуальними є моральне, національно-патріотичне, військовопатріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам
сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть
державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії,
свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін. Складовою частиною
національно-патріотичного виховання, а в сьогоднішні часи воєнної загрози – пріоритетною, є військово-патріотичне
виховання, зорієнтоване на формування у молодої особи готовності до захисту Вітчизни.
Виходячи із можливостей гімназії виховний процес був спрямований на виховання системи національних та
загальнокультурних цінностей в учнів гімназії:
- формування духовності, національної свідомості, правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і
громадянина, Конституції, державних символів.
- створення сприятливих умов для співробітництва вчителів, учнів та їх батьків, як необхідної умови запобігання
відхилень у поведінці учнів.
- створення умов для розвитку інноваційної особистості та творчої самореалізації кожного учня.
Зазначені завдання були спрямовані на виконання основної мети виховної роботи, а саме – виховувати учня активним
свідомим громадянином незалежної держави, формувати здатність до адаптації у суспільному житті.
Для реалізації цих завдань у гімназії був розроблений план виховної роботи навчального закладу з
загальногімназійними виховними заходами та окремі плани класних опікунів та вихователя гуртожитку, плани керівників
гуртків та студій. Крім того, проводились виховні заходи в рамках предметних тижнів та в рамках місячника класних опікунів,
де проводилось моральне, національно-патріотичне, військово-патріотичне, громадянське, естетичне, правове, національне,
екологічне, валеологічне, фізичне, трудове виховання, що дало змогу конкретизувати види і форми виховної діяльності з
учнями, більш цілеспрямовано організовувати роботу з ними. З метою системного підходу та вдосконалення виховного
процесу в минулому навчальному році було розроблено та запроваджено єдину форму планів виховної роботи класних
опікунів відповідно до ціннісних орієнтирів змісту виховання.
Також на початку навчального року було створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, опіки,
складено соціальні паспорти класів, гімназії, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено
роботу по залученню учнів до них.
Протягом року згідно плану роботи працювала методична комісія виховників, куди входять класні опікуни та
вихователь пригімназійного гуртожитку. Під час засідань крім заступника директора з виховної роботи і практичного
психолога Веркалець І.Б. з доповідями виступали педагог-організатор Онищенко І.П., вихователь Стечак У.І., класний опікун
Бабій І.О., Бродіна В.В., система роботи якої вивчалася протягом цього року. У гімназії діє оригінальна система оцінювання
поведінки. За підсумками оцінювання поведінки за кожну чверть під час засідання методичної комісії класні опікуни і
вихователь обговорювали кандидатури учнів, які потребують посиленої педагогічної опіки. З цими учнями проводили
психолого-педагогічну корекційну роботу. Найбільше посиленої педагогічної опіки протягом року потребувала Кулинич
Юлія, учениця 5-Б кл. ( класний опікун Городецька Н.М.). Згідно перспективного плану вивчення системи роботи класних
опікунів гімназії з метою підвищення ефективності результатів виховної роботи, вивчення та поширення передового
педагогічного досвіду, організації системи контролю за виховною діяльністю класних протягом 2017-2018 н.р. вивчалась
система роботи класного опікуна Бродіної В.В.
Робота методичного об`єднання класних опікунів спрямована на формування умінь вчителів плідно працювати з учнями,
враховуючи інтереси й запити самих гімназистів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування,
організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання.
Кожної чверті у класах проводились батьківські збори. У грудні та травні відбулись загальногімназійні батьківські
збори.
Під час навчального року учні гімназії брали участь у різноманітних гімназійних, загальноміських, районних та
обласних мистецьких та виховних заходах, представляли гімназію, Рогатин і українську культуру під час поїздки у Польщу,
брали участь у міжнародному польсько-українському проекті «Культура без кордонів». Однією з найважливіших подій у
міжнародній співпраці гімназистів цього навчального року була поїздка вокального ансамблю до Польщі в місто Радлін.
Культурно-освітня мета поїздки включала спільні з польськими учнями концерти, ознайомлення слухачів з українською
культурою, удосконалення володіння учнів гімназії іноземними мовами, знайомство гімназистів з культурним та мистецьким
життям поляків. У поїздці взяли участь Анжела Гураль, Анастасія Стиславська, Мирослава Відоцька, Вікторія Кліщ, Марта
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Нитчин та керівник Ярема Зварчук. У червні польська делегація відвідала Рогатин. Гімназисти спільно з учнями міських шкіл
брали участь у спільних заходах проекту.
Особливістю виховної роботи у 2017-2018 навчальному році стала посилена увага до національно-патріотичного та
військово-патріотичного виховання. Це зумовлено продовженням агресивної політики Москви щодо українського народу та
його прагнення до реальної незалежної держави. Щоденна молитва під час лінійки перед початком уроків та щоденне
виконання славню «Ще не вмерла Україна» та гасла «Слава Україні! Героям слава!» - стали доброю традицією у гімназії.
За традицією першого вересня гімназисти розпочали навчальний рік зі Служби Божої в церкві Різдва Пресвятої
Богородиці та урочистої лінійки на площі Роксолани з нагоди свята Першого дзвоника. Особливістю цього перешовересневого
свята став Перший урок «Вони захищали рідну землю», на який до гімназистів завітали гості голова Рогатинської організації
СОУ Іван Верешко та учасник бойових дій сучасної російсько-української війни Володимир Ільчишин.
Кожен навчальний тиждень у гімназії розпочинався із Служби Божої.
Цього навчального року гімназія проводила багато виховних заходів, присвячених 75-річчю УПА та першому
командиру УПА Василю Івіахіву, який був випускником нашої гімназії і виховувався тут у пластовій організації. 16 вересня
відбулося військово-спортивне свято на честь 75-річчя УПА у формі загальногімназійного походу до лісу.
Цим походом гімназисти відкрили І етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура").З
вітальним словом виступив директор гімназії Ігор Васильович Доронюк та голова районної організації Спілки офіцерів
України
полковник
Іван
Олексійович
Верешко.
Діти із задоволенням долали військово-спортивну смугу перешкод, змагалися з орієнтування і військової топографії,
спорядження магазину до АК, готували обід.
Мистецьки обдаровані гімназисти показали свої здібності під час традиційного конкурсу «Гімназія має талант», який
відбувся 19 вересня.
20 вересня учні гімназії взяли участь у міському флешмобі до Всесвітнього Дня Миру.
День самоврядування та святковий концерт до Дня вчителя гімназисти провели 29 вересня. А напередодні відбулось
традиційне свято квітів.
3 жовтня у рамках тижня фізичної культури відбулися змагання "Веселі старти" між учнями перших та других класів.
Вже вчетверте на площі Роксолани 11 жовтня напередодні Дня захисника України відбувся конкурс впоряду та
патріотичної пісні. Перемогу здобули учні 6 класу. Свято завершилося патріотичним флеш-мобом.
13 жовтня на приміщенні центрального корпусу гімназії у присутності всіх учнів гімназії о. Дмитро Бігун освятив
меморіальну таблицю першому командиру УПА Василю Івахіву.
А на наступний день гімназисти-пластуни взяли участь у поїздці у с. Бичаль на Рівненщині, де Василь Івахів похований.
Гімназійна команда «Сіроманці» змагалась протягом року і посіла ІІ місце у районному етапі Всеукраїнської військовопатріотичної гри "Джура".
На районному фестивалі патріотичної пісні до 75-річчя УПА гімназію представляв дует у складі Романа Бирича (3-Б
кл.) та Остапа Боднара (4 кл.).
25 жовтня учні 2А і 3Б класів взяли участь у виховному заході, присвяченому 75-й річниці створення УПА.
У листопаді учні гімназії взяли участь в районному та обласному етапах Всеукраїнської виставки-конкурсу іграшоксувенірів
"Український
сувенір".
Цікаві роботи представили учні 2-А класу Анастасія Лаба та Ірина Онищенко та учні 4 класу - Данило Якимів, Максим
Долішній, Олег Ковалишин.
До Дня Гідності та Свободи в гімназії відбулася зустріч з активістами громадських організацій Луганщини,
волонтерами та учасниками майдану Наталією та Володимиром Григоренками з міста Старобільськ.
На зустрічі були присутні учні, вчителі гімназії та громадськість Рогатинщини. 23 листопада в гімназії відбулася цікава
зустріч з Іриною Магрицькою - українським громадським діячем, публіцистом, філологом, головою Луганської обласної філії
Асоціації
дослідників
голодоморів
в
Україні,
кавалеркою
«Ордену
княгині
Ольги»
ІІІ
ступеня.
Вона презентувала документальний фільм "Голодомор на Луганщині. Закляття безпам'ятства".
30 листопада, завдяки співпраці зі школою естетичного виховання, в гімназії відбулася цікава зустріч з керівником
гуртка народної іграшки ШЕВУ, майстринею Катериною Іванівною Андрусів. Вона провела майстер-клас та розповіла про
традиції та символіку українського Різдва. Гімназисти мали змогу ознайомитися з творчими роботами Катерини Іванівни та
власноруч спробувати виготовити дідуха.
До Дня збройних сил Украіни учні та вчителі гімназії змагалися у стрільбі з пневматичноі гвинтівки.
У грудні взяли активну участь і були відзначені нагородами у міському конкурсі "Подаруй ялинці іграшку" Данило
Нагірний, Богдана Гелей Юлія Кізима( 3-А ), Вікторія Печук та Домініка Білоус (1-Б), Ірина Онищенко, Христина Било,
Анастасія Лаба, Юліана Конопка (2-А), Діана Мацюк, Ярина Бабій (2-Б), Сніжана Головльова та Ірина Боднар (5-Б), Вікторія
Філяк та Марія Андрейців (6), Поліна Падучак (3-Б), Анжела Гураль (5-А), Софія Гвоздик (1-А), учні гуртожитку.
19 грудня учні гімназії відзначили свято Миколая традиційною виставою і концертом та взяли участь у благодійній
акції «Фабрика святого Миколая» та провели благодійний концерт для учнів школи-інтернату.
А кілька днів перед цим святом учні гімназії взяли участь у районному святі для дітей пільгових категорій.
28 грудня відбувся новорічний конкурс команд КВК серед старшокласників, а традиційний фестиваль вертепів для
учнів 1-3 кл. відбувся 29 січня.
8 січня за давньою гімназійною традицією хор вчителів, учнів, випускників попередніх років та батьків колядував у
місті Рогатині з благодійною метою. Було зібрано 6700 гривень. Гроші передали захисникам України через нашого
випускника Олега Бончинського, який перебуває на лінії фронту на Донеччині.
2 лютого учні та вчителі гімназії провели благодійну акцію із збору коштів, які передали для українського війська.
Випала чудова нагода передати гроші через волонтера, артиста Святослава Края, який презентував концерт для всіх присутніх.

3

3 лютого відбувся святковий концерт з нагоди вечора зустрічі з випускниками.
29 січня учні та вчителі гімназії вшанували пам'ять героїв Крут, які 100 років назад показали приклад героїзму протистояли московській агресії.
20 лютого учні та вчителі гімназії взяли участь у акції-віче «Один день Майдану», в рамках якої відбувся флешмоб
«Ніколи не пробачу…» та у поминальній панахиді.
Знаковою подією для гімназії стала персональна виставка художніх робіт вчителя образотворчого мистецтва Ігоря
Васильовича Люльки, яка відкрилася 2 березня в музеї-садибі Угрина-Безгрішного.
За давньою традицією гімназія провела у березні Шевченківську академію.
16 березня учні гімназії взяли участь у конкурсі читців-декламаторів, який організувала міська рада, "Слово вічне слово невмируще".
У конкурсі брали участь: Паньків Максим -2Б клас, Било Христина -2А клас, Мацюк Діана -2Б клас, Беньковський
Олексій -2Б клас, Захар Богдан -2Б клас, Гиців Марта -2Б клас, Воробець Ілона -3Б клас, Пилипів Марія -6 клас, учасники
драматичного
гуртка під
керівництвом
Г.Я.Гаврись
у
складі:
Березюк Вікторії, Когут Марії, Кліщ Вікторії, Стиславської Анастасії. До конкурсу учнів готували Скарбовська Г.Я.,
Мартинюк
У.Л.,
Гаврись
Г.Я.
Всі переможці конкурсу нагороджені дипломами та чудовими книжками.
14 березня учні гімназії взяли участь у районному святі-конкурсі, присвяченому Шевченківським дням, серед дітей
пільгових категорій.
Напередодні Світлого Христового Воскресіння учні гімназії взяли участь у міському конкурсі “Великодні дзвони”.
29 березня учні гімназії взяли участь у районному конкурсі учнівської творчості. Прозвучали твори «Мить», «The Show
Must Go On», «Fernando» у виконанні ансамблю бандуристок, «Ой чути-чути стріли гармати» у виконанні вокального
ансамблю.
3 квітня в дитячій школі мистецтв ім. Бориса Кудрика відбулися урочисті проводи юнаків Рогатинського району до лав
Збройних
Сил
України.
В концерті взяли участь і наші гімназисти - Остап Боднар, Роман Бирич, Діана Дребот, ансамбль бандуристів.
12 квітня учні гімназії взяли участь у районному конкурсі писанки.
18 квітня учні та вчителі гімназії взяли участь у народному вічі присвяченому 110 річниці від дня народження першого
командира УПА Василя Івахіва за участі духовенства, керівників органів влади району та міста, молоді навчальних закладів
Рогатина й громадськості.
Протягом року гімназисти відзначали такі національні свята, як День захисника України, День ЗУНР, День свободи і
гідності, День пам’яті жертв Голодомору, День ЗСУ, День Соборності, День героїв Крут, День Героїв Небесної сотні,
Шевченківське свято. Також учні гімназії представили свої художні таланти під час різноманітних виставок та конкурсів,
концертів, звіту учнівської творчості перед батьками під час загальногімназійної конференції. Активно концертував протягом
року ансамбль бандуристів (кер. Зварчук С.О.). Гімназисти займалися у вокальному (кер. Зварчук Я.М.), історико-краєзнавчих
(кер. Яновський Б.А., Городецька Н.М.), військово-спортивних гуртках (кер. Жирий Р.Я., Бабій І.О.), літературній (кер.
Скарбовська Г.Я.) та театральній студіях (кер. Гаврись Г.Я.).
Щодо негативних сторін у виховній роботі, слід виділити недостатній контроль та роботу окремих класних опікунів над
дотриманням гімназистами вимог щодо відповідного зовнішнього вигляду. Найкраще щодо учнівської форми була поставлена
робота у 5-А класі (класний опікун Гаврись Г.Я.) та 4 класі (класний опікун Колбаснікова Г.В.). Також потрібно покращити
взаємовідвідування відкритих виховних заходів, залучати до активнішої участі у виховних заходах батьків, бабусів та дідусів
гімназистів.
У гімназії протягом року активно діяла учнівська самоврядна організація «Гімназійна республіка», раду якої очолювала
Анастасія Магмет, а правлінням керувала учнівський президент Марія Пилипів. 17 квітня лідери учнівського самоврядування
гімназії взяли участь в екологічно-просвітницькій акції "Менше сміття - краще життя", яка відбулася на базі Галицької ЗОШ ІІІІ ступенів №1 ім. Ярослава Осмомисла, а 27 квітня у X районному форумі лідерів учнівського самоврядування «Будуємо
спільноту відповідального лідерства». Президент Марія Пилипів розповіла про діяльність гімназійного учнівського
самоврядування та про найуспішніші проекти, які були здійснені цього року в Гімназійній республіці.
Гімназисти протягом року брали активну участь у діяльності патріотичної молодіжної організації «Пласт». Цього року
пластуни брали участь у пластових акціях у Березівці Тисменецького району, Надвірні, Івано-Франківську, Коломиї. Також
слід виділити поїздку у с. Печеніжин, де пластуни провели пластову Хресну дорогу за чесноту тверезості. Цього року гімназія
в четвертий раз стала місцем, де проходив триденний військово-патріотичний вишкіл пластунів області «Шлях до Легіону». У
червні гімназисти-пластуни взяли активну участь у проведенні урочистостей з нагоди 70-річчя пластового куреня «Дубова
кора». До гімназії на урочисту академію з’їхались пластуни з різних куточків України. У Рогатині була проведена виставка
«Друг «Пендзель» з «Дубової кори», присвячена видатному українському митцеві, вихованцю Рогатинської гімназії одному з
найвідоміших членів пластового куреня «Дубова кора» Володимиру Балясу. Завершилось святкування на Рожнятівщині у
пластовому таборі-музеї «Сокіл».
Влітку пластуни-гімназисти взяли участь у окружному пластовому таборі «Гарт волі» біля села Кліщівна. Марія
Пилипів та Діана Дребот стали учасниками Крайового мистецького табору «Метаморфози», який проходив цього літа у
Галицькому районі.
Одним з важливих напрямків виховної роботи є оздоровлення дітей влітку, організація їх дозвілля та відпочинку,
екскурсій по рідному краю. Гімназисти з числа пільгових категорій дітей мали змогу відпочити під час літніх канікул з 29
травня по 16 червня у літньому пригімназійному оздоровчому науковому англомовному краєзнавчому таборі «Червона
калина».

4

В таборі кожного дня проводились заняття, мандрівки, екскурсії. Особливістю табору були щоденні заняття на
англійській мові, яке проводили вчителі гімназії Ольвач Н.В., Бирич О.П., Окрепка Р.Г. та Рубашна О.А. До занять вони
долучали волонтерів з числа учнів 4-их класів: Головльову Сніжану, Березюк Вікторію, Гураль Анжелу, Стиславську
Анастасію. Однак, під час проведення табору частина учнів несистематично відвідувала таборові заняття і відповідно не
використала можливості збагатитися новими знаннями і безкоштовно похарчуватися.
Було проведено автобусні екскурсії у Гошів, Івано-Франківськ, Галич, Маняву, Черче та пішохідні по Рогатину, у
Перенівку, на Чортову гору В часі проведення табору відбувся загальногімназійний похід до лісу в рамках Дня цивільної
оборони, концерт до Дня захисту дітей, у якому взяли участь учасники табору, спортивні змагання, вікторини, учні відвідали
Івано-Франківський краєзнавчий музей, аквапарк у Івано-Франківську, Гошівський монастир, завод «Укрлісекспорт»,
«Майстерню професій» від Районного центру зайнятості, відділення Приват-Банку у Рогатині, музей-церкву Святого Духа,
музей-садибу Миколи Угрина-Безгрішного.
Згідно перспективного плану вивчення системи роботи класних опікунів гімназії з метою підвищення ефективності
результатів виховної роботи, вивчення та поширення передового педагогічного досвіду, організації системи контролю за
виховною діяльністю класних протягом 2017-2018 н.р. вивчалась система роботи класного опікуна Бродіної В.В.
Робота методичного об`єднання класних опікунів спрямована на формування умінь вчителів плідно працювати з учнями,
враховуючи інтереси й запити самих гімназистів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування,
організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання.
Кожної чверті у класах проводились батьківські збори. У грудні та травні відбулись загальногімназійні батьківські
збори.
Розділ ІІ
Основні завдання на новий навчальний рік
Як і в попередньому навчальному році велике значення гімназія планує надавати вихованню в учнів почуття патріотизму,
відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, формування особистості з активною громадянською позицією, готової
до захисту й розбудови Вітчизни.
На це націлюють педагогів нормативні документи, зокрема: Державний стандарт базової і повної загальної освіти,
Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки, Концепція національно-патріотичного
виховання дітей та молоді, Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, методичні
рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН № 641 від
16.06.2015р.),
У Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки чітко визначено мету, завдання,
напрями, шляхи й етапи виховної діяльності, очікувані результати.
Головною метою патріотичного виховання є становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і
демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних
надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин.
Складовою частиною патріотичного виховання, а в часи воєнної загрози – пріоритетною, є військово-патріотичне
виховання, зорієнтоване на формування у зростаючої особистості готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання
здобувати військові професії, проходити службу у Збройних Силах України як особливому виді державної служби. Його зміст
визначається національними інтересами України і покликаний забезпечити активну участь громадян у збереженні її безпеки
від зовнішньої загрози. Робота з військово-патріотичного виховання учнівської молоді має проводитися комплексно, в єдності
всіх його складників спільними зусиллями органів державного управління, а також освітніх закладів, сім’ї, громадських
організацій та об’єднань, Збройних Сил України, інших силових структур.
Виходячи з ідей та положень національно-патріотичного виховання, окреслених у вище зазначених документах,
керівникам освітніх закладів різних типів, класним керівникам, вихователям, практичним психологам, соціальним педагогам
та методичним службам слід спрямувати виховну роботу з дітьми та молоддю на реалізацію таких завдань:
утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та
історичного минулого України;
виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата, як до захисника Вітчизни,
героя;
усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах
державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства,
спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини,
готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;
формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;
культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності,
бережного ставлення до природи;
формування мовленнєвої культури;
спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму,
фашизму.
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Головним орієнтиром сучасного національно-патріотичного виховання є формування нової людини як особистості на
основі національних та європейських цінностей, готової захищати суверенітет та територіальну цілісність України, здатної до
соціалізації в сучасному просторі.
У відповідності до рекомендацій Івано-Франківського ОІППО (секції працівників відділів (управлінь) освіти
райдержадміністрацій та виконкомів міських рад, відповідальних за виховну роботу, керівників районних (міських)
методичних об’єднань класних керівників, педагогів-організаторів у новому навчальному році перед педагогами гімназії
стоять такі завдання:
 Забезпечити виконання заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання виховання дітей та молоді, мета
якого – формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про
благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів,
цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим
пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу,
Батьківщини, держави, нації.
 Посилити роботу з дітьми та молоддю з військово-патріотичного виховання як пріоритетного, зорієнтованого на формування у
зростаючої особистості готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу у
Збройних Силах України.
 Сприяти становленню й розвитку органів учнівського самоврядування, дитячих і молодіжних громадських організацій та
об’єднань як осередків формування громадянської й соціальної активності особистості.
 Зосередити увагу на здійсненні патріотичного й превентивного виховання дітей та молоді в системі освіти, формуванні нового
українця на основі громадянських та національних цінностей, поваги до історичного та культурного минулого України, підготовці
молоді до дорослого сімейного життя, захисту Вітчизни.
 Сприяти активному залученню до патріотичного виховання дітей та молоді учасників бойових дій на Сході України та їхніх сімей,
діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію.
 Системно здійснювати виховання в учнів активної громадянської позиції, вивчення та популяризацію історії українського
козацтва, збереження і пропаганду історико-культурної спадщини українського народу; поліпшення військово-патріотичного
виховання молоді, формування готовності до захисту Вітчизни.
 Створити умови для особистісного зростання кожного вихованця, забезпечити його психолого-педагогічний супровід.
 Формувати національно самосвідому особистість з високими моральними якостями, бережливим ставленням до надбань
українського народу; любов до рідної мови, свого краю, України.
 Організувати виховний процес у класному колективі та в роботі з батьками на засадах проектної педагогіки.
 Удосконалити систему науково-методичної роботи з педагогічними кадрами відповідно до запитів та потреб особистості вчителя,
вихователя.
 Сприяти упровадженню сучасних виховних технологій, традиційних та нетрадиційних методів і форм національно-патріотичного
виховання дітей та учнівської молоді.
 Забезпечити системність роботи органів учнівського самоврядування, включення школярів до активної участі у суспільному житті
навчального закладу, населеного пункту, держави.
 Покращити профорієнтаційну роботу зі старшокласниками щодо формування свідомого їх життєвого вибору та соціокультурного
розвитку.
 Удосконалювати систему виховної роботи з питань сімейного, родинного виховання .
 Налагодити тісну співпрацюгімназії, сім’ї, органів управління, громадських організацій щодо здійснення превентивного виховання
дітей та учнівської молоді, спрямованого на запобігання насильства, алкоголізму, наркоманії, злочинності серед дітей та підлітків
тощо.
 Систематично проводити моніторинг якості та ефективності виховної діяльності, рівня вихованості й загальної культури
особистості.
Розділ ІІІ
Календарний план на 2018-2019 н.р.
СЕРПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ
Методична робота з виховниками
Зміст і форми роботи

Дата

Хто виконує
Зварчук Я.М.
Онищенко І.П.

Участь у засіданні районного методичного об’єднання заступників з виховної
роботи, педагогів-організаторів.

вересень

Засідання методичного об’єднання виховників. Аналіз роботи методичної
комісії , обговорення плану роботи методичної комісії на новий навчальний
рік, підсумки оздоровлення.
Надання методичної допомоги кл. опікунам у плануванні виховної роботи на І
семестр; у складанні розробки конспекту першого уроку

29.08.

Зварчук Я.М.

20-31.08.

Зварчук Я.М.

Погодження планів виховної роботи класних опікунів та вихователя.
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Вересень

Зварчук Я.М.

Примітка

Погодження планів роботи гуртків.
Робота динамічної групи щодо підготовки загальногімназійного походу,
військово-спортивного свята як І етапу Всеукраїнської гри «Джура»
Робота динамічної групи щодо проведення святкової програми до Дня Учителя

Вересень
Вересень

ІІІ-ІV т.

Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.
Онищенко І.П.,
Жирий Р.Я.
Бабій І.О.
Зварчук Я.М.
Онищенко І.П.,
Бродіна В.В.
Гаврись Г.Я.

Організаційна робота
Наказ про призначення класних опікунів на 2018-2019 н.р.
Наказ про призначення керівників гуртків
Створення динамічної групи по підготовці до гімназійного свята “День учителя”

До 31.08
До 31.08
До 21. 09.

Зварчук Я.М.

Збір інформації про зайнятість учнів у позаурочний час

Протягом
місяця
До 31.08
До 31.08
До 31.08

Класні опікуни,
Зварчук Я.М.

До 15.09
до 15.09
До 15.09
До 03.09
04.09
Протягом
місяця

Онищенко І.П.

Наказ про роботу гуртожитку
Наказ про вивчення системи роботи класних опікунів
Збір інформації про літнє оздоровлення гімназистів. Наказ про підсумки літнього
оздоровлення.
Складання соціально-педагогічного паспорту
Формування складу ради профілактики правопорушень.
Погодження планів виховної роботи класних опікунів та вихователя
Наказ про позакласну роботу з фізкультури
Настановча нарада для класного учнівського самоврядування
Робота по залученню учнів гімназії до занять в позакласних об’єднаннях

Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.

Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.

Онищенко І.П.
Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.,
Класні опікуни,
Керівники
гуртків
Керівники
гуртків,
Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.
Онищенко І.П.

Організація роботи гуртків, узгодження планів їхньої роботи.

до 15.09

Складання розкладу чергування класів по гімназії та їдальні

До 04.09

Наказ про організацію та проведення екскурсій
Наказ про роботу учнівського самоврядування

До 07.09
До 05.09

Зварчук Я.М.

Дата

Хто виконує

03.09
03.09

Зварчук Я.М.

Зварчук Я.М.

Виховні заходи з учнями
Зміст і форми роботи
Свято Першого дзвоника
Перший урок «Під синьо-жовтим прапором свободи з’єднаєм весь великий
нарід свій»
Класні учнівські збори :
а) вибори до органів самоврядування ;
б)про бережливе ставлення до гімназійного майна;
в) про план роботи та завдання на семестр
Місячник дорожнього руху “Увага! Діти на дорозі”.
Оформлення класних куточків
Підготовка і проведення конкурсу творчості «Гімназія має талант»
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І тиждень

До 20.09
До 26.09
ІІІ т.

Зварчук Я.М.
Гаврись Г.Я.
Класні опікуни
Класні опікуни

Класні опікуни
Класні опікуни
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.
Секція
«культура»

Примітка

Загальногімназійний похід, військово-спортивне свято як І етапу Всеукраїнської
гри «Джура»

ІІ т.

Тиждень біології і хімії. Свято квітів.

ІV т.

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.,
Жирий Р.Я.,
Бабій І.О.,
Яновський Б.А.
Гучок І.Я.
Чубата М.С.,
Онищенко І.П.
Учнівське
самоврядування

Виставки малюнків та фоторобіт гімназистів
Участь у заходах під час регіональної науково-практичної конференції «Василь
Івахів - військовий, політичний та громадський діяч»
Міжнародний день миру

Протягом
місяця
26.09

Онищенко І.П.

21.09

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.

І тиждень

Класні опікуни

І-ІІ т.

Зварчук Я.М.
Онищенко І.П.
Зварчук Я.М.
Онищенко І.П.

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.

Робота з учнівським самоврядуванням
Вибори учнівського самоврядування у класах
Організаційне засідання учнівської ради
Участь у роботі учнівського правління

Згідно з
планом
І тиждень

Організувати чергування в кабінетах під час уроків з метою підтримання
чистоти в класних аудиторіях, вологе прибирання закріплених за класами
аудиторій учнями старших класів після уроків, чергування в корпусах та їдальні.
Підготовка Дня самоврядування та Дня вчителя

Організація роботи учнівського прес-центру
Проведення щоденних учнівської лінійок
Генеральне прибирання класних приміщень

Протягом
місяця

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.,
Бродіна В.В.

І тиждень

Онищенко І.П.

Щодня

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.
Класні
опікуни,
Онищенко І.П.
Стечак У.І.

Щоп’ятниці

Прибирання території біля гуртожитку

Протягом
місяця
Вересень

Чергування по класах та їдальні.

Онищенко І.П.,
Класні опікуни

Класні
опікуни,
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.,
Чергові вчителі

Контроль. Співпраця з батьками
Класно – узагальнюючий контроль( 1-А,1-Б класи)
Моніторинг відвідування учнями гімназії
Контроль за веденням щоденників
Діагностика стану збереження підручників

Контроль за проведенням заходів:
Загальногімназійний похід;
День самоврядування;
Свято квітів,
Місячника дорожнього руху “Увага! Діти на дорозі”
Класні батьківські збори
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Зварчук Я.М.

Щодня
Постійно
ІV т.

Протягом
місяця

Протягом
місяця

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.
Тичківська
Н.М.,
Онищенко І.П.
Зварчук Я.М.

Зварчук Я.М.
Класні опікуни

Батьківські збори у гуртожитку

ІІІ т.

Контроль за проведенням позакласних та масових заходів у класах та
гуртожитку
Контроль за санітарним станом класних кімнат, їдальні та гуртожитку

Протягом
місяця
Протягом
місяця

Зварчук Я.М.
Стечак У.І.
Зварчук Я.М.
Медична
сестра

ЖОВТЕНЬ
Зміст і форми роботи

Дата

Хто виконує

Підготовка до засідання М/О класних опікунів:

Протягом
місяця

Зварчук Я.М.

Участь у засіданні районного методичного об’єднання заступників з виховної
роботи, педагогів-організаторів.

Жовтень

Зварчук Я.М.
Онищенко І.П.

Створення банку даних про зайнятість учнів у позаурочний час

Протягом
місяця

Зварчук Я.М.,
Класні опікуни

Поновлення банку даних обдарованих дітей

Протягом
місяця

Онищенко І.П.

Робота з наказами про тиждень фізкультури

І тиждень

Зварчук Я.М.

Наказ про відзначення Дня захисникаУкраїни, Свята Покрови, Дня УПА,
проведення конкурсу впоряду і патріотичної пісні.

ІІ тиждень

Зварчук Я.М.

Наказ про відзначення 100-річчя ЗУНР

ІV тиждень

Зварчук Я.М.

Методична робота з виховникам

Організаційна робота

Виховні заходи з учнями
Міні - проект. «Толерантність у нашому житті».
День учителя
Участь у І районному етапі Всеукраїнської гри «Джура»
День захисника України, День заснування УПА, День українського козацтва,
Свято Покрови.
Свято впоряду і патріотичної пісні.
Заходи згідно плану проведення предметного тижня історії та права. Зустріч
учнів гімназії з представниками правоохоронних органів

Спортивні змагання з міні-футболу

Протягом
місяця

Веркалець.І.Б.

05.10

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.

Протягом
місяця
ІІ тиждень

ІІ тиждень

Виставки малюнків та фоторобіт гімназистів на тему: «Золота осінь »,
оформлення класних кутків

Протягом
місяця
Протягом
місяця

Тиждень фізкультури і Захисту Вітчизни

6.10-12.10
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Жирий Р.Я.
Зварчук Я.М.

Яновський
Б.А.,
Городецька
Н.М.,
Доронюк І.В.
Жирий Р.Я.
Онищенко І.П.
Класні
опікуни,
Секція
«культура»
Вчителі
фізкультури,

Примітка

Веселі старти
Козацькі забави

Протягом
місяця

Огляд зелених куточків класів

Протягом
місяця

ЗВ, Бабій І.О.,
Жирий Р.Я.,
Нагірна Ю.О.,
Гучок І.Я.
Жирий Р.Я.,
Бабій І.О.,
Онищенко І.П.
Зварчук Я.М.

Робота з учнівським самоврядуванням
Надання методичної допомоги новому складу правління та ради з питань
організації діяльності
Проведення Дня Самоврядування та Дня Вчителя

Участь у засіданні правління учнівського самоврядування
Участь у сесії Ради учнівського самоврядування
Випуск гімназійної газети

Протягом
місяця
5.10

ІV тиждень
22.10
Протягом
місяця

Проведення щоденних учнівських лінійок

Підсумкова учнівська загальногімназійна лінійка.

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.
Бродіна В.В.
Зварчук Я.М.
Онищенко І.П.
Зварчук Я.М.
Онищенко І.П.
Онищенко І.П.,
Учнівське
самоврядування

Протягом
місяця

Зварчук Я.М
Онищенко І.П.

ІV тиждень

Зварчук Я.М
Онищенко І.П.

Учнівське
самоврядування

Учнівське
самоврядування

Чергування по класах та їдальні.

Вересень

Онищенко І.П.
Учнівське
самоврядування

Генеральне прибирання класних приміщень

Щоп’ятниці

Онищенко І.П.
класні опікуни,
Учнівське
самоврядування

Прибирання території біля гуртожитку

Протягом
місяця

Стечак У.І.

Протягом
місяця
Протягом
місяця
Протягом
місяця
Протягом
місяця
ІV тиждень
Протягом
місяця
Жовтень

Зварчук Я.М

Контроль. Співпраця з батьками.
Класно-узагальнюючий контроль( 7 клас)
Контроль за проведенням заходів:
Конкурс впоряду і патріотичної пісні.
Моніторинг відвідування учнями гімназії
Контроль за веденням щоденників
Класні батьківські збори
Контроль за проведенням позакласних та масових заходів у класах та
гуртожитку
Контроль за санітарним станом класних кімнат, їдальні та гуртожитку
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Зварчук Я.М
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.
Зварчук Я.М
Зварчук Я.М.
Медична
сестра

ЛИСТОПАД
Зміст і форми роботи

Дата

Хто виконує

І-ІІ т.

Зварчук Я.М

Робота динамічної групи щодо проведення заходів присвячених Дню української
писемності

І тиждень

Робота динамічної групи щодо проведення місячника правовиховної роботи

Протягом
місяця

Наказ щодо проведення місячника правовиховної роботи

ІІ тиждень

Зварчук Я.М.,
вчителі
української мови
і літератури
Онищенко І.П.,
Веркалець І.Б.
Яновський Б.А.
Зварчук Я.М

Методична робота з виховниками
Надання допомоги у підготовці виховних заходів в рамках декади
Організаційна робота

Виховні заходи з учнями
І тиждень

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.

ІІІ тиждень

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.

І тиждень

ІІІ тиждень

Зварчук Я.М,
вчителі
української мови
і літератури
Веркалець І.Б.

Протягом
місяця

Люлька І.В.,
Онищенко І.П.

Заходи, присвячені Пам’яті жертв голодомору 1932-1933рр.

ІІІ т.

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.

День Гідності і Свободи

20.11

Заходи під час тижнів зарубіжної літератури і естетичних дисциплін, математики

І т.
ІІІ т.

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.,
класні опікуни
Зварчук Я.М.,
Гаврись Г.Я.,
Люлька І.В.
Покришка І.Ю.
Стасів М.Р.
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.,
класні опікуни,
Яновський Б.А.

100-річчя ЗУНР
Вшанування пам’яті о.Степана Городецького (до 90-річчя смерті)
Заходи присвячені Дню української писемності ( за окремим планом)

Тиждень толерантності
Виставка малюнків.

Початок місячника з правовиховної роботи

ІV тиждень

Робота з учнівським самоврядуванням
Співпраця з секціями правління

Протягом
місяця

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.

Проведення щоденних учнівської лінійок

Протягом
місяця

Прибирання території біля гуртожитку

Протягом
місяця

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.,
учнівське
самоврядування
Стечак У.І.
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Примітка

Чергування по класах та їдальні

Протягом
місяця

Генеральне прибирання класних приміщень

Щоп’ятниці

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П..
учнівське
самоврядування,
класні опікуни
Онищенко І.П.,
класні опікуни

Контроль. Співпраця з батьками.
Класно-узагальнюючий контроль( 2-А, 2-Б класи)

Протягом
місяця

Зварчук Я.М.,

Проведення інструктажів та бесід з безпеки життєдіяльності

Протягом
місяця

Зварчук Я.М.,
Погурало Є.С.

Контроль за веденням щоденників

Протягом
місяця

Онищенко І.П.

Моніторинг відвідування учнями гімназії

Протягом
місяця

Онищенко І.П.

Контроль за чергуванням

Протягом
місяця

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.

Контроль за проведенням заходів, присвячених: 100-річчю ЗУНР,
Дню української писемності;
Тижню толерантності,
Дню Гідності і Свободи,
Пам’яті жертв голодомору 1932-1933рр
Контроль за санітарним станом класних кімнат, їдальні, гуртожитку

Протягом
місяця

Зварчук Я.М.

Протягом
місяця

Зварчук Я.М.,
медична сестра

Контроль за проведенням позакласних та масових заходів у класах та
гуртожитку

Протягом
місяця

Зварчук Я.М.

ГРУДЕНЬ
Зміст і форми роботи

Дата

Хто виконує

Протягом
місяця
І-ІІ т.

Зварчук Я.М.

Методична робота з виховниками
Підготовка до засідання М/О класних опікунів:
Підготовка і проведення декади гурткової роботи

Робота динамічної групи по підготовці до свята Миколая, фестивалю вертепів,
конкурсу ялинкових прикрас; новорічних композицій та стінгазет, Новорічного
свята для старшокласників.
Плануванням виховної роботи під час зимових канікул
Участь у засіданні районного методичного об’єднання заступників з виховної
роботи, педагогів-організаторів.
Організаційна робота
Підготовка наказу до свята Миколая
Підготовка наказу про фестиваль вертепів, конкурс ялинкових прикрас;
новорічних композицій та стінгазет, Новорічне свято для старшокласників.
Підготовка наказу про підсумки правовиховної роботи
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Протягом
місяця
ІV т.
грудень

Зварчук Я.М.,
Керівники
гуртків
Зварчук Я.М.

Зварчук Я.М.
Класні опікуни
Зварчук Я.М.
Онищенко І.П.

ІІ т.
ІІІ т.

Зварчук Я.М.,

ІV т

Зварчук Я.М.

Зварчук Я.М.

Примітка

Виховні заходи з учнями
Підготовка і участь у ІІ районному етапі Всеукраїнської військово-спортивної
гри «Джура»

І тиждень

Жирий Р.Я.

1 грудня – Міжнародний день боротьби зі СНІДом.

І тиждень

Онищенко І.П.,
Класні опікуни

День Збройних Сил України

06.12

Андріївські вечорниці

12.12

Жирий Р.Я.,
Класні опікуни
Вихователь
Класні опікуни

Благодійна акція «Фабрика святого Миколая»

ІІ-ІІІ т.

Свято Миколая. Театральна сценка. Концертна програма.

19.12

Благодійна акція «Концерт до свята Миколая для учнів школи-інтернату»

19.12

Свято Нового року (4-7)

28.12

Фестиваль вертепів(1-3)

29.12

Місячник правовиховної роботи

І-ІІІ т.

Заходи до Міжнародного Дня прав людини
Конвенція дитини у малюнках

ІІ т.
ІІ т.

Акція “Анти СНІД “

І тиждень

Бесіда “СНІД – невиліковна хвороба. Як же вберегти себе від зараження вірусу”

Протягом
місяця

Виставка стінгазет та плакатів “СНІД – чума ХХІ ст..

Протягом
місяця
25.12.

Конкурс ялинкових прикрас; новорічних композицій та стінгазет.
Робота з учнівським самоврядуванням
Організаційні заходи щодо підготовки та проведення Новорічного свята

Участь у засіданні правління учнівського самоврядування
Випуск гімназійної газети
Робота волонтерського загону секції «добрі справи», організації концерту та
подарунків для учнів школи-інтернату
Проведення щоденних учнівської лінійок

Протягом
місяця
29.12
Протягом
місяця
ІІ-ІІІ т.
Щодня

Чергування по класах та їдальні

Протягом
місяця

Прибирання території біля гуртожитку, кімнат.

Протягом
місяця
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Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.,
учнівське
самоврядування
Онищенко І.П.,
Гаврись Г.Я.
Зварчук Я.М.
Онищенко І.П.,
Гаврись Г.Я.
Зварчук Я.М.
Класні опікуни
Онищенко І.П.,
Зварчук Я.М.
Класні опікуни,
Онищенко І.П.,
Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.
Онищенко І.П.,
Веркалець І.Б.
Яновський Б.А.
Яновський Б.А.
Люлька І.В.,
Онищенко І.П.
Онищенко І.П.,
Веркалець І.Б.
Класні опікуни,
Чубата М.С.
Гучок І.Я.
Люлька І.В.,
Онищенко І.П.
Онищенко І.П.

Зварчук Я.М.
Онищенко І.П.,
Класні опікуни
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.
Онищенко І.П.
Онищенко І.П.
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.
Зварчук Я.М..
Онищенко І.П.,
Класні опікуни
Стечак У.І.

Генеральне прибирання класних приміщень

Щоп’ятниці

Чергування по класах та їдальні

Протягом
місяця

Підсумкова учнівська загально гімназійна лінійка.

29.12

Участь у засіданні ради учнівського самоврядування гімназії

24.12

Класні опікуни
учнівське
самоврядування
Онищенко І.П.,
учнівське
самоврядування
Зварчук Я.М.
Онищенко І.П.,
учнівське
самоврядування
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.

Контроль. Співпраця з батьками.
Класно-узагальнюючий контроль( 3-А, 3-Б класи)

Протягом
місяця
ІV т.

Проведенням інструктажів з ТБ під час зимових канікул

Моніторинг відвідування учнями гімназії

Щодня

Контроль за проведенням позакласних та масових заходів у класах та
гуртожитку
Контроль за підготовкою до новорічного свята
Контроль за проведенням заходів у рамках місячника право виховної роботи
Контроль за санітарним станом класних кімнат, їдальні, гуртожитку

Класні батьківські збори
Загальногімназійні батьківські збори

Протягом
місяця
Протягом
місяця
І-ІІІ т.
Протягом
місяця
ІІІ тиждень
ІІІ тиждень

Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.,
класні опікуни
Зварчук Я.М..
Онищенко І.П.
Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.
Медична сестра
Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.,
дирекція

СІЧЕНЬ
Зміст і форми роботи

Дата

Хто виконує

Надання методичної допомоги кл. опікунам
у плануванні виховної роботи на І семестр
Проведення засідання методичного об’єднання класних опікунів, ради
профілактики правопорушень
Погодження планів виховної роботи кл.опікунів на ІІ семестр
Погодження планів роботи керівників гуртків на ІІ семестр
Організаційна робота

І-ІІІ т.

Зварчук Я.М.

ІІ т.

Зварчук Я.М.

І-ІІІ т.
І-ІІІ т.

Зварчук Я.М.

Підготовка наказу про вечір зустрічі з випускниками
Перевірка виконання планів виховної роботи кл.опікунів за І семестр
Перевірка виконання планів роботи керівників гуртків за І семестр та перевірка
журналів гурткової роботи.
Складання розкладу чергування класів по гімназії на ІІ семестр

ІІ-ІІІ т.
І-ІІІ т.
І-ІІІ т.

Зварчук Я.М.

До 15.01

Зварчук Я.М.

08.01

Доронюк І.В.
Зварчук Я.М.
Гаврись Г.Я.
Яновський Б.А.

Методична робота з виховниками

Зварчук Я.М.

Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.

Виховні заходи з учнями
Проведення благодійної акції «Гімназійна коляда»
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Примітка

День Соборності

22.01

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.,

День Героїв Крут

29.01

Онищенко І.П.,
Зварчук Я.М.

Прот. місяця

Зварчук Я.М.
Яновський Б.А.,
Чубата М.С.
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.,
Керівники
гуртків

Підготовка і проведення вечора зустрічі з випускниками

Робота за планом зимових канікул

За планом

Робота з учнівським самоврядуванням
Організаційні заходи щодо підготовки та проведення Дня Соборності та Дня
героїв Крут
Класні учнівські збори :
а) звіт роботи класних органів самоврядування ;
б) про стан збереження гімназійного майна;
в) про план роботи та завдання на ІІ семестр
Участь у сесії ради учнівського самоврядування

Прот. місяця

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.,

ІІІ тиждень

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.,
Класні опікуни

Випуск гімназійної газети

Прот. місяця

Проведення щоденних учнівської лінійок

ІV т.

Щодня

Чергування по класах та їдальні

Прот. місяця

Прибирання території біля гуртожитку, кімнат.
Генеральне прибирання класних приміщень

Прот. місяця
Щоп’ятниці

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.,
учнівське
самоврядування
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.,
учнівське
самоврядування
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.,
учнівське
самоврядування
Стечак І.П.
Класні опікуни
учнівське
самоврядування

Контроль. Співпраця з батьками.
.
Класно-узагальнюючий контроль( 4 клас)
Контроль за здійсненням виховної роботи під час зимових канікул
Моніторинг відвідування учнями гімназії
Контроль за проведенням позакласних та масових заходів у класах та
гуртожитку
Контроль за проведенням заходів до Дня Соборності та Дня Героїв Крут
Контроль за санітарним станом класних кімнат, їдальні та гуртожитку

Протягом
місяця
Під час
канікул
Щодня
Протягом
місяця
Протягом
місяця
Протягом
місяця

Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.,
Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.
Гучок І.Я.

ЛЮТИЙ
Зміст і форми роботи
Методична робота з виховниками
Надання методичної допомоги кл. опікунам у підготовці виховних заходів
Організаційна робота
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Дата

Хто виконує

Протягом
місяця

Зварчук Я.М.

Примітка

Підготовка до проведення Шевченківських днів

Протягом
місяця

Підготовка і проведення конкурсу виконавців творів Тараса Шевченка

Підготовка до участі дітей пільгових категорій у Шевченківському конкурсі
Підготовка наказу про проведення тижня Шевченківської академії

22.02

Протягом
місяця
ІV т.

Зварчук Я.М.
вчителі
української мови
і літератури
Зварчук Я.М.
вчителі
української мови
і літератури
Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.

Виховні заходи з учнями
19-20.02

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.

Інформаційно-пізнавальні заходи до Дня рідної мови.

22.02

Зварчук Я.М.
Онищенко І.П.

Підготовка і проведення вечора зустрічі з випускниками

02.02

Конкурс виконавців творів Тараса Шевченка

17.02

Зварчук Я.М.
Онищенко І.П.
Бродіна В.В.
Климців О.Б.
Зварчук
Я.М.,
Онищенко І.П.,
вчителі
української мови
і літератури
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.

Проведення Дня Героїв Небесної сотні

Підготовка до Шевченківського свята

ІІ-ІV т.
Робота з учнівським самоврядуванням

Участь у засіданні правління учнівського самоврядування

І т.

Підготовка і проведення вечора зустрічі з випускниками

2.02

Організаційні заходи щодо підготовки та проведення Дня Героїв Небесної сотні

ІІІ т.

Випуск гімназійної газети

Протягом
місяця

Проведення щоденних учнівської лінійок

Щодня

Чергування по класах та їдальні
Прибирання території біля гуртожитку, кімнат.
Генеральне прибирання класних приміщень
Чергування по класах та їдальні

Протягом
місяця
Протягом
місяця
Щоп’ятни
ці
Протягом
місяця

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.,
учнівське
самоврядування
Зварчук Я.М.
Онищенко І.П.,
учнівське
самоврядування
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.
Онищенко І.П.,
учнівське
самоврядування
Зварчук Я.М.
Онищенко І.П.
учнівське
самоврядування
Стечак У.І.
учнівське
самоврядування
Онищенко І.П.,
учнівське
самоврядування

Контроль. Співпраця з батьками.
Класно – узагальнюючий контроль( 4-А, 4-Б клас)
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Протягом
місяця

Зварчук Я.М.

Моніторинг відвідування учнями гімназії

Щодня

Контроль за проведенням позакласних та масових заходів у класах та гуртожитку

Протягом
місяця
І т.
ІІІ т.
Протягом
місяця

Контроль за підготовкою і проведенням вечора зустрічі з випускниками
Контроль за проведенням заходів до Дня Героїв Небесної сотні
Контроль за санітарним станом класних кімнат, їдальні та гуртожитку

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.
Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.
Гучок І.Я.

БЕРЕЗЕНЬ
Зміст і форми роботи

Дата

Хто виконує

Протягом
місяця
березень

Зварчук Я.М.

Методична робота з виховниками
Надання методичної допомоги кл. опікунам у підготовці класних батьківських
зборів та виховних заходів
Участь у засіданні районного методичного об’єднання заступників з виховної
роботи, педагогів-організаторів.
Організаційна робота
Підготовка і проведення заходів до Шевченківських днів
Підготовка наказу про Шевченківські дні

Зварчук Я.М.
Онищенко І.П.

І-ІІ т
І т.

Зварчук Я.М.

Виховні заходи з учнями
Проведення виставки ілюстрацій до творів Шевченка

І-ІІІ т.

Люлька І.В.,
Онищенко І.П.

Проведення бібліотечної виставки «Шевченко і сучасність»

І-ІІІ т.

Тичківська Н.М.

Конкурс класних кутків, присвячених Шевченкові

І-ІІ т.

Класні опікуни,
Онищенко І.П.,
Учнівське
самоврядування
Зварчук Я.М.

Підготовка і участь у районному конкурсі дітей пільгових категорій

І т.

Підготовка і проведення Шевченківського свята

Зварчук Я.М.

Протяом
місяця

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.,
вчителі
української мови
і літератури

Протягом
місяця
І т.

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.

Робота з учнівським самоврядуванням
Організаційні заходи щодо підготовки та проведення Шевченківських днів
Участь у засіданні правління учнівського самоврядування

Випуск гімназійної газети

Проведення щоденних учнівської лінійок
Чергування по класах та їдальні
Прибирання території біля гуртожитку, кімнат.
Генеральне прибирання класних приміщень
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Протягом
місяця
Щодня
Протягом
місяця
Протягом
місяця
Щоп’ятниці

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.,
Учнівське
самоврядування
Онищенко І.П.,
Учнівське
самоврядування
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.
Учнівське
самоврядування
Стечак У.І.
Учнівське
самоврядування

Примітка

Протягом
місяця
18.03

Учнівське
самоврядування

Протягом
місяця
Протягом
місяця
І-ІІ т.
Протягом
місяця
ІV тиждень

Зварчук Я.М..

Чергування по класах та їдальні
Участь у сесії ради учнівського самоврядування гімназії

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.

Контроль. Співпраця з батьками.
Класно – узагальнюючий контроль ( 5 клас)
Контроль за проведенням позакласних та масових заходів у класах та
гуртожитку
Контроль за проведенням заходів до Шевченківських днів
Контроль за санітарним станом класних кімнат, їдальні, гуртожитку
Класні батьківські збори

Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.
Гучок І.Я.
Зварчук Я.М.
Класні опікуни

КВІТЕНЬ
Зміст і форми роботи

Дата

Хто виконує

Протягом
місяця

Зварчук Я.М.

Протягом
місяця

Онищенко І.П.

Години спілкування «Чорнобиль стукає у серце»

ІІ-ІІІ т.

Класні опікуни,
Онищенко І.П.

Конкурс «Великодня мозаїка»

ІІІ-ІV т.

Люлька І.В.,
Онищенко І.П.

Конкурс класних кутків «Воскрес Христос – воскресне Україна»

ІІІ-ІV т.

Класні опікуни

І-ІІІ т.

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.,
Класні опікуни

Участь у засіданні правління учнівського самоврядування

ІV т.

Випуск гімназійної газети

ІV т.

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.
Учнівське
самоврядування
Учнівське
самоврядування
Учнівське
самоврядування

Методична робота з класними опікунами
Надання методичної допомоги кл. опікунам у проведенні виховних заходів
Організаційна робота
Підготовка до участі у конкурсі ЮІР та ДЮП
Виховні заходи з учнями

Екологічна акція «Зроби Україну чистою»

Робота з учнівським самоврядуванням

Проведення щоденних учнівської лінійок

Щодня

Чергування по класах та їдальні
Прибирання території біля гуртожитку, кімнат.
Генеральне прибирання класних приміщень

Протягом
місяця
Протягом
місяця
Щоп’ятниці

Стечак У.І.
Учнівське
самоврядування

Контроль. Співпраця з батьками.
Класно – узагальнюючий контроль( 6-А,6-Б класи)
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Протягом
місяця

Зварчук Я.М.

Примітка

Моніторинг відвідування учнями гімназії
Контроль за проведення виховних заходів присвячених пам’яті жертв
Чорнобильської катастрофи.
Контроль за проведенням позакласних та масових заходів у класах та гуртожитку
Контроль за санітарним станом класних кімнат, їдальні, гуртожитку

Щодня
ІІІт.

Зварчук Я.М.

Протягом
місяця
Протягом
місяця

Зварчук Я.М.

Дата

Хто виконує

Протягом
місяця
Протягом
місяця

Зварчук Я.М.

31.05
Протягом
місяця
травень

Зварчук Я.М.

Зварчук Я.М.

Гучок І.Я.

ТРАВЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ
Зміст і форми роботи
Методична робота з виховниками
Надання методичної допомоги кл. опікунам, які готують річний звіт
Надання методичної допомоги кл. опікуну Колбасніковій Г.В. у підготовці виступу
на засіданні методичної комісії виховників
Проведення засідання методичної комісії виховників
Робота з класними опікунами щодо організації літнього оздоровлення
Участь у засіданні районного методичного об’єднання заступників з виховної
роботи, педагогів-організаторів.
Організаційна робота
Підготовка до свята Останнього дзвоника
Підготовка наказу про проведення свята Останнього дзвоника
Підготовка наказу про проведення випускного вечора
Підготовка наказу про підсумки вивчення системи виховної роботи класного
опікуна Бродіної В.В.
Організація літнього оздоровлення. Підготовка до проведення літнього
оздоровчого наукового табору. Робота над наказами та таборовою документацією.
Виховні заходи з учнями
Участь у ІІІ районному етапі Всеукраїнської військово-спортивної гри «Джура»

Підготовка і проведення свята Останнього дзвоника

День пам’яті жертв Другої світової війни

Протягом
місяця
Протягом
місяця
Протягом
місяця
Протягом
місяця
Протягом
місяця
І т.

Прот.
Місяця
27.05
8-9.05

Свято матері

ІІ т.

День Героїв

ІІІ т.

Підготовка і проведення випускного вечора

Підготовка і проведення звіту учнівської творчості
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Прот.
місяця
28.05
І-ІІ т.

Зварчук Я.М.

Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.
Онищенко І.П.

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.
Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.

Жирий Р.Я.
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.,
класні опікуни,
вихователь
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.,
Класні опікуни
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.
Зварчук Я.М.,

Примітка

Проведення літнього пригімназійного оздоровчого наукового табору

І-ІІІ т.
червня

Онищенко І.П.
Зварчук Я.М.,
Мартинюк У.Л.,
Веркалець І.Б.,
Онищенко І.П.,
Стечак У.І.,
класні опікуни,
вчителі
фізкультури,
вчителі
англійської
мови, медична
сестра, вчителіпредметники

Робота з учнівським самоврядуванням
Організаційні заходи щодо підготовки та проведення свята Останнього
дзвоника
Організаційні заходи щодо підготовки та проведення випускного вечора

ІІ-ІV т.

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.

ІІ-ІV т.

Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.
Онищенко І.П.

Вибори учнівського президента

І т.

Участь у сесії учнівської ради

ІІІ т.

Випуск гімназійної газети
Проведення щоденних учнівської лінійок

ІІ-ІV т.
Щодня

Чергування по класах та їдальні

Протягом
місяця
Протягом
місяця
Щоп’ятниці

Прибирання території біля гуртожитку, кімнат.
Генеральне прибирання класних приміщень
Чергування по класах та їдальні

Протягом
місяця

Онищенко І.П.,
Учнівське
самоврядування
Учнівське
самоврядування
Стечак У.І.
Учнівське
самоврядування
Учнівське
самоврядування

Контроль. Співпраця з батьками.
Класно – узагальнюючий контроль( 1-7 клас)

Протягом
місяця
Щодня

Моніторинг відвідування учнями гімназії
Контроль за проведенням позакласних та масових заходів у класах та гуртожитку
Контроль за проведенням заходів до Великодня
Контроль за санітарним станом класних кімнат, гуртожитку, їдальні.
Класні батьківські збори
Загальногімназійні батьківські збори. Звіт учнівської творчості.

Протягом
місяця
І т.
Протягом
місяця
ІІІ тиждень
ІІ тиждень

Зварчук Я.М..
Зварчук Я.М.,
Онищенко І.П.
Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.
Гучок І.Я.
Зварчук Я.М.
Зварчук Я.М.
Гаврись Г.Я.

Розділ ІV.
Робота з батьками. Родинне виховання
№

Захід

1
2

Обрати батьківські комітети в класах.
Організувати роботу з батьківського всеобучу (за окремим

20

Термін
виконання
Вересень
Протягом

Відповідальний за
проведення

Клас

Класні опікуни

1-7
1-7

ЗДВР

Примітка

3

4

5
6

7
8
9

планом).
Двічі на семестр проводити класні батьківські збори, на
які виносити актуальні питання життя класу.
Двічі на рік проводити загальногімназійні батьківські
збори, на які виносити актуальні питання життя та
діяльності гімназії, навчання, виховання учнів.
“Плекання духовного і фізичного здоров'я гімназистів”.
“Розвиток творчих здібностей учнів гімназії”
Організовувати
роботу
психодіагностичної
консультативної служби для батьків.
Викликати для співбесіди батьків учнів, які не встигають у
навчанні, мають пропуски занять без поважних причин з
метою надання методичних консультацій.
Тримати під постійним контролем зв’язок з батьками, діти
яких потребують посиленої педагогічної опіки.
Здійснювати правову освіту батьків, залучати працівників
правоохоронних органів.
Провести педагогічні консиліуми вчителів 1 класу.
Розглянути висновки на батьківських зборах.

року
Кожної
чверті
21.12.18
24.05.19

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Постійно
Жовтень

Винести на засідання
батьківського всеобучу такі
питання:
покарання і заохочення дітей в сім’ї особливості
юнацького віку та врахування їх у родинному вихованні,
життя, життя дітей в інтернеті.
Провести конкурс на кращий учнівський твір “Я руки
мами до серця пригортаю”.

За графіком

12

Підготувати концерт-звіт художньої учнівської творчості
для батьків.

Травень

13

Провести класні батьківські збори за такою орієнтовною
тематикою:
1.
Як запобігти деяким захворюванням дітей.
2.
Родинне свято «Християнська сім’я – ключ до
щастя»
3.
Правила
використання
дітьми
мобільних
телефонів у громадських місцях та гімназії
4.
Патріотичне виховання дітей у сім’ї, зв'язок
поколінь, знайомство з культурою, звичаями і традиціями
родини та рідного краю. Традиції гімназійного виховання.

10

11

1. Правила використання дітьми мобільних телефонів у
громадських місцях та гімназії
2. Врахування психологічних особливостей, інтересів,
здібностей, нахилів підлітків у їхньому професійному
самовизначенні.
3. Педагічний такт батьків у вихованні старшокласників
4. Інтернет-безпека
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Травень

Класні опікуни
Класні опікуни,
Вихователь

1-7

Зварчук Я.М.
Дирекція,
Веркалець І.Б.

Веркалець І.Б.

1-7

Класні опікуни
вчителі

1-7

ЗДВР
Класні опікуни

1-7

Класні опікуни,
вихователь

1-7

ЗДВР, психолог,
класні опікуни

1

Класні опікуни

1-7

Класні опікуни,
вчителі української
мови і літератури
ЗДВР,
Керівники вокального
гуртка та театральної
студії

1-7

1-7

Класні опікуни

1 чв.

1-4

2 чв.

3чв.
4 чв.

1 чв.
2 чв.
3 чв.
4 чв.

5-7

Розділ V.
Організаційно-методична робота з педагогами.
Управління виховною роботою та контроль.
1.
2.

3.

4.
5.

Провести бесіди з молодими класними опікунами
“Організація учнівського колективу”.
Відвідувати години класних опікунів з метою вивчення
педагогічного досвіду. Вивчити досвід класних опікунів
згідно перспективного плану
Контролювати проведення «інформаційних годин»,
роботу з органами самоврядування, учнівським активом
класу тощо.
Організувати роботу наставників з класними опікунами,
які мають малий педагогічний досвід.
Вивчення стану виховної роботи.

Вересень

ЗДВР

Протягом
року

ЗДВР

Протягом
року

ЗДВР

Вересень

ЗДВР

Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Січень
Лютий
Квітень

ЗДВР

1
7
2
3
4
5
6

Розділ VІ.
Національно-патріотичне та правове виховання
Заходи з виховання в учнів духовності та національної свідомості на патріотичних традиціях та звичаях українського
народу.
Дирекція,
1
Організувати і провести загальногімназійний похід в
Вересень1-7
ЗДВР
рамках Всеукраїнської військово-патріотичної гри
жовтень
Учнівське
«Джура»
2

Підготувати команду і взяти участь у районних етапах
Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Джура»

3

Провести заходи до ІІ0-річчя Василя Івахіва

4

Організувати походи територією рідного краю з метою
збору матеріалів на маршрутах туристсько-краєзнавчих
експедицій.
Ознайомити учнів з історією народних свят і обрядів.
Провести:
свято Миколая;
вечорниці на Андрія;
фестиваль Вертепів;
конкурс Великодніх писанок, гаївок.
Провести Шевченківські дні “І на оновленій землі врага
не буде супостата” ( за окремим планом ).

Протягом
року

Провести виховні години на теми:
«Духовні традиції українців»,
«Традиції мого роду»,
“Любіть Україну, мову і пісню її солов’їну”
Відвідувати щопонеділка Службу Божу

Протягом
року

5

6

7

8

22

Жовтень,
Грудень,
травень
Вересень

Грудень
Квітень,
травень
Березень

Протягом
року

самоврядування
Керівники спортивних
гуртків

1-7

ЗДВР, класні
опікуни, керів-ники
гуртків, вихователь

1-7

Відповідальні за
туристсько-краєзнавчу
роботу

1-7

ЗДВР, ПО,
Класні опікуни,
вчитель
образотворчого
мистецтва
Вчителі- філологи,
класні
опікуни
Класні опікуни

Вчитель
християнської етики,
класні опікуни

1-7
6
1-3
1-4
1-7

1-7

1-7

9

Провести декаду фізичної культури і захисту Вітчизни

Жовтень

10

литопад

11

Взяти участь у військово-патріотичному вишколі «Шлях
до Легіону».
Організувати операцію “Забуті могили”.

12

Провести операцію “Фабрика Святого Миколая» ”.

13

14
15
16

17

18

19
20

23

Відзначити патріотичні свята:
День захисника України, Свято Покрови , Свято
Українського Козацтва;
100-річчя ЗУНР;
День Гідності та Свободи;
День Соборності України;
День Героїв Крут;
День Героїв Небесної сотні.
Відзначити день пам’яті жертв Голодомору:
Взяти участь у вшануванні видатного громадського діяча
о.-шамбеляна Степана Городецького
З метою виховання в учнів патріотичних почуттів,
національної гідності, забезпечення усвідомлення ними
своєї етнічної спільності провести виховні години:
«Вони захищали рідну землю»,
“Символи моєї держави”,
“Конституція України – основний закон нашої держави”
“Мій край – моя історія жива”
“Україна – рідний край”
Провести:
конкурс “Гімназія має талант ”;
заходи до Дня української писемності;
виставку-конкурс “Люби і знай свій рідний край”;
конкурс впоряду та стрілецької пісні
З метою дослідження на вивчення рідного краю, його
історії, природи та мистецтва провести:
- екскурсії рідним містом
- екскурсії до краєзнавчих музеїв
- конкурси малюнків, виставки
- зустрічі з поетами, письменниками рідного краю
тощо
- виховні години “Чорнобильські уроки”,
- трудові акції з догляду за територією гімназії,
деревами, квітниками, тощо.
Проводити інформаційні години, огляд преси
З метою виховання поваги до загальнолюдських
моральних цінностей:
- здійснювати вивчення індивідуальних особливостей
учнів, їхніх інтересів і потреб;
- виходячи з результатів діагностики допомагати учням
у пізнанні власного характеру, боротьбі з
негативними рисами, вихованні позитивних якостей;
- розвивати навчально-пізнавальні потреби та здібності
учнів. Поновити банк даних обдарованих дітей.
- Провести виховні години;

Фчителі фізкультури і
ЗВ
Вчитель ЗВ,
ЗДВР

1-7

Жовтеньтравень

Методична комісія
вчителів історії та
права

1-7

Жовтеньквітень
Протягом
року

Класні опікуни

1-7

ЗДВР, вчителі історії,
класні опікуни

1-7

Класні опікуни,

1-7
1-7

Листопад
Листопад
Протягом
року

ЗДВР,
Педагог-організатор

Класні опікуни

1-7

Протягом
року

ЗДВР,
Класні опікуни,
Вчителі філологи

1-7

Класні опікуни

Протягом
року

1-7
.

Квітень

Протягом
року

Класні опікуни

1-7

Протягом
року

ЗВР, психолог, класні
опікуни, вчителі

1-7

21

22

“Декларація прав людини»,
“Конституція України”
“Моральні переконання та вчинки”
“Конвенція прав дитини”
“Зовнішність, мова, духовна культура”.
годину спілкування “Яким є ідеал сучасної молодої
людини, громадянина України”.
Провести:
- Гімназійну спартакіаду та змагання з військовоприкладних видів спорту відповідно до плану
військово-патріотичного виховання;
- Брати у часть у районних змаганнях районної
спартакіади;
- Конкурс на краще виконання поезії Шевченка
- Підготовка і участь у конкурсі гаївок, конкурсі
учнівської творчості «Гімназія має талант».
Звітний концерт учнівської творчості.
Свято композицій квітів на патріотичну тематику.
- День мови.
- Виставку-конкурс писанкарства учнів.
- Участь у змаганнях ДЮП.
- Свято матері.
- провести конкурс стінних газет “Життя нашого
класу”.
- Тиждень безпеки життєдіяльності.
- Участь у заходах до Міжнародного Дня захисту дітей.
- Конкурси оформлення класних кутків та класних
приміщень.
Провести анкетування учнів щодо рівня вихованості.

ЗДВР, класні опікуни,
керівники гуртків,
вчителі-предметники

1-7

Психолог

1-7

Класні опікуни

1-7

Класні опікуни,
вчителі історії

1-7

ЗДВР, класні опікуни,
Вчителі

1-6

Постійно

Вчителі,
класні опікуни

1-7

Постійно

Класні опікуни

1-7

Вересень

Голова ради

Жовтень

ЗДВР

Протягом
року
До 1.11.
Протягом
року
Протягом

Адміністрація

Протягом
року

Протягом
року
Протягом
року

23

Впроваджувати у діяльність учнівських колективів
демократичні принципи, широко використовувати їх у
роботі органів учнівського самоврядування.

24

Організувати проведення в класах конкурсів, вікторин,
Протягом
олімпіад, брейн-рингів з історії України, історії гімназії.
року
Провести літній оздоровчий науковий англомовний
Травень,
історико-краєзнавчий табір «Червона калина»
червень
Правовиховна робота

25

1
2

3
4

5
6

7

24

Роботу педколективу спрямувати на роз’яснення учням
Конституції України, інших законів України.
Залучати учнів школи до роботи гуртків і секцій, які
працюють у гіназії та позашкільних зак-ладах. Особливу
увагу звертати на важковихо-вувати дітей.
Затвердити на новий навчальний рік раду профілактики
правопорушень. Скласти план роботи ради.
Скласти списки учнів,які потребують посиленої
педагогічної опіки. Поповнити банк даних дітей, які
стоять на внутрішкільному обліку.
Періодично заслуховувати на нараді при директорі,
педрадах звіти класних опікунів про правову освіту.
Для забезпечення правової освіти учнів скласти цикл
бесід за паралелями і провести.
Для забезпечення правової освіти учнів використовувати

Яновський Б.А.

4-7

8
9

10

11
12
13

14

15

25

різні форми і методи виховання (класні години,
індивідуальні
бесіди,
зустріч
з
працівниками
правоохоронних органів тощо). Провести:
- бесіду “Права, свободи, обов’язки громадян України”;
- бесіду “Захист прав дітей у нашій державі”;
- бесіду “Закон обов’язковий для всіх”;
- до Дня прав людини провести цикл бесід, конкурсів;
- цикл виховних заходів “Права людини для дітей”;
- тиждень історії і правознавства ( за планом );
Випускати учнівську стінгазету «Куток правознавства»;
- диспут “Як ви розумієте поняття “свобода” та
“відповідальність””.
Проводити обговорення публікацій на правову тематику.
Організувати роботу психологічної служби для учнів.
Проводити анкетування в класах, спільні виховні години
(за планом).
Провести місячник правовиховної роботи (за планом).

року
ЗДВР, класні опікуни,
вчителі історії та
права,
спеціалісти

4-7
5-7
5-7
1-4
1-7
5-7
1-7
1-7

Постійно
Протягом
року

Класні опікуни

Листопадгрудень

ЗДВР, вчитель
правознавства,
класні опікуни
ЗВР, психолог, класні
опікуни

5-7

Класні опікуни,
керівники гуртків
Класні опікуни
медсестра,
вчителі основ
здоров’я,
фізкультури

1-7

Протягом
року

ЗДВР, класні опікуни

1-7

14.11

Класні опікуни,
психолог

1-7

Провести діагностування учнів, вчителів, батьків щодо
сформованості правової свідомості.
Залучати учнів до занять секцій, гуртків.

Вересень

Формувати в учнів засади християнської моралі. З метою
формування в учнів здорового способу життя, пропаганди
медичних знань проводити бесіди про шкідливість
алкоголю, тютюну, наркотиків, небезпеку венеричних
захворювань, СНІДу.
Організувати змістовний відпочинок для учнів, проводити
тематичні вечори, зустрічі, конкурси, дискотеки (за
окремим планом).
До Міжнародного Дня толерантності провести бесіди,
виховні години тощо.

Протягом
року

вересень

Психолог

1-7

