На допомогу педагогам-організаторам при плануванні виховної роботи
на ІІ семестр 2015-2016 навчального року
Січень - лютий. Місячник "Ми - лучани" (комплекс заходів)
«Урок мужності»;
виховні години, спрямовані на формування ціннісного ставлення до суспільства і держави; до праці,
до природи;
- тематичні виховні години; зустрічі з ветеранами, волонтерами, бійцями АТО.
- - бесіди-інструктажі з безпечної поведінки під час навчально-виховного процесу, правила поведінки
в класних приміщеннях, правила безпечної поведінки на дорозі.
- 15.01 – Новорічні свята та українські традиції – тематичні бесіди, інформаційні хвилинки.
- 20.01 – День профілактики правопорушень («Профілактика поширення ксенофобських і
расистських проявів серед дітей та учнівської молоді, забезпечення рівноправності громадян
незалежно від їх расової, національної належності, ставлення до релігії»);
- 21-23.01 – інформаційні хвилинки до Дня Соборності України (22.01);
- 27.01 – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту – стінгазета 6(10)-А клас;
- 29.01 – День пам'яті Героїв Крут – стінгазета 6(10)-Б клас;
- 02.02–– інформаційні хвилинки до Дня визволення Луцька від німецько-фашистських
загарбників;
- 06.02 – заочна конференція робіт учасників історико-географічної експедиції «Історія сіл і міст
Волині»;
-10.02-День безпечного Інтернету;
- 14.02 - День Святого Валентина – стінгазети по бажанню; благодійна ярмарка 1(5)-2(6) класи;
- 15.02 – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав - стінгазета 5(9)-А
клас; Стрітення Господнє;
- 17.02- День профілактики правопорушень («Запобігання торгівлі людьми та експлуатації праці
дітей»);
- 18.02 – вечір-реквієм пам΄яті герої Небесної сотні «Герої не вмирають»
- 21.02 - Міжнародний день рідної мови – стінгазета 2 (6)-Г клас;
- 22.02 – гімназійний день української вишиванки; Всесвітній день соціальної справедливості;
- 25.02 – День народження Лесі Українки (1871 – 1913) – стінгазета 5(9)-Б клас;
- 27.01 - культпохід в драматичний театр (5-11 класи);
- випуск часопису "ЗК"; екскурсії в музеї;
- збір інформації про випускників гімназії (5(9)-7(11) класи).
Березень. Місячник "Українська культура" (комплекс заходів)
- «Урок мужності»;
- тематичні виховні години;
- виховні години, спрямовані на формування ціннісного ставлення до суспільства і держави; до
мистецтва;
- 8.03–Міжнародний жіночий день (Міжнародний день прав жінок і миру);
- 09.03 – річниця від дня народження Тараса Шевченка - стінгазета 2(6)-А кл.;
- 9-10.03 – Шевченківські дні;
- 16.03 - День профілактики правопорушень («Профілактика правопорушень і злочинів щодо
попередження незаконного обігу наркотиків, запобігання вживання алкоголю, пропаганди здорового
способу життя та захисту моральності»);
- 18.03 - збір макулатури (всі класи);
- 20.03 – Міжнародний день щастя; Міжнародний день лісів – стінгазета 5(9)-Г кл.;
- 27.03 – Міжнародний день театру - стінгазета 3(7)-А кл;
- випуск часопису "ЗК";
- екскурсії в музеї;
- персональні виставки творчих робіт учнів.
Квітень. Місячник "Екологія" (комплекс заходів)
- «Урок мужності»;
- тематичні виховні години;
- виховні години, спрямовані на формування ціннісного ставлення до суспільства і держави; до праці,
до природи;
- екскурсії у Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки (6(10) кл.);
- 1.04 – Міжнародний день птахів;
- 2.04. – Міжнародний день дитячої книги – стінгазета 2(6)-В кл.;
-

-

04.04. – День створення НАТО;
7.04 – Благовіщення; творчий звіт;
Всесвітній день здоров'я – стінгазета 3(7)-Б клас;
11.04 – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів – стін газета 3(7)-Г
клас;
10.04 – виставка композицій «Великодній кошик» (всі класи);
12.04–Великдень–стінгазета 1(5)-В клас; Міжнародний день польоту людини в космос; Всесвітній
день авіації і космонавтики, День працівників ракетно-космічної галузі України – стінгазета 1(5)-Б
клас;
13.04 - День профілактики правопорушень («Профілактика дитячої безпритульності і
бездоглядності, попередження проявів насилля серед учнівської молоді»);
18.04 - День довкілля – стінгазета 2(6)-Б клас; День пам’яток історії та культури України,
Міжнародний день пам’яток і визначних місць;
22.04 – Всесвітній день Землі - стінгазета 5(9)-В клас; благодійна акція «Великодній кошик для
воїна» 1(5)-7(11) класи;
24.04 – Міжнародний день солідарності молоді
26.04 – Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф; День Чорнобильської
трагедії – стінгазета 4(8)-А клас;
випуск часопису "ЗК";
екскурсії в музеї;
визначення місцеперебування учнів влітку
Травень. Місячник "Я і моя сім'я" (комплекс заходів),
місячник правових знань (комплекс заходів)
«Урок мужності»;
тематичні виховні години;
виховні години, спрямовані на формування ціннісного ставлення до себе; до праці;
зустрічі з ветеранами;
травень – ХІ Міжнародний фестиваль шкільної преси «Яблунева гілка»;
1-2.05 - Великдень;
3.05 – Всесвітній день свободи преси, День Сонця;
5.05- 8.05 – Години спілкування «Пам΄ятаємо Ваш подвиг», покладання квітів на Меморіалі слави;
8.05 – Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця - стінгазета 1(5)-Б клас;
9.05 – День Перемоги (комплекс заходів)–стінгазета 3(7)-В клас;
09.05 – зустріч з випускниками, святковий концерт;
10.05 – День Матері-стінгазета 4(8)-В клас;
15.05 – Міжнародний день сім’ї; стінгазета 1(5)-Г клас;
16.05 – День Європи в Україні – стінгазета 4(8)-Г клас; День науки;
18.05 – Міжнародний день музеїв; Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного
мистецтва; День пам’яті жертв депортації з Криму (1944);
18.05 - День профілактики правопорушень («Профілактика правопорушень, злочинів, вживання
токсичних, наркотичних речовин, попередження бродяжництва у літній період, профілактика
тютюнокуріння»);
22.05 – День перепоховання праху Т.Г. Шевченка;
23.05 – День героїв – стінгазета 4(8)-Б клас;
24.05 - День слов'янської писемності і культури;
27.05 - проведення інструктажів з правил безпечної поведінки під час літніх канікул
випуск часопису "ЗК";
екскурсії в музеї, ляльковий театр;
бесіди-інструктажі з безпечної поведінки під час літніх канікул.
Включити в план виховної роботи з класом випуск радіогазети,
написання статей в «ЗК» (за графіком в учительській)

