
                                                                       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ Назва заходів 
Термін 

виконання 
Відповідальні Примітка 

І. Організаційна робота 

1 
Скласти та затвердити річний план виховної роботи школи на 2021/2022 

навчальний рік 
До 30.08.2021 ЗДВР 

 

2 
Провести консультації з педагогом-організатором, психологом, класними 

керівниками з питань планування виховної роботи 
До 30.08.2021 ЗДВР 

 

3 

Розробити «Комплексні заходи по школі щодо створення безпечного 

освітнього середовища і формування у дітей та учнівської молоді ціннісних 

життєвих навичок» на 2021-2022 н.р. з урахуванням пунктів Постанови 

До 30.08.2021 ЗДВР 

 

ПЛАН РОБОТИ 

заступника директора з виховної роботи 

Комунального закладу освіти  

«Середня загальноосвітня школа № 56» 

Дніпровської міської ради 

на 2021 - 2022 навчальний рік 



Головного державного санітарного лікаря Міністерства охорони здоров'я 

України від 26.08.2021р.  № 9 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» 

4 

Скласти та погодити графік проведення: 

- тематичних виховних заходів, інформаційних хвилин тощо; 

- класних годин 

До 10.09.2021 ЗДВР, ПО 

 

5 Скласти соціальний паспорт класів До 10.09.2021 ПО  

6 Скласти плани роботи осередків правової допомоги та здорового способу життя До 14.09.2021 ПО  

7 

Здійснити психолого-педагогічний аналіз контингенту учнів з метою виявлення 

учнів, схильних до правопорушень, до вживання спиртних напоїв, наркотичних 

речовин. Вивчити умови проживання дітей, які потребують постійної уваги 

До 20.09.2021 психолог, ПО 

 

8 Створити інформаційний банк даних про зайнятість учнів в позаурочний час До 30.09.2021 психолог, ПО  

9 
Створити інформаційний банк даних обдарованих дітей та сприяти розвитку їх 

творчих здібностей 
До 30.09.2021 психолог, ПО 

 

10 Поновити банк даних дітей групи ризику та дітей схильних до правопорушень вересень ПО, кл.керівники  

11 Налагодити індивідуальну роботу з підлітками «групи ризику» вересень 
ПО, психолог, 

кл.керівники 

 

12 
Провести класні збори з метою організації учнівського врядування в класах та 

школі. 
08-10.09.2021 

класні керівники, 

ПО 

 

13 
Провести тематичні збори учнів по класах «Дотримання правил для учнів 

обов’язок кожного школяра» 
01.09.2021 класні керівники 

 

14 
Продовжити роботу з обліку особистих досягнень учнів у різних видах 

навчальної та позаурочної діяльності у вигляді класних «Щоденників вражень» 
протягом року Класні керівники 

 

15 

Оновити інформаційні стенди.  

Оформити приміщення закладу інформаційними плакатами «Як захистити себе 

від коронавірусу COVID-19», «Симптоми коронавірусу», «Як правильно носити 

захисну маску» тощо 

протягом 

вересня 

ЗДВР, ПО,  

медична сестра 

 

16 Проведення засідань органів учнівського самоврядування Щомісяця ПО  

17 Постійно тримати на контролі дотримання учнями ділового стилю в одязі Постійно 
ЗДВР, класні 

керівники 

 



18 Тримати на контролі відвідування учнями навчальних занять постійно 
ЗДВР, класні 

керівники 

 

19 Загальношкільні батьківські збори в онлайн та офлайн режимі 

вересень, 

грудень, 

квітень 

адміністрація НВК, 

класні керівники 

 

20 Поновити класні куточки 
До 10.09.2021 

та постійно 

протягом року 

класні керівники 
 

21 Налагодити постійний випуск шкільної газети «Шкільний квартал» щомісяця ПО  

22 Погодження планів виховної роботи класних керівників на І та ІІ семестри Вересень, 

січень 
ЗДВР  

23 Провести моніторинг сформованості ціннісних ставлень учнів 5–11 класів жовтень, 

квітень 
ЗДВР  

ІІ. Формування громадянської відповідальності  

(національно-патріотичне, моральне, превентивне, художньо-естетичне виховання) 

1 

Забезпечити виконання методичних рекомендацій щодо використання 

державної символіки в загальноосвітніх навчальних закладах. Класним 

керівникам: 

- розробити цикл бесід, конкурсів, лекцій з питань вивчення і тлумачення 

державної та національної символіки 

- поновити куточки національної символіки в приміщеннях закладу 

Вересень 
ЗДВР, класні 

керівники, ПО 

 

2 
Провести цикл тематичних бесід, заходів, спрямованих на формування в 

учнівської молоді поваги до Конституції України, законів Української держави 
протягом року 

класні керівники  

3 

Проведення свята «День знань»: 

- оформлення тематичної фотозони, урочистості для учнів 1-11 кл) 

- перші уроки, присвячені 30 річниці Незалежності України 

01.09.2021 
ЗДВР, ПО, класні 

керівники 

 

4 
Виставка малюнків, листівок, проведення тематичних уроків, інформаційних 

хвилин за темою «Мій рідний дім, моє Дніпро» з нагоди відзначення Дня міста 
06-10.09.2021 

ПО та учнівська 

рада, класні 

керівники, вчитель 

історії 

 

5 

Старт військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»): поновлення паспортів 

роїв, виготовлення ройової символіки; проведення спортивних змагань 

(відкриття шкільної спартакіади) 

ІІІ тиждень 

вересня 

ЗДВР, вчитель 

курсу «Захист 

України», ПО 

 



6 
Відзначення Дня партизанської слави (інформ. хвилинки, тематична вставка 

тощо)  
22.09.2021 

Класні керівники, 

вчитель історії, 

бібліотекар 

 

7 Відеопривітання для військових з нагоди Дня військової частини № 3036 
4 тиждень 

вересня 

Педагог-

організатор, органи 

учнівського 

самовврядування 

 

8 Проведення святкових заходів з нагоди Дня вчителя: відеопривітання, фотозона 01.10.2021 

ЗДВР, педагог-

організатор, органи 

учнівського 

самоврядування 

 

9 Анкетування батьків першокласників з питань адаптації дітей до школи. 
ІІ тиждень 

жовтня 
Психолог 

 

10 Бесіди до Міжнародного дня людей похилого віку. 
І тиждень 

жовтня 
Класні керівники 

 

11 
Тематичні інформаційні хвилини до Дня захисника України та Дня 

Українського козацтва  «Нас єднає Україна» 
12-13.10.2021 

Класні керівники, 

вчитель історії 

 

12 Посвята в козачата учнів 1 класу. 13.10.2021 ПО  

13 Презентація роїв закладу 12-13.10.2021 

ЗДВР, ПО, вчитель 

Захисту України, 

класні керівники 

 

14 

Проведення міні-тренінгів «Сім ознак дорослої людини» (8-11 кл.), «Хочу, 

можу, треба» (1-4 кл.), «Мистецтво спілкування: коли яке слово мовити?» (5-7 

кл.) 

ІІІ тиждень 

жовтня 
Психолог, ПО 

 

15 
Тематичні інформаційні хвилини до річниці визволення України та 

Дніпропетровщини від фашизму 
21-22.10.2021 

Класні керівники, 

вчитель історії 

 

16 Диспут «Справжній колектив. Який він?» (8-11 кл) 
ІІІ тиждень 

жовтня 

Психолог, класні 

керівники 

 

17 
День української писемності та мови «Мова моя калинова» (за окремим 

планом) 
09.11.2021 Вч. словесності, ПО 

 

18 
Тематичні уроки, вікторини, тренінги правової тематики «Свобода і 

відповідальність», «Мої обов’язки у школі і вдома» 
10-12.11.2021 Кл. керівники, ПО 

 

19 Заходи до тижня толерантності (окремий план) 15-19.11.2021 
Психолог, ПО,  

кл. керівники 

 



20 Заходи до Дня Гідності і Свободи (окремий план) 15-19.11.2021 

ЗДВР, ПО,  

вчитель історії,  

кл. керівники,  

 

21 День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій (окремий план) 24-26.11.2021 

ЗДВР, ПО,  

вчитель історії,  

кл. керівники,  

 

22 

Фотовиставка робіт «Людина як найвища цінність» та інші заходи в межах 

проекту «16 днів проти насильства» (окремий план) 

15.11-

01.12.2021 

Психолог, ПО,  

кл. керівники 

 

23 

Міні-тренінги: «Що заважає людям бути відповідальними» (5-11 кл.), «Наші 

слова та вчинки» (1-4 кл.) 

І тиждень 

грудня 

Психолог, 

кл.керівники 

 

24 

Відзначення Дня Збройних Сил України: інформаційні хвилини «Маю честь 

Вітчизну захищати» (1-11 кл.) та інші заходи (окреми план) 
06.12.2021 

ЗДВР, ПО, вчитель 

Захисту України 

 

25 Інформаційні хвилини, бесіди до дня людей з особливими потребами 03.12.2021 Кл.керівники, ПО  

26 День вшанування пам’яті Чорнобильської трагедії та учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС 

14.12.2021 

26.04.2022 

ЗДВР, ПО,  

кл. керівники 

 

27 Заходи до Дня Святого Миколая (окремий план) 13-17.12.2021 

ЗДВР, ПО, 

учнівська рада, 

кл.керівники 

 

28 
Класні розважальні Новорічні програми «Чарівні мелодії зимових свят» 

(окремий графік). 
20-24.12.2021 

Кл.керівники, ПО, 

учнівська рада 

 

29 
Організація та проведення виставки учнівських поробок «Ой, зима, ти 

білочола…» 
13-24.12.2021 

Кл.керівники, ПО, 

учнівська рада 

 

30 
Проведення уроків «Соборна Україна — держава єдина» та інших тематичних 

заходів 
21.01.2022 

Кл.керівники, 

вчитель історії 

 

31 
Тематичні уроки та хвилини  «Трагедія Крут: крізь призму минулого і 

сучасного» 
28.01.2022 

Кл.керівники, 

вчитель історії 

 

32 День пам’яті жертв Голокосту  27.01.2022 
Кл.керівники, 

вчитель історії 

 

33 Тематичні заходи до Дня вшанування героїв Небесної Сотні (окремий план) 18.02.2022 

ЗДВР, ПО, 

кл.керівники, 

вчитель історії 

 



34 
Інформдайджест  

"Державний Герб України - історія виникнення" 
19.02.2021 ПО, кл.керівники 

 

35 
Заходи до Дня рідної мови 

(окремий план) 
21.02.2022 Вч.словесності, ПО 

 

36 Тиждень правової освіти 
IV тиждень 

лютого 

Вчитель 

правознавства, ПО 

 

37 
Профілактика правопорушень серед підлітків. Бесіди, лекторії «Мій вибір – 

здорове майбутне» (8-9 кл) 

Протягом 

лютого 

Кл.керівники, 

вчитель 

правознавства 

 

38 
Проведення заходів «Шевченківський тиждень»  

(окремий план) 
01-12.03.2022 Вч. словесності, ПО 

 

39 
Привітання військових в/ч 3036  

з Днем Національної Гвардії України 
26.03.2021 

ЗДВР, ПО, 

учнівська рада 

 

40 
Заходи до Дня космонавтики  

(окремий план) 
12.04.2021 ПО, кл.керівники 

 

41 Проведення заходів з нагоди Дня Пам’яті та Примирення (окремий план) 03-07.05.2021 

ЗДВР, ПО, 

кл.керівники, 

вчитель історії 

 

42 Заходи до міжнародного Дня матері та Дня сім’ї (окремий план) 
ІІ тиждень 

травня 
ПО, кл.керівники  

 

43 Інформдайджест "Україна - центр Європи" до Дня Європи 14.05.2021 
ЗДВР, ПО, 

учнівська рада 

 

44 Всесвітній день вишиванки (окремий план) 20.05.2021 
ЗДВР, ПО, 

кл.керівники 

 

45 Години пам’яті "З 1944 до наших днів. Біль кримськотатарського народу" 18.05.2021 
ЗДВР, ПО,  

вчитель історії 

 

46 Заходи з нагоди вітання талановитої молоді школи (окремий план) 17-2.05.2021 
Адміністрація 

школи 

 

47 Святкові заходи з нагоди закінчення навчального року 28.05.2021 
ЗДВР, педагогічний 

колектив закладу 

 

ІІІ. Екологічна безпека  

та сталий розвиток 

1 
Залучити учнів до практичної природоохоронної діяльності, догляду за 

зеленими насадженнями в класах та на території закладу 
протягом року 

класні керівники, 

ПО 

 



2 
Налагодити в НВК екологічне інформування: випуск стіннівок, альбомів, усних 

журналів, фотостендів, виставок малюнків тощо 
протягом року 

ЗДВР, педагог-

організатор 

 

3 
Акція «Я — господар школи!» (озеленення та благоустрій класних кімнат і 

коридорів, упорядкування шкільного подвір’я та пришкільної території) 
Протягом року 

класні керівники, 

ПО, учнівська рада 

 

4 Тематичні бесіди екологічної тематики протягом року вчителі, ПО  

5 Перегляд кінофільмів/ мультфільмів  про охорону природи Протягом року Кл.керівники, ПО  

6 
Відзначення міжнародного Дня Миру. Інфохвилини «Я мрію про мир на 

Україні» 
21.09.2021 

Кл.керівники, ПО  

7 
Робота органів учнівського самоврядування з питань виборів президента школи Вересень-

жовтень 

ПО, учнівська рада  

8 Фотовиставка «Сто чудес України» (до Дня туризму) 23-25.09.2020 ПО, учнівська рада  

9 Конкурс еко-букетів «Подарунки осені» 01.10.2021 
Кл.керівники, 

учнівська рада 

 

10 

Організація роботи учнівського самоврядування з перевірки дотримання 

протиепідемічних умов учнями закладу 

 

Постійно ПО, учнівська рада 

 

11 
Бесіди, інформаційні хвилини «Антигуманні виклики сьогодення»  

(7-11кл.,), «Ставлення людини до людини» (1-6 кл.) 
Листопад Кл.керівники 

 

12 
Всесвітній День солідарності з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД 

(інфохвилини, бесіди тощо 1-11 кл.) 
01.12.2021 ПО, кл.керівники 

 

13 
Години спілкування «Культура емоцій і почуттів» (5-11), «Добротою себе 

перевір» (1-4 кл.) 

ІІ тиждень 

грудня 
Кл.керівники, ПО 

 

14 Квести «Абетка пішохода» (1-4 кл.)  
Щомісяця 

протягом року 
ПО, учнівська рада 

 

15 
Заходи до Дня відзначення пам’яті Чорнобильської трагедії (окремий графік, 

план) 

Грудень, 

квітень 

ЗДВР, ПО, 

кл.керівники, 

учнівська рада 

 

16 Випуск бюлетенів «Дзеркало чистоти» 
4 тиждень 

щомісяця 
ПО  

 

17 «Червона Книга України». Випуск бібліотечного колажу 
Протягом 

лютого 

Кл. керівники 1-5 

кл., бібліотекар 

 



18 Створення буклетів «Бережи першоцвіти» 
Лютий-

березень 

Кл. керівники, 

педагог-організатор 

 

19 Екологічна операція «Установи годівничку» 
протягом  

січня 

ПО, учнівська рада  

20 
Інформаційні хвилинки "Вода - основа життя" до Всесвітнього дня води 

Конкурс презентацій "Блакитна планета" 
22.03.2022 

ЗДВР, ПО, вчителі 

природознавства, 

біології, географії 

 

21 Проведення тематичних заходів до Дня здоров’я – 07.04.2022 04-08.04.2022 
ПО, вчителі 

біології, географії 

 

IV. Формування підприємливості  

та фінансової грамотності здобувачів освіти 

1 
Організація роботи по залученню дітей та батьків до участі у проекті «Безпечна 

школа» 

Вересень-

жовтень 
ЗДВР, кл.керівники 

 

2 
Організація зустрічі з представниками вищих навчальних закладів, у т.ч. 

онлайн 
Протягом року ЗДВР, кл.керівники 

 

3 
Випуск інформаційних вісників, проведення інфохвилин з питань 

профорієнтації учнів 9, 11кл. 
Протягом року 

ЗДВР, 

кл.керівники, 

представники  

НЗ І-IV рівнів 

акредитації 

 

4 
Гра-диспут «Праця і життя людини»  

(9-11 кл.) 
Жовтень Психолог, ПО 

 

5 

Брейн-ринг «Свобода ДЛЯ чи ВІД?»  

(10-11 кл) 

 

Листопад Вч. правознавства 

 

6 

Ділова гра «Стратегія і тактика переговорів»  

(9-10 кл.) 

 

Грудень Психолог, ПО 

 

7 
Ділова гра «Колективна творча справа»  

(1-8 кл.) 
Грудень Психолог, ПО 

 

8 Поновлення стендів профорієнтаційного спрямування 
Протягом ІІ 

семестру 
ПО 

 

9 
Тренінгове заняття  "Влаштуємось на роботу" 

(учні 9-11) 
Лютий Психолог, ПО 

 



V. Охорона життя і здоров’я учнів 

1 Організація чергування вчителів та учнів старшокласників на перервах 
Постійно 

протягом року 
адміністрація НВК 

 

2 
Проведення інструктажів з класними керівниками з техніки безпеки учнів під 

час навчально-виховного процесу 
протягом року 

ЗДВР, 

адміністрація 

закладу 

 

3 

Проведення з учнями закладу інструктажів, бесід з техніки безпеки у школі, 

вдома та громадських місцях тощо, профілактика захворюваності на CОVID-19, 

профілактика кишково-шлункових захворювать.  

Постійно 

протягом року 

ЗДВР, 

кл.керівники, 

вчителі-

предметники 

 

4 
Ведення обліку проведених інструктажів т бесід з ТБ учнів в класних журналах 

та журналах встановленого зразку 

Постійно 

протягом року 

ЗДВР, 

кл.керівники, 

вчителі-

предметники 

 

5 
Поновлення стендів з наочними матеріалами щодо попередження всіх видів 

дитячого травматизму 
протягом року 

ЗДВР, учитель 

основ здоров’я  

 

6 
Обладнання кабінетів необхідними засобами щодо запобігання 

розповсюдження вірусу CОVID-19 
вересень 

Кл.керівники, 

адміністрація 

 

7 
Перевірка наявності і ведення журналів інструктажів  

класними керівниками 
жовтень ЗДВР 

 

8 Проведення аналіз медичного огляду учнів. Заповнення листків здоров’я До 25.09.2021 
медсестра, класні 

керівники 

 

9 Проведення тижнів безпеки (окремі плани) Протягом року 
ЗДВР, класні 

керівники, ПО 

 

10 Проведення тижня знань з пожежної безпеки (окремий план) Протягом року 
ЗДВР, класні 

керівники, ПО 

 

11 
День безпеки життєдіяльності  

Напередодні осінніх канікул 
жовтень класні керівники 

 

12 
День безпеки життєдіяльності  

Напередодні зимових канікул 
грудень класні керівники 

 

13 День безпеки життєдіяльності  березень класні керівники  



Напередодні весняних канікул 

14 
День безпеки життєдіяльності  

Напередодні літніх канікул 
травень класні керівники 

 

15 
Тиждень безпеки у школі. 

День Цивільного Захисту. 
Квітень 2022 адміністрація НВК 

 

16 

Розробити та розповсюджувати пам’ятки для батьків про відповідальність за 

дотримання дітьми правил безпечної поведінки на дорозі, у транспорті, під час 

масових заходів та в громадських місцях під час канікул 

протягом року 
ЗДВР, ПО, 

кл.керівники 

 

17 
Організація індивідуальної роботи з профілактики дитячого травматизму з 

учнями, які були відсутні при проведенні бесід чи інструктажів з ТБ 
протягом року класні керівники 

 

18 

Налагодити співпрацю з працівниками ДПС, пожежної служби, медиками та 

іншими фахівцями з метою попередження дитячого травматизму 

 

протягом року ЗДВР, ПО  

 

19 
Організація оздоровлення учнів НВК  

(робота літнього пришкільного табору) 
Червень адміністрація НВК 

 

20 Рефлексія «Спорт і ми» - фізкультхвилинки під час уроків (постійно) Протягом року 

Кл.керівники, 

вчителі-

предметники 

 

21 
Проведення тематичних інформаційних хвилин «Олімпійський рух».  

Відкриття шкільної спартакіади 
Вересень 

Кл.керівники,  

вч. фізвиховання 

 

22 Спортивні розваги до Дня козацтва Жовтень 
Вч. 

фізвиховання 

 

23 Бесіди «Переваги і ризики Інтернету» Протягом року 
ПО,  

кл.керівники 

 

24 Проведення міні-тренінгів «Шкідливі звички – це…» Протягом року 
ПО,  

кл.керівники 

 

VI. Методична робота  

з педагогами 

1 Нарада з класними керівниками з питань планування виховної роботи Серпень 2021 
директор,  

ЗДВР 

 



2 
Аналіз та погодження планів виховної роботи на І семестр 2021/2022 н. р. 

(«Комплексні заходи…») 

І тиждень 

вересня 2021 
ЗДВР 

 

3 Визначення виховних проблем над якими працюють класні керівники 
І тиждень 

вересня 2021 

ЗДВР, класні 

керівники 

 

4 
Складання та погодження плану роботи колегії класних керівників на 

2020/2021 н. р. 

І тиждень 

вересня 2020 
ЗДВР, кл.керівники 

 

5 Методичні оперативки щомісяця ЗДВР  

6 Співбесіда з класними керівниками про виконання планів виховної роботи грудень ЗДВР  

7 Нарада класних керівників з питань організації святкування новорічних свят 02.12.2021 ЗДВР  

8 Аналіз та погодження планів виховної роботи на ІІ семестр січень ЗДВР  

9 
Знайомство з методичною літературою та періодичними виданнями з питань 

виховної роботи 
лютий 

класні керівники, 

ПО 

 

10 Аналіз виконання планів виховної роботи класними керівниками травень ЗДВР  

11 Визначення виховних завдань на наступний рік травень ЗДВР  

12 
Оформлення особових справ. Нарада класних керівників з питань оформлення 

шкільної документації 
червень 

ЗДВР, класні 

керівники  

 

13 Батьківські збори (онлайн) «Роль сім’ї в розвитку культурного рівня дитини» травень ЗДВР, кл.керівники  

14 Визначення виховних завдань на наступний рік червень ЗДВР  

 


