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ВСТУП
підсумки виховної роботи гімназії
за 2018-2019 н.р. навчальний рік
Виховна робота в гімназії у 2018-2019 н.р. була підпорядкована єдиній меті –
розвитку творчих здібностей, дитячої активності та самостійності, формуванню
всебічно розвинутої особистості, а також спрямовувалася на підсилення
навчальних предметів.
За зазначений період виховна робота в гімназії здійснювалася відповідно
до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
протидії булінгу (цькуванню)» 18.12.2019, № 2657–VІІІ, Концепції національнопатріотичного виховання дітей і молоді, наказу МОНУ від 31.10.2011 № 1243
«Про Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів України», наказу МОНУ від 07.08.2018 №1/9-486 «Про
деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й
благополуччя дитини у 2018/2019 навчальному році», листа МОНУ від
05.02.2015 №1/9-51 «Щодо реалізації заходів, спрямованих на упередження
негативного впливу інформаційної пропаганди» тощо.
Виховна робота з учнями будувалася за напрямками: родинно-сімейне
виховання, художньо-естетичне виховання, морально-правове виховання,
екологічне виховання, формування здорового способу життя. Пріоритетним
напрямком виховної роботи з учнями було національно-патріотичне виховання.
Виховна проблема закладу, як і в попередній навчальний рік, була
визначена як: «Виховання патріотичних почуттів та формування громадянської
позиції учнів у освітньому процесі гімназії».
Метою виховної роботи було: формування в учнів особистісних рис
громадянина Української держави, набуття учнями соціального досвіду,
успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої
культури міжнаціональних взаємин, розвиток духовної, фізичної досконалості,
моральної,
художньо-естетичної,
інтелектуальної,
правової,
трудової,
екологічної культури.
Головними завданнями виховної роботи було:
 виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів
України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних
святинь;
 формування громадянина-патріота України, підготовленого до життя, з
високою національною свідомістю;
 виховання громадянина з демократичним світоглядом, який не порушує
прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і культури як свого
народу так і інших етносів;
 формування моральної активності особистості, проявів чуйності, чесності,
правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності,
терпимості до іншого, миролюбності, готовності допомогти іншим,
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обов’язковості, ввічливості, делікатності, тактовності; вміння працювати
з іншими; протистояти проявам несправедливості, жорстокості;
 формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та
соціальних сил, вміння протистояти негативним проявам у суспільстві, бути
компетентним у питаннях захисту власного здоров’я, формування навичок
здорового способу життя.
Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в гімназії у 2018-2019
навчальному році працювали 10 класних керівників 1(5) – 7(11) класів,
педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, заступники
директора з НВР та ВР. На засіданнях МО класних керівників були розглянуті
такі питання:
 Планування роботи методичного об’єднання на новий навчальний рік.
 Затвердження плану роботи МО класних керівників на 2018-2019 н.р.
 Розподіл доручень між членами МО.
 Вступний інструктаж із безпеки життєдіяльності школярів.
 Правовий аспект у вихованні учнів. Права і закони для всіх однакові.
 Психолого-педагогічні основи спілкування з дітьми. Профілактична робота
з учнями, схильними до правопорушень.
 Виховання патріота – соціально-педагогічний виклик сучасності.
 Методика формування національної свідомості та громадянської
активності серед школярів.
 Спільна робота громадськості, школи та сім’ї у становленні особистості
учня.
 Індивідуальна робота класних керівників з батьками.
 Аналіз роботи МО класних керівників за 2018-2019 навчальний рік.
У 2018-2019 навчальному році на базі Перечинської гімназії працювало
8 гуртків: «Фольклористика» (Годованець М.В), «Спортивно-бальна
хореографія» (Керецман
Т.М.), драматичний гурток словацькою мовою
(Годована М.Е), «Юний дослідник» Кедюлич М.І., «Юний гросмейстер (шашки і
шахи)» (Єрхова І.Г.), настільного тенісу (Єрхова І.Г.), «Історичне краєзнавство»
(Машика Ю.В., за угодою з Закарпатським центром туризму, краєзнавства,
екскурсій та спорту учнівської молоді), «Козацько-лицарське виховання»
(Машика Ю.В., за угодою з Закарпатським центром туризму, краєзнавства,
екскурсій та спорту учнівської молоді). Результати своєї діяльності гуртківці
представляли під час предметних тижнів, брали участь у культурно-масових
заходах, які проходили в гімназії, у міських, районних та обласних конкурсах.
Протягом поточного навчального року в гімназії було проведено тематичні
тижні, місячники, декади:
 Олімпійський тиждень (вересень);
 Місячник безпеки дорожнього руху (вересень, травень);
 Тиждень історії та правознавства (жовтень);
 Європейський тиждень мобільності (жовтень);
 Тиждень української писемності та мови (листопад);
 Тиждень знань основ безпеки життєдіяльності (листопад, травень);
 Місячник толерантності (листопад);
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 Всеукраїнський тиждень права (грудень);
 Тиждень патріотичного виховання (січень);
 Місячник профорієнтації (лютий);
 Тиждень іноземних мов (лютий);
 Шевченківський тиждень (березень);
 Місячник благоустрою (березень – квітень);
 Тиждень пам’яті і примирення (травень)
Крім цього, в гімназії упродовж 2018-2019 навчального року відзначалися такі
святкові та пам'ятні дні і ювілейні дати:
 01.09 – День знань;
 22.09 – День партизанської слави;
 28.09 – 100 років від дня народження Сухомлинського В.О.;
 30.09 – Всеукраїнський день бібліотек.;
 01.10 – День людей похилого віку та День ветерана;
 05.10 – Всесвітній день учителя;
 14.10 – День захисника України;
 14.10 – День українського козацтва;
 17.10 – Європейський день боротьби з торгівлею людьми;
 09.11 – День української писемності та мови;
 17.11 – Міжнародний день толерантності;
 21.11 – День Гідності та Свободи;
 24.11 − День пам’яті жертв голодоморів;
 28.11 – День визволення України від нацистських загарбників;
 06.12 – День Збройних сил України;
 09.12 – Міжнародний день пам’яті жертв геноциду;
 10.12 – День захисту прав людини;
 14.12 – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС;
 19.12 – День св. Миколая;
 22.01 − День Соборності України;
 27.01 − Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту;
 29.01− День пам’яті Героїв Крут;
 15.02 − День вшанування учасників бойових дій на території інших
держав;
 20.02 − День Героїв Небесної Сотні;
 21.02 − Міжнародий день рідної мови;
 08.03 – Міжнародний жіночий день;
 09.03 – День народження Т.Г.Шевченка;
 07.04 − Всесвітній день здоров’я;
 18.04 − День пам’яток історії та культури;
 26.04 – Міжнародний день пам’яті Чорнобильської катастрофи;
 08-09.05 – Дні пам’яті та примирення;
 09.05 − День Перемоги; День Європи в країнах Європейського Союзу;
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18.05 − День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського
народу;
 20.05 − День пам’яті жертв політичних репресій;
 31.05 – Свято Останнього дзвоника;
Упродовж 2018-2019 навчального року учні гімназії брали участь у
різноманітних міських, районних, обласних заходах і конкурсах:
 Вересень 2018 року – акція, організована волонтерами з відправлення
нашим бійцям на Схід продуктів та листівок, теплого одягу.
 Вересень 2018 року – участь у обласному фестивалі лемківської культури
«Лемківська ватра».
 Вересень 2018 року – участь у Європейському тижні мобільності.
 Вересень 2018 року – участь у міському етапі конкурсу «Захисники
України: історія та сьогодення».
 Листопад 2018 року – участь у мітингу із вшанування пам’яті жертв
Голодомору.
 Грудень 2018 року – участь у акції доброти спільно з БФ «Віра. Надія.
Любов».
 Грудень 2018 року – зустріч із заступницею консула Словацької
Республіки в Ужгороді Яною Дворецькою. Загальногімназійний захід,
приурочений святкуванню Святого Миколая.
 Грудень 2018 року – заходи в рамках тижня боротьби зі СНІДом:
Бібліотекар Перечинської ЦРБ та практичний психолог Перечинської
гімназії провели урок «Ми обираємо життя без СНІДу», учитель біології
Перечинської гімназії провела відкрите заняття «Молодь проти СНІДу».
 Грудень 2018 року – участь у фольклорному фестивалі в м. Світаві (Чехія).
 Березень 2019 року – участь у заходах, приурочених 205-ій річниці від дня
народження Т.Г. Шевченка та річниці проголошення Карпатської України.
 Квітень 2019 року – участь у міському етапі конкурсу «Малюнок, лист,
вірш до мами».
 Квітень 2019 року – ряд заходів до Дня цивільного захисту (із залученням
працівників ДПРЧ № 1 м.Перечин).
 Квітень 2019 року – участь в обласному фестивалі-конкурсі словацької
поезії й прози «Чарівність казки» (два переможці).
 Травень 2019 року – участь у міських заходах до 74-ї річниці перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні.
 Травень 2019 року – участь у навчально-польових зборах на базі відділу
прикордонної служби «Великий Березний».
 Травень 2019 року – заходи до Тижня безпеки дорожнього руху (із
залученням працівників патрульної поліції).
 Червень 2019 року – участь у ІІ (обласному) етапі ІХ Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я».
 Червень 2019 – екскурсія до Колочави, «Села музеїв» Міжгірського
району, організована спільно з ЗЦТКЕСУМ.
Протягом навчального року в гімназії були проведені такі загальногімназійні
заходи:
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 свята й вечори, акції:

 свято Першого дзвоника
 вечір до Дня учителя
 День самоврядування
 свято з нагоди 15-річчя Перечинської гімназії
 свято осені «Леді осінь»
 захід, присвячений дню Захисника Вітчизни «Так пахне свобода»
 захід, присвячений Дню української писемності та мови
 заходи до Дня толерантності
 тренінг до Тижня безпеки життєдіяльності
 участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства»
 свято Миколая
 новорічний вечір з постановкою міні-мюзиклу «Щасливий квиток»
 вечір прощання з випускниками
 свято Останнього дзвоника
 випускні вечори (5 (9) та 7 (11) класи).
 виховні тематичні заходи та заходи, присвячені пам’ятним датам:
 Під час проведення Олімпійського тижня учні 1 (5) – 7 (11) класів брали
участь у виготовленні стіннівок на олімпійську тематику, змаганнях зі
стрибків у довжину, киданні м’яча, міні-футболі. Гімназисти також стали
учасниками велозмагань, катанні на роликах.
 У рамках Тижня місцевої демократії відбулася зустріч із представниками
Перечинської міської ради, Перечинського районного центру зайнятості,
представниками Бюро первинної правової допомоги.
 12 жовтня відбувся загальногімназійний виховний захід «Так пахне
свобода», присвячений Дню Захисника України. Серед запрошених були
учасники ООС на сході країни.
 У рамках Тижня слов’янської писемності було проведено ряд заходів:
конкурс стіннівок, вікторини, перегляд відеороликів, декламування поезій.
 У рамках Тижня БДР гімназисти прослухали виховні години «Безпека на
дорозі – безпека життя» та зустрілися з представниками патрульної поліції.
 У рамках Тижня Європейської мобільності учні гімназії брали участь
у конкурсі дитячого малюнка на тему: «Велосипед у моєму житті», велозаїзді
серед школярів на вулицях міста, зустрічі з представниками патрульної
поліції, дитячих велозмаганнях серед учнів закладів загальної середньої освіти
громади;
 У рамках Тижня права було проведено Всеукраїнський урок «Права
людини» з нагоди 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини.
Відбулася конференція з правознавства за участі представників Бюро
первинної правової допомоги та Перечинської філії ДУ «Центр пробації».
Проведено екскурсії в Бюро первинної правової допомоги, Відділ реєстрації
актів цивільного стану Перечинського районного управління юстиції,
Перечинський районний сектор ДМС. Учні гімназії взяли участь у Дні
відкритих дверей в Перечинському районному суді.
 Під час проведення Шевченківського тижня діти переглянули фільми
«Життя та творчість Кобзаря», «Казка про Катерину», взяли участь
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у загальногімназійному заході «Сторінками життя Великого Кобзаря»,
виготовили стіннівки, присвячені життю і творчості Т.Шевченка. Крім цього,
гімназисти декламували поезії Кобзаря, виконували музичні номери.
 У січні відзначили 100-у річницю проголошення Акта злуки Української
Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.
 12.04. – гімназисти взяли участь у ІІ етапі П’ятого фестивалю-конкурсу
«Воскресни, писанко!».
 17.05. – команда Перечинської гімназії перемогла у І етапі (ОТГ)
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
 У рамках Тижня знань із основ безпеки життєдіяльності було проведено
День ЦЗ. Учитель предмету «Захист Вітчизни» Кость В.В. провів захід для
учнів 9, 10, 11 класів, під час якого було презентовано різні види
індивідуального захисту, охарактеризовано сильнодіючі отруйні речовини та
висвітлено алгоритм дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного
характеру. Крім цього, було організовано тренувальну евакуацію з
приміщення (сховище) під час можливого виникнення НС. Учні молодших
класів переглянули документальні та мультиплікаційні фільми про техногенні
катастрофи. Також було організовано змагання між старшокласниками, під
час яких учні демонстрували практичні навички поводження при виникненні
НС.
 У рамках проведення ІІ етапу Тижня безпеки дорожнього руху гімназисти
взяли участь у майстеркласі з надання першої медичної допомоги, дій
внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та надзвичайних ситуацій. Крім
цього, діти взяли участь у флешмобі «Україна за безпеку дорожнього руху».
 8 травня 2019 року учні гімназії взяли участь у мітингу-реквіємі
з нагоди 74 річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, під час
якого несли вахту біля пам’ятника загиблим воїнам, дарували ветеранам квіти
та покладали лампадки на могили загиблих воїнів, виготовили символічні
знаки «Мак пам’яті».
Значна увага в закладі приділяється проектній діяльності та реалізації
міжнародного партнерства з сусідніми державами. У вересні 2018 року
в м. Ужгород відбулися заходи за участі Генерального консула Словацької
Республіки Mирослава Мойжіти, присвячені 100-річчю від дня заснування
Чехословаччини. На зустрічі була присутня директор Перечинської гімназії
Опаленик Жанна Василівна та вчитель словацької мови Годована Мирослава
Елемирівна. На початку грудня перечинські гімназисти відвідали Словаччину, а
саме – «Мікулаш у Братиславі»; учні, учасники фольклорного гуртка «Віночок»,
взяли участь у щорічному фольклорному фестивалі м. Світаві (Чехія). У лютому
2019 р. батьки та учні Перечинської гімназії відвідали університет Матея Бела в
Банській Бистриці (Словацька Республіка). Діє тристороння угода про
співпрацю, підписана 27 жовтня 2017 року між гімназією м. Світаві (Чехія),
Перечинською гімназією та Закарпатським центром туризму, краєзнавства,
екскурсій і спорту учнівської молоді.
Закінчилася робота над екологічним проектом Zero Waste School,
започаткованим благодійною організацією Klitschko Foundation.
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З метою розширення дитячого кругозору, розвитку інтелектуальних
здібностей, підвищення рівня патріотичного виховання, ознайомлення з
пам’ятками культури, архітектури нашої та сусідніх держав, розвитку рухової
активності, формування здорового способу життя та профілактики захворювань
були здійснені екскурсії і туристичні подорожі:
 в м. Львів (20.10., 10.11., 04.01.);
 в туристичний комплекс «Райський куточок» с. Горінчово Хустського
району (30.10.);
 екскурсія у туристичний комплекс «Воєводино»(29.10);
 у Чинадіївський замок (03.11);
 в м. Ужгород (по кілька екскурсій упродовж осінніх, зимових,
весняних та літніх канікул);
 в кінокомплекс «Доміон» м. Ужгород (29.10.,02.11., 26.03.,04.06.);
 в басейн «Водолій» м. Ужгород (27.03.,07.03.,14.06.);
 на озеро Синевир Міжгірського району (22.09.,28.03.);
 замками Закарпаття (18.11.);
 в інтелектуально-розважальний центр м. Ужгород («Варош-квест»)
(31.10.,27.03.,28.03.,03.06.);
 в Закарпатський обласний державний український музично-раматичний
театр м. Ужгорода (10.03.);
 в с. Нижнє Селище Хустського району (12.06.);
 в комплекс термальних басейнів м. Мішкольц (Угорська Республіка)
(09.06.,10.06.);
 в с. Колочава Міжгірського району (13.06.).
Значна увага в гімназії приділяється роботі з батьками, адже саме співпраця
вчителів та батьків є запорукою успішної освітньої та виховної роботи
з учнями.
26 жовтня 2018 року відбулися загальногімназійні батьківські збори. На них
були рпозглянуті питання успішності та стану відвідування учнями гімназії,
організації гарячого харчування, організації підвозу до гімназії та на уроки
фізичної культури в ДЮСШ, дотримання правил Статуту гімназії, планування
роботи на осінні, зимові та весняні канікули, організації навчальної практики та
екскурсій, використання коштів спеціального фонду рахунку, питання літнього
оздоровлення учнів. Неодноразово до проведення позакласних заходів та
екскурсій залучалися батьки учнів.
У гімназії ведеться активна робота щодо подолання злочинності серед
неповнолітніх та організації профілактичної роботи.
Протягом 2018-2019 навчального року згідно з річним планом роботи
в гімназії відбулося шість засіданнь ради з профілактики правопорушень, на
яких розглятуто питання:
 Методичні рекомендації з питань організації правовиховної роботи
в гімназії на 2018-2019 навчальний рік.
 Аналіз роботи ради з профілактики правопорушень за 2017-2018 н.р.
 Затвердження плану роботи на 2018-2019 н.р.
 Взяття на внутрішньогімназійний облік учня 5(9) класу Гладкова
Олександра Миколайовича.
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 Проведення Всеукраїнського тижня права.
 Організація заходів із питань протидії торгівлі людьми.
 Аналіз роботи ради з профілактики правопорушень за І семестр
2018-2019 н.р.
 Звіт класних керівників про індивідуальну роботу щодо запобігання
правопорушенням.
 Роль органів учнівського самоврядування у зміцненні дисципліни серед
учнівського колективу.
 Організація дозвілля гімназистів, зокрема проведення вечорів.
 Організація навчальних екскурсій.
 Підсумки
роботи
ради
з
профілактики
правопорушень
за 2018-2019 навчальний рік. Планування роботи на наступний навчальний
рік.
Гімназія
підтримує
зв’язки
та
координує
свою
діяльність
з органами охорони здоров’я, центром соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді, службою у справах неповнолітніх, відділом поліції у справах дітей
з питань профілактики правопорушень, тютюнопаління, алкоголізму,
наркоманії.
Становлення гармонійно розвиненої особистості неможливе без фізичного
виховання. Тому цій роботі приділяється значна увага, особливо на уроках
фізичного виховання (вчителі Єрхова І.Г. та Бабущак М.М.). Протягом
навчального року команда гімназії показала високі результати в районній
спартакіаді та інших турнірах, посівши ряд призових місць: настільний теніс –
І місце, футбол – І місце, волейбол – ІІІ місце, стрітбол – ІІ місце. У районній
спартакіаді школярів посіла ІІ загальнокомандне місце. Гімназисти взяли участь
у змаганнях, присвячених Дню Перечина: в турнірі з волейболу, зайнявши ІІ та
ІІІ місця; у забігу на 1500 метрів – ІІ місце.
Профорієнтаційна робота гімназії побудована на тісному зв’язку з вищими та
середніми спеціальними закладами освіти Закарпатської області та сусідніх
областей, Словаччини, з районним центром зайнятості. На базі гімназії
систематично відбуваються зустрічі учнів випускних класів з представниками
закладів вищої освіти: ДВНЗ «УжНУ, Національної академії Державної
прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького (м. Хмельницький),
Рівненського державного гуманітарного університету.
У лютому 2019 учні Перечинської гімназії разом з батьками відвідали
університет Матея Бела в Банській Бистриці (Словацька Республіка).
Інтереси, потреби та творчу ініціативу учні мали змогу розвивати через роботу
в органах учнівського самоврядування. 28 вересня 2018 року відповідно до
Статуту учнівського самоврядування відбулися чергові вибори Президента
учнівської організації Перечинської гімназії. Їм передувало представлення на
загальногімназійній лінійці кандидатів від 4 (8) – 6 (10) класів та жвава
агітаційна кампанія. Президентом учнівської організації гімназії було обрано
ученицю 5 (9) класу Ганчак Юлію.
Згідно зі Статутом учнівського самоврядування та рішенням учнівського
парламенту Перечинської гімназії визначено таку його структуру:
 Загальні учнівські збори гімназії
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 Президент учнівського самоврядування
 Прем'єрміністр учнівського самоврядування
 Учнівський парламент
 Міністерство дозвілля і відпочинку
 Міністерство дисципліни і правопорядку
 Міністерство засобів масової інформації
Права й обов’язки органів учнівського самоврядування визначаються
статтями та положеннями Статуту учнівського самоврядування Перечинської
гімназії. Діяльність органів учнівського самоврядування Перечинської гімназії
здійснюється за напрямами:
1. Організація свят, вечорів, дискотек та інших заходів.
2. Участь в шкільних, міських, районних та обласних конкурсах.
3. Організація екскурсій.
4. Участь у проведенні тематичних тижнів гімназії.
5. Участь у проектній діяльності.
6. Організація волонтерських акцій.
7. Взаємодія з громадськими організаціями, громадськістю, батьківським
колективом тощо.
Засідання органів учнівського самоврядування здійснювалися не менше
одного разу на місяць у відповідності з тематикою засідань учнівського
парламенту Перечинської гімназії на 2018-2019 навчальний рік.
Гімназія активно долучалася до проведення волонтерських акцій:
 У лютому відправлено допомогу дітям школи-інтернату у зоні ООС. Разом
із вантажем поїхали листи та малюнки-обереги гімназистів.
 Участь у ХІV Всеукраїнській благодійній акції БФ «Серце до серця» –
«Дитяче серденько, живи», метою якої є збір коштів для закупівлі
кардіологічного медичного обладнання у дитячі лікарні України.
 З 18.03.2019 року по 18.04.2019 року учні та вчителі Перечинської гімназії
долучилися до обласної акції «Закарпаттю – чисте довкілля» та місячника
«Чисті узбіччя» – прибирали територію навколо гімназії, стадіону та біля Хреста
січовим стрільцям у мікрорайоні Яслище.
 13 грудня 2018 учні гімназії у рамках благодійної акції «Зроби радість
дитині» передали дитячі іграшки, для БФ «Віра. Надія. Любов».
 У травні 2019 року гімназисти зібрали кошти хворим дітям для БФ «На
зустріч мрії».
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Предметні
тижні

Пам’ятні дати

Заходи

Відповідальні

 Свято Першого дзвоника
(02 вересня).
 Проведення вступного
інструктажу з попередження
дитячого травматизму,
збереження життя і здоров'я
учнів із записом до класного
журналу.
 Оформлення класних кутків
та кутків державної символіки.
Створення соціальних
паспортів класних колективів.
 Вибори активів класів та
розподіл доручень.
 Всеукраїнський
Олімпійський урок: «Швидше!
Вище! Сильніше!». Участь у
районному турнірі.
 Залучення дітей до занять в
гуртках та секціях.
 Проведення виборів
учнівського самоврядування.
Засідання учнівського
парламенту.
 Конкурс – виставка
дитячого малюнка до Міжнар
одного дня миру на тему «Діт
и України – за
мир на планеті!».
 Проведення засідання МО
класних керівників.

Розробка заходів щодо
розвитку гри «Джура»

Рейд «Увага! Діти на
дорозі!».Виховний захід
«Правила дорожні знай – в
ДТП не потрапляй!» Зустріч з
працівниками ДАІ. Виступ

Заступник
директора з ВР,
педагогорганізатор.

Вересень
09-13.09
–
Олімпій
ський
тиждень

Місячник
безпеки
дорожнього
руху

80 – ті роковини початку
Другої світової війни
(01.09.1939)
02.09 − День знань.
08.09 − Міжнародний
день грамотності.
08.09 − Міжнародний
день письменності
(грамотності).
08.09. – 75-ті роковини
початку депортації
українців з Лемківщини,
надсяння, Холмщини,
Пд. Підлящщя,
Любачівщини, Зх.
Бойківщини у 1944-1951
роках.
09.09 – 250 років від дня
народження Івана
Петровича
Котляревського (17691838), українського
письменника.
10.09 – 125 років від дня
народження Олександра
Петровича
Довженка (1894-1956),
українського
письменника, режисера.
10.09 – 400 років з часу
(1620 рік) відновлення
православної ієрархії в
Україні, коли
Ієрусалимський патріарх
Феофан висвятив на
православного
митрополита Іова
Борецького у 1620 р.

класні керівники.

Класні керівники.
Психолог,
класні керівники.
Учителі фізичної
культури

Класні керівники,
Заступник
директора з ВР,
педагог-організатор.
Учитель
образотворчого
мистецтва

Заступник
директора з ВР
Класні керівники
Заступник
директора з ВР,
педагогорганізатор.
11

14.09 – День фізичної
культури і спорту; День
українського кіно
15.09 – Міжнародний
день демократії.
17.09 – 155 років від дня
народження Михайла
Михайловича
Коцюбинського (18641913), українського
письменника.
17.09 − День батька.
21.09. – Міжнародний
день миру.
22.09 − День
партизанської слави.
27. 09 - Всесвітній день
туризму.
30.09 – Всеукраїнський
день бібліотек.

гімназійної агітбригади
«Весела зебра».
 Акція: «Чисте подвір’я –
чиста Земля» (прибирання
Класні керівники
закріплених територій).
 У рамках відзначення Дня
партизанської слави провести
Вчителі історії
урок мужності «Партизанськими
стежками нашого краю» та
відвідати могилу загиблого
партизана біля г. Висока.
 Проведення гімназійної
Учителіфотовиставки «Моя Україно!».
предметники
 Заходи в рамках
Олімпійського тижня,
педагогМісячника безпеки дорожнього
організатор.
руху.
 Відзначення пам’ятних дат. Класні керівники

Жовтень
01.10 − Міжнародний
 Відзначення Дня учителя:
Заступник
день людей похилого
проведення дня учнівського
директора з ВР,
віку та День ветерана.
самоврядування та святкового
класні керівники,
04.10 − Всесвітній день вечора (за окремим планом).
педагогучителя.
 Проведення козацьких забав
організатор,
05.10 – 110 років з дня
«З козаків візьмемо приклад!»
учком.
народження Богдана Акція «Рука допомоги» до
Вчителі фізичної
Ігоря Антонича, поета, Дня людей похилого віку та
культури
Дня ветерана.
15-18.10 прозаїка.
14.10 − День захисника 
Засідання ради з
Практичний
–
профілактики правопорушень.
психолог
Європейс України.
14.10 − День українського Засідання учнівського
Заступник
ький
парламенту
директора ВР
тиждень козацтва.
 Екологічні акції із
Педагогмісцевої 18.10 – Європейський
прибирання території гімназії.
організатор
демокра- день боротьби з
торгівлею людьми.
 Участь у мітингу-реквіємі
Класні керівники.
тії
24.10 – Міжнародний
до Дня звільнення України від
день Організації
нацистських окупантів.
Об’єднаних Націй.
 Зустріч із представниками
Заступник
25.10 – 80 років від дня міської та районної влади.
директора з ВР
народження Василя
 Проведення інструктажів із
Класні керівники
Тимофійовича
збереження життя та здоров’я
Скуратівського (1939- дітей під час осінніх канікул.
01-07.10
−
Тиждень
історії та
правозна
вства
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2005), українського
народознавця,
письменника.
28.10 − День визволення
України від
фашистських
загарбників.

 Виховний захід до Дня
захисника України (11 жовтня).
 Проведення загальногімназійних і класних зборів.
 Зустріч із представниками
районного управління юстиції
та БППД.
 Зустріч з оперуповноваженим служби кримінальної
міліції у справах дітей.
 Заходи в рамках Тижня
історії та правознавства і
Європейського тижня місцевої
демократії.
 Відзначення пам’ятних дат.
 Проведення навчальних
екскурсій (згідно з планом
роботи закладу на осінніх
канікулах)
 Утворення та затвердження
штабу для підготовки гри
«Джура»

Педагогорганізатор
Адміністрація,
класні керівники
Заступник
директора з ВР.
Заступник
директора з ВР.
Адміністрація
гімназії, класні
керівники
Заступник
директора з ВР.
учитель
правознавства
класні керівники
Заступник
директора з ВР,
Адміністрація
гімназії
Заступник
директора з ВР.
класні керівники.

Листопад
04-8.11
–
Тиждень
української
писемності
та мови

05.11 – Всесвітній день
чоловіків.
09.11 − День української
писемності та мови.
13.11 – 130 років від дня
народження Остапа
Вишні (1889—1956),
українського
письменника, сатирика і
гумориста.
11-15.11 16.11 − Міжнародний
–
день толерантності.
Тиждень 17.11 − Міжнародний
безпеки день студента.
дорожньог 18.11 – 160 років від дня
о руху
народження Костя
Левицького, державного
та громадського діяча.

 Проведення конкурсу з
Учителі філології,
української мови ім. Петра
Яцика.
 Свято осені. Виставка дарів
Педагогосені та малюнків
організатор
 Засідання учнівського
Заступник
парламенту.
директора з ВР,
 Заходи до Міжнародного
Практичний
дня толерантності «Ми різні,
психолог
але ми – рівні».
 Заняття з елементами
Заступник
тренінгу «Вчимось не
директора з ВР,
ображатись»
Практичний
 Вечір – реквієм «Схилімо
психолог
голови в скорботі»
(присвячується
Педагогжертвам Голодомору 1932-1933
організатор
рр.). Участь у Всеукраїнській
13

Місячник 20.11 − Всесвітній день
толерант дитини.
ності
21. 11 – День гідності та
свободи.
24.11 − День пам’яті
25.-29.11 жертв голодоморів.
–
29.11 – 120 років від дня
Тиждень народження Григорія
географії Михайловича
Косинки (1899—
1934), українського
письменника.

акції «Засвіти свічку».
 Зустріч з працівниками
пожежно-рятувальної служби
м.Перечин.
 Заходи у відзначення
чергової річниці Революції
Гідності.
 Відзначення пам’ятних дат.
 Вибори козацької
старшини: рої, чота, сотня,
курінь.

Вчитель «Захисту
Вітчизни»
Педагогорганізатор,
учителіпредметники,
класні керівники
Заступник
директора з ВР

Грудень
09-13.12
–
Всеукраї
нський
тиждень
права

01.12 − Всесвітній день
боротьби зі СНІДом.
02.12 – Міжнародний
день за відміну рабства;
05.12 – Міжнародний
день добровольців в ім’я
економічного і
соціального розвитку
(Всесвітній день
волонтерів).
05.12 – 175 років з часу
(1845 рік) діяльності
таємного КирилоМефодіївського
братства в Києві.
06.12 − День Збройних
Сил України.
06.12 – 120 років від дня
народження Олександра
Оглобліна, історика.
Президента Української
вільної академії наук у
США.
09.12 − Міжнародний
день пам’яті жертв
геноциду, вшановування
їх гідності і запобігання
цьому злочину.
10.12 − День захисту
прав людини.

 Виховний захід
«Об’єднаймося заради безпеки,
об’єднаймося проти СНІДу».
 Лінійка до Дня Збройних
Сил України. Зустріч з
представниками військкомату
та воїнами АТО.
 Виступ агітбригади
«Молодь – обирає здоров’я».
 Засідання учнівського
парламенту.
 Круглий стіл «Наші права –
щасливе майбутнє» до
Міжнародного дня прав
людини. Зустріч з
працівниками управління
юстиції, служби у справах
дітей, районного центру
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді, кримінальної
міліції.
 Проведення інструктажів із
збереження життя та здоров’я
дітей під час зимових канікул
 Проведення свята Миколая
 Проведення Новорічного
вечора (30 грудня).
 Новорічні щедрування
установами міста.
 Засідання МО класних

Заступник
директора з ВР,
учителі основ
здоров’я
Заступник
директора з ВР,
педагогорганізатор
Педагогорганізатор
Заступник
директора з ВР,
учитель
правознавства
Заступник
директора з ВР

Класні керівники

педагогорганізатор

Класні керівники
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Всесвітній день футболу
11.12 – Міжнародний
день гір.
14.12 − День
вшанування учасників
ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській
АЄС.

керівників.
 Засідання ради
з профілактики правопорушень.
 Заходи в рамках Тижня
географії Всеукраїнського
тижня права.
 Відзначення пам’ятних дат.

Педагогорганізатор
Заступник
директора з ВР,
педагогорганізатор

Січень
13-17.01
–
Тиждень
біології
та хімії
20-24.01
–
Тиждень
патріотич
ного
виховання

01.01– Всесвітній день
миру.
07.01 – 85 років від дня
народження Василя
Андрійовича
Симоненка (1935-1963),
українського поета,
журналіста,
правозахисника.
22.01 − День Соборності
України, об’єднання
двох українських
державних утворень –
УНР і ЗУНР в єдину
соборну незалежну
українську державу
(1919). Відбувся Акт
злуки.
25.01 – 395 років від
дня народження Марусі
Чурай (1625-1653),
української народної пое
теси,авторки широко від
омих пісень.
27.01 − Міжнародний
день пам’яті жертв
Голокосту.
27.01 – 230 років від дня
народження Петра
Петровича ГулакаАртемовського (17901865), українського
поета, перекладача,

 Організація навчальних
Класні керівники.
екскурсій під час зимових
канікул.
 Засідання за круглим
Учителі історії
столом «Величний день Злуки».
 «Дзвони пам’яті: бій під
Учителі історії
Крутами» – захід до Дня
педагогпам'яті Героїв Крут, від
організатор
учасників гри «Джура»
 Усний журнал «Будьте з
Класні керівники
вогнем обережні, вивчіть
Учитель «Захисту
правила пожежні!». Проведення
Вітчизни»
повторних інструктажів.
 Засідання учнівського
Заступник
парламенту.
директора з ВР
 Заходи у рамках Тижня
Заступник
біології та хімії та Тижня
директора з ВР
патріотичного виховання.
Учителі біології і
 Відзначення пам’ятних дат.
хімії
Учителіпредметники,
педагог
організатор
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педагога, культурногромадського діяча.
29.01− День пам’яті
Героїв Крут.

Лютий
03-07.02
–
Тиждень
іноземних мов
17-21.02
–
Тиждень
математики

Місячник
профорієнтації

01.02 – 175 років з дня
народження Пулюя Івана
Павловича, українського
фізика і електротехніка,
ректора Німецької вищої
технічної школи в Празі.
10.02 – День безпечного
Інтернету.
15.02 − День вшанування
учасників бойових дій на
території інших держав;
20.02 − День Героїв
Небесної Сотні.
20.02 - Всесвітній день
соціальної
справедливості.
21.02 − Міжнародий день
рідної мови.
22.02 − Міжнародний
день підтримки жертв
злочинів.
26.02 – Початок
неоголошеної війни Росії
на сході України

 Заходи до Дня Святого
ПедагогВалентина – «Любов у нашому
організатор
житті»
 Свято рідної мови «Мова –
Учителі-філологи
душа народу»
 Засідання ради
Заступник
з профілактики правопорушень.
директора з ВР
 Виховні бесіди до Дня
вшанування учасників бойових Класні керівники
дій на території інших держав.
 Заходи до Дня Героїв
Заступник
Небесної Сотні. Перегляд
директора з ВР,
документального фільму «Зима,
учителі історії
що нас змінила».
 Засідання МО класних
Заступник
керівників.
директора з ВР
 Засідання учнівського
Педагогпарламенту.
організатор
 Профорієнтаційна зустріч
Практичний
з представниками районного
психолог
центру зайнятості.
 Заходи в рамках Тижня
Учителіматематики, іноземних мов,
предметники
світової літератури.
 Відзначення пам’ятних дат.
Заступник
 Проведення підготовки до
директора з ВР,
гри «Джура».
Педагогорганізатор.

Березень
09-13.03
–
Шевченківський
тиждень

01.03 − День «Ноль
дискримінації».
04.03 – 150 років з дня
народження (1870 рік)
Євгена Оскаровича

 Святковий вечір до Дня
жінок «Низький уклін тобі,
жінко!»
 Літературна година: «У
вінок Кобзареві» (Історія

Педагогорганізатор,
класні керівники.
Учителі-філологи
16

Патона,українського
вченого у галузі
16-20.03 мостобудування
–
і зварювання.
Тиждень 08.03 − Міжнародний
географії жіночий день.
та
9.03 - День народження
туризму Тараса Григоровича
Шевченка (1814-1861),
українського поета,
художника, мислителя.
19.03 – 90 років від дня
народження Ліни
Василівни
Костенко (1930),
української
письменницішістдесятниці, поетеси.
20.03 − Міжнародний
день щастя.
21.03 − Міжнародний
день боротьби за
ліквідацію расової
дискримінації.
24.03 − Всесвітній день
боротьби проти
туберкульозу.
25.03 − Міжнародний
день пам’яті жертв рабства
та трансатлантичної
работоргівлі.

06-10.04
–
Тиждень
фізики
та астрономії

життєвого і творчого шляху
Т.Шевченка).
 Вшанування Героїв
Учителі історії
Карпатської України
 Година спілкування «Книга Класні керівники
– джерело знань».
 Проведення заходів із
Вчитель біології,
насадження дерев, кущів.
класні керівники
 Заходи під час весняних
учителіканікул
предметники
 Заходи в рамках
Шевченківського тижня та
Учителі-філологи
географії та туризму.
Відзначення пам’ятних дат.
 Загальногімназійні і класні
Адміністрація,
збори.
класні керівники
 Інструктаж з учнями щодо
безпеки життєдіяльності під час Класні керівники
весняних канікул.
 Засідання учнівського
Заступник
парламенту.
директора з ВР
 Підготовка до Дня
Вчитель «Захисту
цивільного захисту.
Вітчизни»
 Інтелектуальні змагання
«Відун» учасників гри
Учителі історії
«Джура»

Квітень
02.04 – Міжнародний
 Година спілкування «Сміх у
день дитячої книги.
нашому житті».
06.04 − Міжнародний
 Виховні бесіди «Наше
день спорта на благо
здоров’я в наших руках».
миру та розвитку.
Спортивні змагання. Участь у
07.04 − Всесвітній день районній спартакіаді.
здоров’я.
 Екологічна акція «Ми - за
11.04 − Міжнародний
чисте довкілля!»
день визволення в’язнів
 Засідання ради з
фашистських концтаборів. профілактики правопорушень.

Класні керівники
Вчителі основ
здоров’я та
фізкультури
Заступник
директора з ВР,
класні керівники
Заступник
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13-17.04
–
Тиждень
світової
літератури

18.04 − День пам’яток
історії та культури;
22.04 – Всесвiтнiй
день Землi.
23.04 – 100 років з дня
народження (1920 рік)
Тютюнника Григорія
Місячник Михайловича,
благоуст- українського письменни
рою
ка;
26.04 – День
Чорнобильської трагедії.
26.04 – 130 років від дня
народження Миколи
Костянтиновича
Зерова (1890–1937),
українського поета,
літературознавця,
перекладача, педагога.
29.04 − День пам’яті
всіх жертв застосування
хімічної зброї;
Міжнародний день пам’яті
Чорнобиля, Міжнародний
день пам’яті жертв
радіаційних аварій і
катастроф (Міжнародний
день пам’яті про
чорнобильську
катастрофу).

04-08.05 01.05 − День міжнародної
солідарності трудящих.
−
Тиждень 08-09.05 − Дні пам’яті та
пам’яті і примирення, присвячені
пам’яті жертв Другої
слави
світової війни.
09.05 − 75 років з часу
(1945 рік) остаточної
перемоги СРСР над
німецько-фашистськими
військами. День
Перемоги;
13.05 – День матері.

 Виховний захід «Чорнобиль
директора з ВР
не має минулого часу!» (26
Педагогквітня).
організатор.
 Участь в обласному конкурсі
Заступник
виразного читання словацької
директора з ВР
поезії та прози «Чарівність
Учитель
казки».
словацької мови
 Засідання МО класних
Заступник
керівників.
директора з ВР
 Засідання учнівського
Педагогпарламенту.
організатор.
 Заходи в рамках Тижня
Заступник
фізики та астрономії та Тижня
директора з ВР
світової літератури.
Відзначення пам’ятних дат.
 Участь у проведенні
УчителіВсеукраїнської акції «Серце до
предметники
серця».
 Участь у шкільному етапі
Класні керівники,
гри «Джура».
учком Педагогорганізатор.
Заступник
директора з ВР.

Травень
 Участь у міській виставціконкурсі «Воскресни, писанко!»
Виховний захід «Хто за свободу
вийшов проти смерті, тому
немає смерті на землі!» (до Дня
Перемоги). Участь у мітингуреквіємі. Зустріч з ветеранами.
Вечір прощання з випускниками
 Свято останнього дзвоника
(31 травня) та Випускного
вечора.
 Літературна композиція
«Мамо рідна, ти у мене єдина»

Педагогорганізатор,
Заступник
директора з ВР,
педагогорганізатор

Заступник
директора з ВР,
педагогорганізатор,
учитель музики
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15.05 − Міжнародний
день сім’ї.
11-15.05 - 16.05 – День Європи.
Тиждень 18.05 − День скорботи і
музично- пам’яті жертв депортації
го та
кримськотатарського
образо- народу;
творчого 18.05 – Міжнародний
мисте- день музеїв.
цтва
20.05 − День пам’яті
жертв політичних
репресій, День пам’яті
померлих від СНІДу.
24.05 − День слов’янської
писемності і культури.
31.05 − Всесвітній день
боротьби з
тютюнопалінням.

01.06 − Всесвітній день
батьків; Міжнародний
день захисту дітей.
04.06 − Міжнародний
день дітей — жертв
агресії.
05.06 − Всесвітній день
навколишнього
середовища.
12.06 − Всесвітній день
боротьби з дитячою
працею.
22.06 − День Скорботи і
вшанування пам’яті
жертв війни в Україні.
25.06 − День молоді.
26.06 − Міжнародний
день боротьби зі
зловживанням
наркотичними засобами
та їх незаконним обігом.
28.06 − День Конституції
України;

до Дня Матері.
 Заходи до Дня Європи.
 Участь у святкуванні «Дня
Перечина»
 Заходи в рамках Тижня
пам’яті і слави та Тижня
музичного і образотворчого
мистецтва. Відзначення
пам’ятних дат.
 Участь у національнопатріотичному військовоспортивному святі(за умови
його проведення ) гри «Джура»

Червень
 «Свято дитячих мрій": до
Міжнародного дня захисту
дітей.
 Заходи в рамках навчальної
практики
 Підведення підсумків участі
у грі Джура.
 Військово-спортивні заняття,
конкурси, вікторини.

Заступник
директора з ВР,
педагогорганізатор
Заступник
директора з ВР,
педагогорганізатор,
учителіпредметники
Заступник
директора з ВР

Заступник
директора з ВР,
педагогорганізатор.
Заступник
директора з ВР.
Вчителі
фізкультури
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У цьому документі пронумеровано,
прошито і скріплено печаткою
20 (двадцять) сторінок
Директор гімназії
___________ Опаленик Ж.В.

У цьому документі пронумеровано,
прошито і скріплено печаткою
23 (двадцять три) сторінки
Директор гімназії
___________ Опаленик Ж.В.
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