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ВСТУП
підсумки виховної роботи гімназії
за 2019-2020 н.р. навчальний рік
Виховна робота в гімназії у 2019-2020 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, Указу Президента
України від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національнопатріотичного виховання», наказу МОНУ 31.10.2011, № 1243 «Про Основні
орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
України», Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти
України, затвердженої наказом МОН України 29.07.2019 №1038, листа МОНУ
16.08.2019, № 1/9-523 «Про національно-патріотичне виховання у закладах
освіти у 2019-2020 навчальному році», листа МОН України 27.06.2019, №1/9-414
«Деякі питання щодо створення у 2019-2020 н.р. безпечного освітнього
середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих
навичок», тощо.
Виховна робота із здобувачами освіти будувалася за напрямками: родинносімейне виховання, художньо-естетичне виховання, морально-правове
виховання, екологічне виховання, формування здорового способу життя.
Пріоритетним напрямком виховної роботи з учнями було національнопатріотичне виховання.
Виховна проблема закладу, була визначена як: «Створення сприятливого
виховного середовища для духовного збагачення учнів та формування життєвої
компетентності майбутнього громадянина України».
Метою виховної роботи було формування в здобувачів освіти особистісних
рис громадянина Української держави, набуття ними 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:
 створення цілісної системи національного та військово-патріотичного
виховання здобувачів освіти;
 активізація роботи органів гімназійного учнівського самоврядування;
 розвиток туристсько-краєзнавчої та спортивно-оздоровчої роботи,
культури здорового способу життя;
 розвиток еколого-натуралістичної діяльності;
 покращення стану превентивного виховання здобувачів освіти;
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 підвищення рівня правової культури здобувачів освіти, профілактика
правопорушень, протиправної поведінки та булінгу;
 організація роботи з батьками на основі інноваційних форм та методів
роботи;
 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,
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 2019-2020 навчальному році працювали 10 класних керівників
1(5) – 7(11) класів, 1 педагог-організатор, практичний психолог, заступники
директора з НВР та ВР. На засіданнях МО класних керівників розглядалися такі
питання:
 Планування роботи методичного об’єднання на новий навчальний рік.
 Затвердження плану роботи МО класних керівників на 2019-2020 н.р.
 Розподіл доручень між членами МО.
 Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти.
 Методика формування національної свідомості та громадянської
активності серед здобувачів освіти.
 Індивідуальна робота класних керівників з батьками.
 Психолого-педагогічні основи спілкування з дітьми. Профілактична робота
з учнями, схильними до правопорушень.
 Виховання патріота – соціально-педагогічний виклик сучасності.
 Спільна робота громадськості, школи та сім’ї у становленні особистості
учня.
 Правовий аспект у вихованні здобувачів освіти. Права і закони для всіх
однакові.
 Аналіз роботи МО класних керівників за 2019-2020 навчальний рік.
У 2019-2020 навчальному році на базі Перечинської гімназії працювало
8 гуртків: «Фольклористика» (Годованець М.В), «Я – патріот» (Вишняк А.Є),
драматичний гурток словацькою мовою (Годована М.Е), «Юний дослідник»
Кедюлич М.І., «Юний гросмейстер (шашки і шахи)» (Єрхова І.Г.), настільного
3

тенісу (Єрхова І.Г.), «Історичне краєзнавство» (Машіка Ю.В., за угодою
з Закарпатським центром туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської
молоді), «Козацько-лицарське виховання» (Машіка 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 проводилися
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, листопад);
 Всеукраїнський тиждень із протидії булінгу (вересень);
 Тиждень історії та правознавства (жовтень);
 Місячник кібербезпеки (жовтень);
 Тиждень української писемності та мови (листопад);
 Тиждень знань основ безпеки життєдіяльності (листопад);
 Всеукраїнський тиждень права (грудень);
 Тиждень біології (січень);
 Тиждень патріотичного виховання (січень);
 Місячник профорієнтації (лютий);
 Тиждень іноземних мов (лютий);
 Тиждень математики (лютий);
 Шевченківський тиждень (березень);
 Місячник благоустрою (березень) – розпочато.
У 2019-2020 навчальному році були відзначені такі святкові та пам'ятні дні
і ювілейні дати:
 02.09 – День знань;
 03.09 – 75-ті роковини початку депортації українців з Лемківщини,
Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної
Бойківщини у 1944 – 1951 роках;
 09.09 – 250 років від дня народження І.П. Котляревського;
 09.09 – Міжнародний день писемності (грамотності);
 10.09 – 125 років від дня народження О.П. Довженка;
 20.09 – Міжнародний день миру;
 30.09 – роковини трагедії Бабиного Яру;
 30.09 – Всеукраїнський день бібліотек;
 01.10 – День людей похилого віку та День ветерана;
 04.10 – Всесвітній день учителя;
 11.10 – День захисника України;
 11.10 – День українського козацтва та День створення УПА;
 11.11 – 130 років від дня народження Остапа Вишні;
 17.10 – Європейський день боротьби з торгівлею людьми;
 08.11 – День української писемності та мови;
 15.11 – Міжнародний день толерантності;
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21.11 – День гідності та свободи;
21.11 − День пам’яті жертв голодоморів;
28.10 – День визволення України від фашистських загарбників, 75-та
річниця вигнання нацистів з України;
 02.12 – Всесвітній день боротьби зі СНІДом;
 03.12 – Міжнародний день осіб з інвалідністю;
 05.12 – Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального
розвитку (Всесвітній день волонтерів);
 06.12 – День Збройних Сил України;
 09.12 – Міжнародний день пам’яті жертв геноциду;
 10.12 – День захисту прав людини;
 13.12 – 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;
 27.01 – 230 років від дня народження П.П. Гулака-Артемовського;
 29.01 − День пам’яті Героїв Крут;
 10.02 – День безпечного Інтернету;
 14.02 − День вшанування учасників бойових дій на території інших
держав;
 17.02 – День пам’яті борців за свободу і незалежність України,
учасників героїчних боїв 15-18 лютого 2015 року при Дебальцеві;
 21.02 − Міжнародий день рідної мови;
 24.02 − День Героїв Небесної Сотні;
 26.02 – Початок неоголошеної війни Росії на сході України;
 08.03 – Міжнародний жіночий день;
 09.03 – День народження Т.Г.Шевченка;
 10.03 – 81 річниця проголошення Карпатської України;
Упродовж 2019-2020 навчального року здобувачі освіти гімназії брали
участь у різноманітних заходах і конкурсах:
 Вересень 2019 року – участь у фестивалі лемківської культури «Лемківська
ватра».
 Вересень 2019 року – Всеукраїнський тиждень із протидії булінгу.
 Вересень 2019 року – День самоврядування.
 Вересень 2019 року – участь у міському етапі конкурсу «Захисники
України: історія та сьогодення».
 Жовтень 2019 року – загальногімназійний захід до Дня осені.
 Жовтень 2019 року – загальногімназійний захід, присвячений Дню
Захисника України «У єдності наша сила».
 Жовтень 2019 року – участь у тренінгу освітнього проекту «Школа
успіху».
 Листопад 2019 року – захід до Дня української писемності.
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 Листопад 2019 року – участь у заході до Дня толерантності. Захід
проводила практичний психолог Перечинської гімназії.
 Листопад 2019 року – участь у загальнонаціональному диктанті.
 Листопад 2019 року – тренінг до Тижня безпеки дорожнього руху.
 Листопад 2019 року – участь у заходах із вшанування пам’яті жертв
Голодомору, акції «Засвіти свічку».
 Листопад 2019 року – участь у І етапі XIХ Всеукраїнського конкурсу
учнівської творчості, що проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, брати
мої!».
 Грудень 2019 року – участь у районному заході, присвяченому Дню
волонтера та Дню Збройних Сил України.
 Грудень 2019 року – перегляд кінофільмів Мандрівного фестивалю
документального кіно з прав людини Docudays UA.
 Грудень 2019 року – візит консула генерального консульства Словацької
Респкбліки в Ужгороді Даниїла Цабана. Загальногімназійний захід до Дня
Святого Миколая.
 Грудень 2019 року – заходи в рамках тижня боротьби зі СНІДом:
практичний психолог Перечинської гімназії провела урок «Ми обираємо
життя без СНІДу».
 Грудень 2019 року – участь у Всеукраїнських конкурсах «Новорічна
композиція» та «Український сувенір».
 Грудень 2019 року – новорічний міні-мюзикл «Зачарована».
 Грудень 2019 року – участь у різдвяному фольклорному фестивалі
в м. Світаві (Чехія).
 Грудень 2019 року – новорічні щедрування установами Перечина.
 Березень 2020 року – заходи, приурочені 206-ій річниці від дня
народження Т.Г. Шевченка та річниці проголошення Карпатської України.
 Березень 2020 року – участь у акції БФ «Серце до серця» – «Дитяче
серденько, живи».
 Березень 2020 року – розпочалася робота щодо участі гімназистів
у конкурсі «Малюнок, лист, вірш до мами», однак через карантинні заходи
з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, учнями не було
подано робіт на участь у конкурсі.
Протягом навчального року в гімназії були проведені такі
загальногімназійні заходи:
 свята й вечори:
 свято Першого дзвоника
 вечір до Дня учителя
 свято осені «Осінній переполох»
 захід, присвячений дню Захисника Вітчизни – «У єдності наша сила»
 заходи, присвячені Дню української писемності та мови
 свято Миколая
 захід, присвячений Дню волонтера та Дню Збройних Сил України
 новорічний вечір з постановкою міні-мюзиклу «Зачарована»
 заходи, приурочені 206-ій річниці від дня народження Т.Г. Шевченка
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 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, конкурсу «Малюнок на
асфальті».
 У рамках Всеукраїнського тижня із протидії булінгу були проведені
профілактичні бесіди, тренінги та заняття щодо запобігання та протидії
проявам булінгу (цькуванню) в гімназії, гімназисти переглянули
відеопрезентацію – «Кібербулінг або агресія в інтернеті» та пройшли
анкетування «Насильство та його прояви в учнівському середовищі».
 13 жовтня відбувся загальногімназійний виховний захід «У єдності наша
сила», присвячений Дню Захисника України. Серед запрошених були
волонтери та 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 з гімназистми проведно виховні години «Безпека на
дорогах», «Як я виконую правила дорожнього руху», «Причини ДТП та шляхи
їх попередження», «Травмуючі фактори. Способи попередження
травматизму», учні зустрілися з представниками патрульної поліції. Взяли
участь у єдиному національному уроці «Безпечна країна».
 У рамках Тижня права було проведено Всеукраїнський урок «Права
людини». У приміщенні читального залу районної бібліотеки гімназисти були
залучені до інформаційно-тренінгових занять на тему «Права людини понад
усе» та переглянули один з кінофільмів
Мандрівного фестивалю
документального кіно з прав людини Docudays UA – стрічку про Сергія
Чагарова, який 15 років бореться з корупцією у своєму селі на Київщині.
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.
Перечинська гімназія зареєструвалася на інтернет-урок права «Молодіжна
правнича платформа – впевнена позиція на юридичному полі» у форматі вебконференції, однак взяти участь у веб-конференції не змогла через технічні
причини (неможливість підключитися до інтернет-ресурсу).
 05.12.2019 р. спільно з відділом культури Перечинської РДА,
Перечинською ЦРБ проведено загальногімназійний захід, присвячений Дню
волонтера та Дню Збройних Сил України.
 Під час проведення Шевченківського тижня, який розпочався
загальногімназійною лінійкою, діти переглядали фільми «Життя та творчість
Кобзаря», «Казка про Катерину», взяли участь у загальногімназійному заході
«Шевченко – наш сучасник» та уроці-диспуті «Шевченко знаний і незнаний»,
а також у заході на тему «Тарасові славу весь світ співає», виготовляли
стіннівки, присвячені життю і творчості Т.Шевченка. Крім цього, гімназисти
декламували поезії Кобзаря, виконували музичні номери та взяли участь
7

у інтернет-конкурсі «Слово до слова», присвяченому Дню рідної мови (на
освітньому онлайн-порталі «На Урок»), виборовши 23 призові місця.
 З 03.02 по 28.02.2020 року в гімназії пройшов І (гімназійний) етап Шостого
обласного фестивалю-конкурсу «Воскресни, писанко!», у якому взяли участь
здобувачі освіти 5 – 10 класів під керівництвом учителів трудового навчання
(Майор Т.І. та Білець Н.Ф.). За підсумками І етапу на ІІ етап було відправлено
фотоматеріали робіт учнів-переможців.
 Упродовж навчального року в Перечинській гімназії на належному рівні
була організована робота з проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), зокрема: затверджено план
заходів щодо впровадження гри «Сокіл» («Джура») у Перечинській гімназії на
2019-2020 н.р., проведено паспортизацію роїв, учасники гри брали участь
у гімназійних та загальноміських заходах, приурочених пам’ятним подіям
в історії України, регулярно проводилися тренувальні змагання з фізкультури,
основ здоров’я, Захисту Вітчизни, географії, історії, інші заходи.
 Протягом всього навчального року у Перечинської гімназії проводилася
робота щодо:
 створення умов безпечного освітнього середовища, формування
в учасників освітнього процесу навиків здорового способу життя;
 створення та формування системи ефективної профілактики, громадської
нетерпимості до всіх форм насильства над дітьми та протидії йому,
а також впровадження дієвих форм і методів профілактики вчинення
правопорушень дітьми, протидії булінгу, удосконалення алгоритмів дій
у складних життєвих обставинах;
 підвищення рівня обізнаності учасників освітнього процесу про небезпеки,
пов’язані із вживанням наркотиків, алкоголю, тютюнопалінням;
 формування в учнівської молоді життєвих навичок, уміння протистояти
ризикам і загрозам, пов’язаним із торгівлею людьми;
 оформлено інформаційний стенд, на якому розміщено контактну
інормацію про керівництво Перечинської гімназії, телефонні номери
Національної дитячої «гарячої» лінії, кол-центру Міністерства соціальної
політики України, практичного психолога, громадського інспектора
з охорони прав дитини та іншу інформацію.
Значна увага в закладі приділяється проектній діяльності та реалізації
міжнародного партнерства, співпраці із закладами сусідніх держав. У вересні
2019 року директор Перечинської гімназії та заступник директора з НВР взяли
участь у науковому семінарі з інноваційних методів навчання «Вчимося
граючись» у м. Нова Бела (Польська Республіка), організатори – Міністерство
освіти Словацької Республіки та Товариство словаків у Польщі. 29 жовтня 2019
року в Перечинську гімназію здійснила візит офіційна делегація школи Яна
Шверма в Михайловцях (Словацька Республіка). Угоду про партнерство наші
заклади підписали ще в травні 2014 року. У ході зустрічі було обговорено умови
подальшої співпраці. У грудні відбувся візит консула генерального консульства
Словацької Респкбліки в Ужгороді Даниїла Цабана. Також на початку грудня
перечинські гімназисти відвідали Словаччину, а саме – «Мікулаш у Братиславі».
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Учні, учасники фольклорного колективу «Віночок», взяли участь у щорічному
різдвяному фольклорному фестивалі в м. Світаві (Чехія) та в ХХІІ обласному
конкурсі вертепів «Словацький бетлегем» (проходив в Ужгороді). 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.
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:
 у м. Львів (29.10.2019., 05.01.2020);
 у туристичний комплекс «Воєводино» (29.10.);
 в кінокомплекс «Доміон» м. Ужгород (15.10.,16.10.,28.10.,30.10.,31.10.);
 в боулінг-клуб «Прага» м. Ужгород (30.10.);
 в Боздоський парк м. Ужгород (28.09.);
 в Кам’яницьке лісництво (13.09.);
 в інтелектуально-розважальний центр м. Ужгород («Варош-квест»)
(30.10.,31.10.);
 в Закарпатський обласний державний український музично-раматичний
театр м. Ужгород (28.11.);
 в с. Сімер, природне середовище (29.09.);
 поїздки в Dream Park Karpaty (1 км. від комплексу «Воєводино», с.Т-Пасіка)
у рамках програми «Активна зима»(23.01.,26.02.);
 поїздку на День відкритих дверей в УжНУ (11.03.).
Значна увага в гімназії приділяється роботі з батьками, адже саме
співпраця вчителів та батьків є запорукою успішної освітньої та виховної роботи
зі здобувачами освіти.
25 жовтня 2019 року відбулися загальногімназійні батьківські збори. На
них були розглянуті питання успішності та стану відвідування здобувачами
освіти гімназії, організації гарячого харчування, організації підвозу до гімназії та
на уроки фізичної культури в ДЮСШ, дотримання правил Статуту гімназії,
гімназійної форми, планування роботи на осінні, зимові та весняні канікули,
організації навчальної практики та екскурсій, використання коштів спецрахунку,
питання літнього оздоровлення здобувачів освіти. Неодноразово до проведення
позакласних заходів та екскурсій залучалися батьки здобувачів освіти.
Проведено роз’яснювальну роботу щодо безпечного використання дітьми
інформаційних ресурсів, ознайомлено батьків із нормативно-правовою базою яка
регулює освітній процес. Крім цього, з метою компетентнісного підходу на
загальногімназійні батьківські збори було запрошено заступника директора
з медичного обслуговування населення КНП «Перечинський центр первинної
медико-санітарної допомоги» Перечинської міської ради – сімейного лікаря
Худанич А.І., яка роз’яснила питання вакцинації дітей, профілактики шкідливих
звичок серед учнівської молоді.
У гімназії ведеться активна робота щодо подолання злочинності серед
неповнолітніх та організації профілактичної роботи. Протягом 2019-2020
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навчального року згідно з річним планом роботи в гімназії відбулося чотири
засідання ради з профілактики правопорушень, на яких розглядалися питання:
 Методичні рекомендації з питань організації правовиховної роботи
в гімназії на 2019-2020 навчальний рік.
 Ознайомлення з нормативними документами.
 Аналіз роботи ради з профілактики правопорушень за 2018-2019 н.р.
 Затвердження плану роботи на 2019-2020 н.р.
 Взяття на внутрішньогімназійний облік учня 3-Б (7-Б) класу Поповича
Станіслава Юрійовича.
 Проведення правознавчих акцій у рамках Всеукраїнського тижня права.
 Організація заходів із питань попередження бездоглядності, злочинності
в учнівському середовищі.
 Аналіз роботи ради з профілактики правопорушень за І семестр 2019-2020
н.р.
 Звіт класних керівників про індивідуальну роботу щодо запобігання
проявів булінгу (цькування).
 Роль органів учнівського самоврядування у зміцненні дисципліни серед
учнівського колективу.
 Організація дозвілля гімназистів, зокрема вечорів, залучення до гурткової
роботи.
Гімназія підтримує зв’язки та координує свою діяльність з органами
охорони здоров’я, центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, бюро
правової допомоги, службою у справах неповнолітніх, відділом міліції у справах
дітей з питань профілактики правопорушень, тютюнопаління, алкоголізму,
наркоманії.
Становлення гармонійно розвиненої особистості неможливе без фізичного
виховання. Тому цій роботі приділяється значна увага як на уроках фізичного
виховання,
так
і
в
позакласній
діяльності
(учителі
Єрхова І.Г. та Луцук Р.М.). Протягом навчального року команда гімназії
показала високі результати в районній спартакіаді та інших турнірах, посівши
ряд призових місць: шахи – І місце, шашки – І місце, футбол –
І місце, волейбол – І місце (хлопці) та ІІІ місце (дівчата), стрітбол – ІV місце. За
підсумками змагань з різних видів спорту Перечинська гімназія посіла
в районній спартакіаді школярів І загальнокомандне місце. Гімназисти взяли
участь у півмарафоні, присвяченому 230-річчю з дня народження Федора Фекети
та 15-річчю встановлення у Перечині пам’ятника видатному листоноші, посіли в
цьому півмарафоні призові місця. Команда Перечинської гімназії також взяла
участь у змаганнях із волейболу в рамках першості області з волейболу серед
команд юнаків та дівчат загальноосвітніх навчальних закладів «Шкільна
волейбольна ліга України – 2020 рік», на яких здобули IV місце у своїй зоні.
Профорієнтаційна робота гімназії побудована на тісному зв’язку
з вищими та середніми спеціальними закладами освіти Закарпатської області та
сусідніх областей, освітніми закладами Словаччини, з районним центром
зайнятості. На базі гімназії систематично відбуваються зустрічі учнів випускних
класів з представниками закладів вищої освіти: ДВНЗ «УжНУ, Львівського
державного університету безпеки життєдіяльності, Ужгородського інституту
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культури і мистецтв, ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною
підготовкою ім. героїв Красного Поля Закарпатської обласної ради.
Інтереси, потреби та творчу ініціативу здобувачі освіти мали змогу
розвивати через роботу в органах учнівського самоврядування. 20 вересня 2019
року відповідно до Статуту учнівського самоврядування відбулися чергові
вибори Президента учнівської організації Перечинської гімназії. Їм передувало
представлення програм кандидатів від 5 (9) – 6 (10) класів на загальногімназійній
лінійці та жвава агітаційна кампанія. Президентом учнівської організації гімназії
вдруге було обрано ученицю 6 (10) класу Ганчак Юлію.
Згідно зі Статутом учнівського самоврядування та рішенням учнівського
парламенту Перечинської гімназії визначено таку його структуру:
 Загальні учнівські збори
 Президент учнівського самоврядування
 Прем'єр-міністр 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 у 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 2019-2020 навчальний рік.
Гімназія долучилася до проведення ХV Всеукраїнської благодійної акції
БФ «Серце до серця» – «Дитяче серденько, живи», метою якої є збір коштів для
придбання кардіологічного медичного обладнання, яке безкоштовно буде
передано у користування Обласній дитячій лікарні.
Виховні заходи, акції, конкурси, фестивалі, екскурсії, заплановані на
березень – травень 2020 року, були відмінені у зв’язку з уведенням карантину
з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
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Предметні
тижні

Пам’ятні дати

Заходи

Відповідальні

 Свято Першого дзвоника
(01 вересня).
 Проведення вступного
інструктажу з попередження
дитячого травматизму,
збереження життя і здоров'я
учнів із записом до класного
журналу.
 Ознайомлення учасників
освітнього процесу із
Тимчасовими рекомендаціями
щодо організації
протиепідемічних заходів іу
закладах освіти в період
карантину в зв’язку з
поширенням корона вірусної
хвороби (СОVID-19).
 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 міському турнірі.
 Залучення дітей до занять в
гуртках та секціях.
 Проведення виборів
учнівського самоврядування.
Засідання учнівського
парламенту.
 Проведення засідання МО
класних керівників.

Розробка заходів щодо
розвитку гри «Джура»

Рейд «Увага! Діти на

Заступник
директора з ВР,
педагогорганізатор

Вересень
01-04.09
–
Олімпій
ський
тиждень

Місячник
безпеки
дорожнього
руху

75– ті роковини
закінчення Другої
світової війни
(02.09.1945)
01.09 − День знань.
08.09 − Міжнародний
день грамотності.
08.09 − Міжнародний
день письменності
(грамотності).
14.09 – День фізичної
культури і спорту; День
українського кіно
15.09 – Міжнародний
день демократії.
17.09 − День батька.
21.09. – Міжнародний
день миру.
22.09 − День
партизанської слави.
23.09. – 120 років від
дня народження
Володимира
Кубійовича (1900-1985),
вченого, історика.
27. 09 - Всесвітній день
туризму.
29.09. – 175 років від
дня народження Івана
Карпенка-Карого
(1845-1907),
письменника,
драматурга.
30.09 – Всеукраїнський
день бібліотек.

Психолог,
класні керівники

Класні керівники

Класні керівники

Вчитель фізичної
культури

Заступник
директора з ВР,
педагогорганізатор

Заступник
директора з ВР
12

дорозі!».Виховний захід
«Правила дорожні знай – в
ДТП не потрапляй!» Зустріч з
працівниками ДАІ. Виступ
гімназійної агітбригади
«Весела зебра».
 Акція: «Чисте подвір’я –
чиста Земля» (прибирання
закріплених територій).
 Проведення гімназійної
фотовиставки «Моя Україно!».
 Заходи в рамках
Олімпійського тижня,
Місячника безпеки дорожнього
руху.
 Відзначення пам’ятних дат.

Класні керівники

Класні керівники

Учителіпредметники

Педагогорганізатор.

Класні керівники

Жовтень
01.10 − Міжнародний
 Відзначення Дня працівника
Заступник
день людей похилого
освіти: проведення дня
директора з ВР,
віку та День ветерана.
учнівського самоврядування та класні керівники,
святкового вечора (за окремим
педагог30 років від початку
планом, з урахування
організатор,
(02.10–17.10.1990) в
епідемічної ситуації).
учком.
Києві Революції на
 Проведення козацьких забав Вчителі фізичної
ґраніті – масової
«З козаків візьмемо приклад!»
культури
студентської акції
 Акція «Рука допомоги» до
12-16.10 громадянської
Дня людей похилого віку та
Практичний
непокори
–
психолог
Європейс 04.10 − Всесвітній день Дня ветерана.
учителя.

Засідання ради з
Заступник
ький
профілактики правопорушень.
директора ВР
тиждень 05.10 – 90 років з дня
 Засідання учнівського
Педагогмісцевої народження Павла
організатор
демокра- Поповича (1930-2009), парламенту
Класні керівники.
льотчика, космонавта.  Екологічні акції із
тії
14.10 − День захисника прибирання території гімназії.
України.
 Участь у мітингу-реквіємі
14.10 − День українськогодо Дня звільнення України від
Заступник
козацтва.
нацистських окупантів(за
директора з ВР
18. 10. – 75 років від дня окремим планом, з урахування Класні керівники
епідемічної ситуації).
заснування (1945)
 Проведення інструктажів із
ПедагогУжгородського
збереження життя та здоров’я
організатор
національного
дітей під час осінніх канікул.
Адміністрація,
університету
18.10 – Європейський
 Виховний захід до Дня
класні керівники
05-09.10
−
Тиждень
історії та
правозна
вства
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день боротьби з
торгівлею людьми.
24.10 – Міжнародний
день Організації
Об’єднаних Націй.
25.10 – 160 років з дня
народження Миколи
Самокиша (1860-1944),
художника, графіка.
25.10 – 100 років з дня
народження Султана
Амет-Хана (1920-1971),
військового льотчика.
28.10 − День визволення
України від
фашистських
загарбників.
190 років від дня
народження Тиводара
Легоцького (1830–
1915), угорського та
українського
правознавця, історика,
археолога

захисника України (13 жовтня).
 Проведення загальноАдміністрація
гімназійних і класних зборів (з
гімназії
урахуванням епідемічної
ситуації).
 Зустріч із представниками
Заступник
районного управління юстиції
директора з ВР
та БППД.
 Зустріч з оперуповноважеАдміністрація
ним служби кримінальної
гімназії, класні
міліції у справах дітей.
керівники
 Заходи в рамках Тижня
Заступник
історії та правознавства і
директора з ВР,
Європейського тижня місцевої
учитель
демократії.
правознавства
 Відзначення пам’ятних дат. Класні керівники
 Проведення навчальних
Заступник
екскурсій (згідно з планом
директора з ВР,
роботи закладу на осінніх
Адміністрація
канікулах, з урахуванням
гімназії
епідемічної ситуації).
 Утворення та затвердження
Заступник
штабу для підготовки гри
директора з ВР,
«Джура»
керівник гуртка
 Профілактична робота щодо
«Я патріот»
протидії торгівлі людьми.
Класні керівники

Листопад
02-06.11
–
Тиждень
української
писемності
та мови

05.11 – Всесвітній день
чоловіків.
09.11 − День української
писемності та мови.
16.11 − Міжнародний
день толерантності.
17.11 − Міжнародний
день студента.
18.11 – 120 років від
дня
09-13.11 народження Георгія
–
Кістяківського (1900Тиждень 1982), вченого, фізика.
безпеки 20.11 − Всесвітній день
дорожньог дитини.
о руху
21. 11 – День гідності та

 Проведення конкурсу з
української мови ім. Петра
Яцика.
 Свято осені. Виставка дарів
осені та малюнків
 Засідання учнівського
парламенту.
 Заходи до Міжнародного
дня толерантності «Ми різні,
але ми – рівні».
 Заняття з елементами
тренінгу «Вчимось не
ображатися».
 Виховний захід «Гіркі
жнива» (присвячується
жертвам Голодомору 1932-1933

Учителі
української мови
та літератури
Педагогорганізатор
Заступник
директора з ВР,
Практичний
психолог
Заступник
директора з ВР,
практичний
психолог
Педагог14

свободи.
24.11 − День пам’яті
Місячник жертв голодоморів.
толерант 25.11 – 210 років з дня
ності
народження Миколи
Пирогова (18101881), вченого, хірурга.
23.-27.11
–
Тиждень
географії

рр.). Участь у Всеукраїнській
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.

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

Грудень
01-04.12
–
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
Тиждень соціального розвитку
здорового (Всесвітній день
способу волонтерів).
життя
06.12 − День Збройних
Сил України.
07.12 – 120 років з дня
народження Катерини
Білокур (1900-1961),
художниці.
09.12 − Міжнародний
день пам’яті жертв
геноциду, вшановування
їх гідності і запобігання
цьому злочину.
10.12 − День захисту
прав людини.
Всесвітній день футболу
11.12 – Міжнародний
день гір.
12.12 – 130 років
від дня народження
Андрія Мельника
(1890-1964),
політичного та

 Виховний захід
«Об’єднаймося заради безпеки,
об’єднаймося проти СНІДу».
 Лінійка до Дня Збройних
Сил України. Зустріч з
представниками військкомату
та воїнами АТО, ООС.
 Виступ агітбригади
«Молодь – обирає здоров’я».
 Засідання учнівського
парламенту.
 Круглий стіл 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.
 Новорічні щедрування
установами міста (з
урахуванням епідемічної
ситуації).
 Засідання МО класних

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

Класні керівники

Педагогорганізатор
Педагогорганізатор

Заступник
15

військового діяча.
14.12 − День
вшанування учасників
ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській
АЄС.
19.12. – 100 років
від дня народження
Миколи Руденка (19202004), письменника,
правозахисника.

керівників.
 Засідання ради
з профілактики правопорушень.
 Заходи в рамках Тижня
географії Всеукраїнського
тижня права.
 Відзначення пам’ятних дат.
 Заходи із запобігання
вживання дітьми наркотичних
та психотропних речовин.

директора з ВР
Заступник
директора з ВР
Педагогорганізатор
Педагогорганізатор

Січень
11-15.01
–
Тиждень
біології
та хімії
18-22.01
–
Тиждень
патріотич
ного
виховання

01.01– Всесвітній день
миру.
22.01 − День Соборності
України, об’єднання
двох українських
державних утворень –
УНР і ЗУНР в єдину
соборну незалежну
українську державу
(1919). Відбувся Акт
злуки.
27.01 − Міжнародний
день пам’яті жертв
Голокосту.
27.01 – 130 років від
дня народження Павла
Тичини.
29.01− День пам’яті
Героїв Крут.

 Організація навчальних
Класні керівники.
екскурсій під час зимових
канікул(з урахуванням
епідемічної ситуації).
 Засідання за круглим
Учителі історії
столом «День Злуки».
 «На Аскольдовій могилі» –
Учителі історії
захід до Дня пам'яті Героїв
педагогКрут, від учасників гри
організатор
«Джура».
 Усний журнал «Будьте з
Класні керівники,
вогнем обережні, вивчіть
учитель «Захисту
правила пожежні!». Проведення
України»
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,
хімії та історії
 Відзначення пам’ятних дат.
 Акція «Стоп булінг».

Учителіпредметники,
педагог
організатор
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Лютий
01-05.02 10.02 – День безпечного
–
Інтернету.
Тиждень 15.02 − День вшанування
інозем- учасників бойових дій на
них мов території інших держав;
20.02 − День Героїв
15-19.02 Небесної Сотні.
–
20.02 - Всесвітній день
Тиждень соціальної
матема- справедливості.
тики
21.02 − Міжнародий день
рідної мови.
22.02 − Міжнародний
Місячник день підтримки жертв
проф- злочинів.
орієнтації 25.02. – 150 років від дня
народження Лесі
Українки
26.02 – Початок
неоголошеної війни Росії
на сході України

 Заходи до Дня Святого
Валентина – «Любов у нашому
житті».
 Свято рідної мови «Мова –
душа народу».
 Засідання ради
з профілактики правопорушень.
 Виховні бесіди до Дня
вшанування учасників бойових
дій на території інших держав.
 Заходи до Дня Героїв
Небесної Сотні. Перегляд
документального фільму «Зима,
що нас змінила».
 Засідання МО класних
керівників.
 Засідання учнівського
парламенту.
 Профорієнтаційна зустріч
з представниками районного
центру зайнятості.
 Заходи в рамках Тижня
математики, іноземних мов,
світової літератури.
 Відзначення пам’ятних дат.
 Проведення підготовки до
гри «Джура».

Педагогорганізатор
Педагогорганізатор
Заступник
директора з ВР
Класні керівники

Заступник
директора з ВР,
учителі історії
Заступник
директора з ВР
Педагогорганізатор
Практичний
психолог
Учителіпредметники
Заступник
директора з ВР,
Педагогорганізатор.

Березень
09-12.03
–
Шевченківський
тиждень

15-19.03
–

01.03 − День «Ноль
дискримінації».
08.03 − Міжнародний
жіночий день.
09.03 − День народження
Тараса Григоровича
Шевченка (1814-1861),
українського поета,
художника, мислителя.

 Святковий вечір до Дня
жінок .
 Літературна година:
«Шляхом Пророка» (Історія
життєвого і творчого шляху
Т.Шевченка).
 Вшанування Героїв
Карпатської України
 Година спілкування «Книга

Педагогорганізатор,
класні керівники.
Учителі-філологи

Учителі історії
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Тиждень
географії
та
туризму

-160 років від дати
смерті та 160 років від
дати його перепоховання
в м. Канів.
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.

– джерело знань».
 Проведення заходів із
насадження дерев, кущів.
 Заходи під час весняних
канікул

Класні керівники
Учитель біології
Класні керівники,
учителіпредметники

 Заходи в рамках
Шевченківського тижня та
Учителі-філологи
географії та туризму.
 Відзначення пам’ятних дат. Класні керівники
 Загальногімназійні і класні
Адміністрація,
збори.
класні керівники
 Інструктаж з учнями щодо
Класні керівники
безпеки життєдіяльності під час
весняних канікул.
 Засідання учнівського
Заступник
парламенту.
директора з ВР
 Підготовка до Дня
Вчитель «Захисту
цивільного захисту.
України»
 Інтелектуальні змагання
«Відун» учасників гри
Учителі історії
«Джура»
Квітень

05-09.04
–
Тиждень
фізики
та астрономії

02.04 – Міжнародний
день дитячої книги.
06.04 − Міжнародний
день спорта на благо
миру та розвитку.
07.04 − Всесвітній день
здоров’я.
11.04 − Міжнародний
день визволення в’язнів
фашистських концтаборів.
12-16.04 18.04 − День пам’яток
–
історії та культури;
Тиждень 22.04 – Всесвiтнiй
світової день Землi.
літерату- 26.04 – День
ри
Чорнобильської трагедії
(35 років)
Місячник 29.04 − День пам’яті
благоуст- всіх жертв застосування
рою
хімічної зброї;
Міжнародний день пам’яті

 Година спілкування «Сміх у
нашому житті».
 Виховні бесіди «Наше
здоров’я в наших руках».
Спортивні змагання. Участь у
районній спартакіаді.
 Екологічна акція «Ми – за
чисте довкілля!».

Класні керівники
Вчителі основ
здоров’я та
фізкультури

Заступник
директора з ВР,
класні керівники
 Засідання ради з
Заступник
профілактики правопорушень.
директора з ВР
 Виховний захід «Чорнобиль
Педагог– трагедія ХХ століття»
організатор.
(26 квітня).
Заступник
директора з ВР
 Участь в обласному конкурсі
Учитель
виразного читання словацької
словацької мови
поезії та прози «Чарівність
казки» (з урахуванням
епідемічної ситуації).
 Засідання МО класних
Заступник
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Чорнобиля, Міжнародний
день пам’яті жертв
радіаційних аварій і
катастроф (Міжнародний
день пам’яті про
чорнобильську
катастрофу).

керівників.
 Засідання учнівського
парламенту.
 Заходи в рамках Тижня
фізики та астрономії та Тижня
світової літератури.
 Відзначення пам’ятних дат.
 Участь у проведенні
Всеукраїнської акції «Серце до
серця».
 Участь у шкільному етапі
гри «Джура».

Травень
05-12.05 01.05 − День міжнародної  Участь у міській виставцісолідарності трудящих.
конкурсі «Воскресни, писанко!»
−
Тиждень 08-09.05 − Дні пам’яті та Виховний захід «Ціна свободи»
пам’яті і примирення, присвячені (до Дня Перемоги). Участь у
пам’яті жертв Другої
мітингу-реквіємі. Зустріч з
слави
світової війни.
ветеранами.
09.05 − 76 років з часу  Вечір прощання з
випускниками
(1945 рік) остаточної
 Свято останнього дзвоника
перемоги СРСР над
та Випускного вечора.
німецько Літературна композиція
фашистськими
«Мамо рідна, ти у мене єдина»
військами. День
до Дня Матері.
Перемоги;
13.05 – День матері.
 Заходи до Дня Європи.
11-14.05 - 15.05 − Міжнародний
 Участь у святкуванні «Дня
Тиждень день сім’ї.
Перечина» (з урахуванням
музично- 16.05 – День Європи.
18.05 − День скорботи і епідемічної ситуації).
го та
образо- пам’яті жертв депортації  Заходи в рамках Тижня
пам’яті і слави та Тижня
творчого кримськотатарського
музичного і образотворчого
мисте- народу;
18.05 – Міжнародний
мистецтва.
цтва
день музеїв.
 Відзначення пам’ятних дат.
20.05 − День пам’яті
жертв політичних
 Участь у національнорепресій, День пам’яті
патріотичному військовопомерлих від СНІДу.
спортивному святі(за умови
24.05 − День слов’янської його проведення ) гри «Джура».
писемності і культури.
25.05. – завершення
спорудження Десятинн
ої церкви в Києві (з 990

директора з ВР
Педагогорганізатор.
Учителіпредметники
Класні керівники
Учком, педагогорганізатор
Заступник
директора з ВР

Заступник
директора з ВР,
педагогорганізатор

Заступник
директора з ВР,
педагогорганізатор,
учитель музики

Заступник
директора з ВР
Педагогорганізатор
Заступник
директора з ВР,
педагогорганізатор,
Учителіпредметники
Заступник
директора з ВР
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року) та її урочисте
відкриття.
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.
75 років з часу
утворення
Закарпатської області
25.06 − День молоді.
26.06 − Міжнародний
день боротьби зі
зловживанням
наркотичними засобами
та їх незаконним обігом.
28.06 − День Конституції
України;

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
Заступник
директора з ВР
Учителі
фізкультури
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