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План виховної роботи  

КЗ «Катеринівський ліцей» 
на 2019/2020 навчальний рік  

  

Місяць  Тиждень  Назва заходу  

Вересень  

1  

Проведення свята Дня знань.  

Місячник "Увага! Діти на дорозі".  

Проведення заходів щодо попередження дитячого 

травматизму.  

Проведення засідання МО класних керівників з питань 

планування виховної роботи.  

Заходи присвячені 150-річчю заснуіання міста Лозова 

2  

Складання розкладу роботи гуртків у школі.  

Складання графіка проведення виховних годин.  

Святкування Дня визволення Лозівщини.  

Шкільна спартакіада "Старти надій".  

Проведення співбесіди педагогів-консультантів з членами  

Великої ради асоціації «Асорті» щодо покращення роботи 

центрів асоціації.  

Засідання великої ради асоціації "Асорті".   

3  

День партизанської слави. Уроки мужності "Партизанське 

підпілля в роки війни".  

Проведення комплектації загонів ЮІР та ДЮП.  

День миру.  

4  

Підготовка до святкування Дня працівника освіти.  

Робота на закріпленій території. Акція «Чисте подвір’я».  

Проведення тижня книги. Всеукраїнський день бібліотек.  

Жовтень 

1  

Проведення заходів, присвячених Дню працівника освіти  

Міжнародний день громадян похилого віку. Акція 

«Милосердя».  

2  

Проведення заходів присвячених Дню захисника України.  

Змагання "Козацькі забави" до Дня захисника України.  

Свято "Заходь у гості щедра осінь" 1-4 класи.  

Свято "Посвята в першокласники".  

3  
Робота на закріпленій території.  

Виставка "Щедрість рідної землі".  



Відзначення Дня визволення України.  

Тиждень професійного спрямування "Обери майбутню 

професію".  

4  Осінні канікули. Робота за планом на канікули.  

Листопад  

1  
Міська акція "Молодь за здоровий спосіб життя".  

Місячник профілактики наркоманії та СНІДу.  

2  День української писемності та мови.  

3  

Конкурс плакатів "Спасибі - ні!".  

Конкурс агітбригад "Здорові діти-здорова нація (5-11 

класи).  

Кругосвітка "У здоровому тілі - здоровий дух" (1-4 класи).  

Проведення заходів до Дня Гідності і Свободи.  

День пам'яті жертв Голодомору.  

Конкурс волонтерських агітбригад "Молодь обирає 

здоровий спосіб життя!".  

Міська акція" 16 днів проти насильства".  

Грудень  

1  

Міжнародний день інвалідів.  

Міжнародний день толерантного ставлення до ВІЛ-

інфікованих.  

Тиждень протидії торгівлі людьми. 

2  

Відзначення 119-річниці з дня народження 

Г.С.Могильченка.  

Робота фабрики Діда Мороза.  

Тиждень правових знань.  

3  

Свято "Святий Миколай до нас в гості завітав" 1-4 клас.  

Складання та затвердження плану виховних та масових 

заходів на зимові канікули.  

Зимовий вернісаж "Різдвяна писанка", "Український 

сувенір".  

Конкурс "Ялинкова прикраса – 2019".  

4  

Проведення новорічних та різдвяних свят для 1-11 класів.  

Фестиваль Таланти третього тисячоліття" Номінація 

"Образотворче мистецтво".  

Конкурс Новорічний подарунок.  

Січень  

1  
Новорічне свято для дітей пільгового контингенту. 

Зимові канікули. Робота за планом.  

3  
Проведення теоретичного семінару «Пріоритети виховання 

особистості на шляху створення Нової української школи».  

4  
Відзначення подвигу юнаків під Крутами.  

День соборності України.  



Лютий 

1  
Складання попередніх списків учителів і учнів які будуть 

охоплені літнім відпочинком.  

2  

Проведення педагогічної ради з виховних питань 

«Формування інноваційного освітнього середовища на 

основі педагогіки партнерства в умовах реалізації 

компетентнісного підходу».  

Фестиваль юних пожежних-рятівників.  

Конкурс фоторобіт "Територія пригод".  

Свято закоханих "День осяяний коханням".  

3  Вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні.  

4  
Міський декоративно-прикладного мистецтва "Барви 

Слобожанщини".  

Березень  

1  

Всеукраїнський конкурс "В об'єктиві натураліста".  

Міський конкурс екологічних агітбригад.  

Святкування Дня 8 Березня.  

Конкурс "SOS- вернісаж".  

Міський етап фестивалю "Весняні дзвіночки".  

2  Відзначення річниці з дня народження Т.Г.Шевченка.  

3  Робота з профорієнтації учнів.  

4  Весняні канікули. Робота за планом.  

Квітень  

1  Екологічна акція "Чисте довкілля".  

2  
День здоров'я.  

День авіації і космонавтики.  

3  
День цивільного захисту.  

Міська краєзнавча конференція.  

4 

Уроки пам'яті "Мій біль Чорнобиль".  

Проведення батьківських зборів.  

Благоустрій території школи.  

Видання наказу про роботу табору відпочинку "Олімп.  

Збір списків до табору відпочинку «Олімп».  

Травень  

1  

Свято до Дня матері.  

Проведення тижня пам'яті. Святкування Дня Перемоги над 

нацизмом у Європі, Дня пам'яті та примирення.  

2 
Тиждень профорієнтації.  

Відзначення Дня пам'яті жертв політичних репресій.  

3  

Міське свято вшанування юних обдарувань.  

Відзначення Дня Європи.  

Відзначення Дня вишиванки. 

Проведення бесід щодо попередження дитячого 

травматизму.  

Збір відомостей про літнє оздоровлення дітей.  



4  
Відзначення Дня слов'янської писемності і культури.  

Проведення свята останнього дзвоника.  

Червень  

2  Урочистості до дня вручення свідоцтв учням 9 класу.  

3  
Підведення підсумків роботи в літніх школах. Творчий 

звіт.  

4  
Урочистості до дня вручення свідоцтв випускникам 11 

класу.  

Діяльність учнівської асоціації  

Вересень  

2  Проведення виборів членів Великої ради асоціації.  

3  
Засідання Великої ради асоціації з питання розподілу 

обов'язків. Затвердження плану роботи на рік.  

4  
Засідання центру "Відпочинок" з підготовки святкування 

Дня працівника освіти.  

Жовтень 

1  Засідання центру "Затишок".  

2  Рейд щодо виявлення порушників порядку.  

4  Засідання Великої ради асоціації.  

Листопад  3  Засідання Великої ради асоціації.  

Грудень  
3  

Засідання Великої ради. Підготовка до святкування Нового 

року.  

Січень  3  Засідання Великої ради. Підсумки роботи у І семестрі.  

Лютий  3  
Засідання Великої ради. Підготовка святкування Дня 8 

Березня.  

Березень  
2 

Проведення рейду щодо виявлення порушників 

дисципліни.  

3 Засідання Великої ради.  

Квітень  
1  Засідання центру "Затишок".  

4  Засідання Великої ради асоціації.  

Травень  

1  
Підготовка до свята останнього дзвоника.  

Засідання центру «Відпочинок».  

3  

Засідання Великої ради. Підсумки роботи впродовж 

навчального року. Обговорення плану роботи на новий 

навчальний рік.  

Робота прес-центру школи  

Вересень  

1  Засідання прес-центру ліцею.  

2  
Проведення конкурсу малюнків "За мир та спокій на 

Землі".  

Жовтень  1  Випуск стінгазети, присвяченої Дню працівника освіти.  

Листопад 3  
Проведення конкурсу малюнків "Ми за здоровий спосіб 

життя".  

Грудень 2  Аналіз роботи прес-центру.  



3  
Випуск стінгазет, присвячених Різдву Христову та Новому 

року.  

Лютий  3  Випуск стінгазети, присвяченої Дню 8 березня.  

Березень  2  Проведення конкурсу ілюстрацій до творів Т.Г.Шевченка.  

Квітень  3  Конкурс малюнків "Мій біль Чорнобиль".  

Травень  
1  Випуск стінгазети до Дня Перемоги.  

3  Випуск стінгазети "Прощай, ліцей!".  

Діяльність музею  

Вересень 

1 

Підготовка лекторів та екскурсоводів.  

Проведення засідання рад музеїв. Обговорення та 

затвердження плану робота на новий навчальний рік.  

2  Проведення екскурсій до дня визволення Лозівщини.  

3  Організація екскурсій до музею для учнів 1 класу.  

Жовтень  

2  
Організація екскурсій до музею, присвячена Дню 

захисника Вітчизни.  

3  Збір документів і матеріалів для музею.  

4  Проведення засідання ради музею.  

Листопад  
1  Збір документів і матеріалів для музею.  

2  Організація екскурсій до дня визволення України.  

Грудень  3  

Проведення засідання ради музею.  

Організація екскурсії, присвячена річниці з дня 

народження Г.С.Могильченка.  

Січень  1  Збір документів і матеріалів для музеїв.  

Лютий  
1  Підготовка лекторів та екскурсоводів.  

4  Проведення засідання ради музею.  

Березень  

1  Підготовка лекторів та екскурсоводів.  

2  Збір документів і матеріалів для музею.  

3  Аналіз роботи музею ліцея.  

Квітень  1  
Збір документів і матеріалів для створення експозиції 

"Наш ліцей".  

Травень  

1  
Збір документів і матеріалів для музею.  

Підготовка виставки до Дня Перемоги.  

4  
Складання плану роботи на новий навчальний рік.  

Проведення засідання ради музею.  

  


