МЕТА І ЗАВДАННЯ
ВИХОВНОЇ РОБОТИ
НА 2016 – 2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками
процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення, першою
чергою, своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого світового порядку на планеті. Серед
виховних напрямів дітей найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське
виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і
викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості молодого
покоління, яке розглядатиме державу як запоруку власного особистісного розвитку, що
спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності,
виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін. Відповідно
до перспективного плану роботи педагогічного колективу БДЮТ поряд з вищезгаданими
напрямками виховної роботи стоїть трудове виховання та творчий розвиток особистості.
Мета виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:
- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і
поваги до культурного та історичного минулого України;
- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
- підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата
як до захисника вітчизни, героя;
- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її
патріотичною відповідальністю;
- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до
участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в
життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами,
органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини,
готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до
демократичних принципів;
- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
- утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;
- культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи,
справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;
- формування мовленнєвої культури; - спонукання зростаючої особистості до активної
протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму;
- формувати цілісну систему цінностей з національно – патріотичного виховання,
трудового. Виховувати в учнів любов до свого народу, його мови, звичаїв та традицій,
становлення громадянина України, патріота своєї країни, готового самовіддано
розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу;
- прищеплення любові до праці, почуття дбайливого, бережливого ставлення до
шкільного і гурткового майна;
- виховування бережливого ставлення до природи, поглиблювати знання з екології;
- здійснення правового виховання дітей, ознайомлення з правовою відповідальністю; впровадження системи підготовчих та профілактичних дій педагога, спрямованих на
запобігання формуванню в дітей негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної
поведінки;
- виховувати повагу до батьків, педагогічних працівників, вміння співпереживати,
спілкуватися з однолітками. Виховувати готовність до моральних вчинків та доброчинної
діяльності на засадах гуманного ставлення до людей, забезпечення духовної єдності
поколінь, виховання поваги до батьків, старших за себе, турбота про молодших і хворих,
проводити роботу з розвитку комунікативних навичок спілкування;
- виховання естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне у житті та мистецтві;

- організація екскурсій, походів з метою вивчення історії та природи рідного краю;
- здійснення цілеспрямовано роботи щодо педагогічної просвіти батьків з використанням
сучасних форм і методів та активно залучати їх до виховної роботи;
- сприяння спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на утвердження здорового
способу життя молодих громадян з урахуванням принципів національно-патріотичного
виховання, що ведуть до творчого розвитку особистості.
План виховної роботи складається з 8 розділів.
І розділ У першому розділі наведені основні виховні цілі та завдання гуртка,
закладу, які необхідно корегувати,доповнювати змінювати залежно від потреб колективу,
напрямку роботи гуртка та інших причин.
ІІ розділ - «Організаційна робота» У ІІ розділі - ефективні форми діяльності
організації навчально-виховної роботи гуртка.
ІІІ розділ - «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави »- форми
діяльності, що направлені на виховання патріотизму, національної самосвідомості,
правосвідомості, політичної культури, що формуються шляхом патріотичного та
правового виховання.
ІV розділ - «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей» - форми діяльності
гуртка, що виховують моральну особистість, показником якої є- єдність моральної
свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та
моральної за змістом життєвої позиції.
V розділ - «Ціннісне ставлення до праці» передбачає проведення ефективних
форм діяльності щодо усвідомлення особистістю значущості праці, розвинену
потребу до трудової активності, ініціативність, схильність до підприємництва;
готовність до творчої діяльності, морально-психологічну підготовку до
майбутньої професійної діяльності і формується у процесі трудового виховання.
VІ розділ - «Ціннісне ставлення до природи» - форми діяльності, що формують у
дітей усвідомленість функцій природи в житії людини, самоцінність природи;
почуття
особистої
причетності
до
збереження
природних
багатств,
відповідальність за них; здатність особистості гармонійно співіснувати з
природою, активно брати участь у природоохоронних заходах.
VІІ розділ - «Ціннісне ставлення до культури і мистецтва» - форми діяльності, що
розвивають і формують відповідну ерудицію, широкий спектр естетичних
почуттів, дії і вчинки, пов'язані з мистецтвом, технічною творчістю і формуються
вони у процесі художньо-естетичного виховання.
VІІІ розділ - «Ціннісне ставлення до себе» - форми виховної діяльності, які
формують у дитини вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно -душевних та
соціальних сил. («Я»- фізичне, психічне, соціальне, що формується в процесі
фізичного, превентивного виховання та формування здорового способу життя).

І РОЗДІЛ
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Головною метою виховання є - формування системи ціннісного ставлення
особистості до соціального і природного довкілля та самої себе.
Основне виховне завдання:
-формувати у вихованців ціннісне ставлення:
-

до суспільства і держави
до сім’ї, родини, людей
ціннісне ставлення до природи
ціннісне ставлення до культури та мистецтва
ціннісне ставлення до праці
ціннісне ставлення до себе

№
з/п

1
2
3
4

5
6
7

8

1

2

3

Форма і назва
Дата
виховної діяльності
проведення
ІІ. Організаційна робота
Розробка та розміщення на сайті БДЮТ до15.09
рекламної інформації про роботу гуртка
Набір дітей в групи
до 15.09
Виступи на засіданнях МО, МР,ПР.
до15.09
Виготовлення
та
розповсюдження до15.09
рекламних об’яв про набір у гуртки в
школах мікрорайону
Участь у святі «День відкритих дверей» 15.09
Складання виховного плану роботи до15.09
гуртка на навчальний рік.
Коригування правил життєдіяльності вересень
учнів у гуртку.
Оформлення інформаційного стенду
щодо внутрішнього розпорядку та
режиму роботи гуртка.
Організація самоврядування в групах.
вересень
ІІІ. Формування ціннісного ставлення особистості до
суспільства і держави

До Міжнародного дня демократії
круглий стіл «Європейський
вибір».
До Дня партизанської слави
(22.09), вікторина: «Подорож
партизанськими стежками».
До Дня Миру «Мир потрібен усім.
І більш за все дітям»: написання
творів, малюнки, листівки в АТО.

15.09

22.09

21.09

Примітка

4
5

6
7
8
9

10

11

12

Малюнки в АТО «Усі кольори
веселки для Вас,солдати!»
До Дня прикордонника конкурс
малюнків.
«Запали свічку» - виховна година
до Дня пам’яті жертв голодомору.
Година мужності: «Герої живуть
доти, поки про них пам’ятають»
До Дня волонтерів круглий стіл
«Чужої біди не буває».
Усний журнал до Дня Соборності
України «Радіти життю і робити
добрі справи»
До Дня пам’яті героїв Крут бесіда
«Без минулого немає
майбутнього»
Година пам’яті загиблих в
Афганістані «Афган болить в душі
моїй!»
День вшанування учасників
бойових дій на території інших
держав. Конкурс плакатів, фотоколажів «Полеглим за
незалежність України присвячено»
День героїв Небесної Сотні:
- Бесіда-реквієм «Пам’ті
загиблих за гідність»;
- Виставка плакатів «Герої не
вмирають»;
- Виставка творчих робіт
учнів «Моя єдина Україна»
Година пам’яті: «Сумні дзвони
Чорнобиля» (До Міжнародного
дня пам’яті Чорнобиля).
До Дня Перемоги у ВВВ:
- «Встеляйте квітами дороги, бійцям що мир несли в наш
край!» покладання квітів до
обеліска Слави;
- Година мужності: «Не
забудемо про тих, хто
пожити вже не встиг»;
- Вітання ветеранів ВВВ

11.10-16.10
06.11
20.11
29.11
05.12
22.01

29.01

09.02

15.02

20.02

26.04

01.05 -09.05

«Щоб завтра не було пізно,подякуємо ветеранам
сьогодні».
Політінформація на гуртку до Дня
пам’яті жертв політичних репресій
«Знівечені долі»

17.05

ІV. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей
1

2

3

4

5
6

7
8

День відкритих дверей «Ласкаво
просимо у світ краси: танцю,
казки, музики, малюнка, фантазії,
творчості».
До Дня людей похилого віку
благодійна акція «Стежиною
доброти».
Захід родинно-сімейного напрямку
з участю батьків «Як паросток
ніжний, зростає в родині щаслива
дитина» .
Зустріч з дітьми з обмеженими
можливостями «Подаруй дитині
промінчик щастя».
Андріївські вечорниці.
До Дня святого Валентина:
- -поштова скринька для
закоханих;
- Година спілкування «Цей
прекрасний дар кохання»;
- Конкурс на кращу листівкувалентинку;
- «Неймовірнні історії кохання
відомих людей»- новинкицікавинки.
«Жменька сміху, дітям на втіху».
Участь у районному святі «ЖІНКА
–одвічна загадка природи».

15.09

01.10

30.10

03.12
11.12

01.02-14.02

01.04
03.03

9

Допомога батьків у проведенні звітних Протягом року
виставок, конкурсів, екскурсій тощо

10

Родинне свято приурочене Дню
Матері.
Святковий концерт- подяка «Для
тебе, матусю, віночок з барвінку
сплетем!»
Міжнародний день сім’ї.

11

12.05

16.05

Збір матеріалів «Історія моєї
родини – це історія України»
12
13

14
15

1

2
3

4

Залучення батьків до участі у виховних Протягом року
заходах гуртка
Проведення для батьків відкритих Протягом року
заняття.
Анкетування батьків та дітей по різних Протягом року
питаннях.
Проведення виборів
«батьківського Вересень
активу»на батьківських зборах.
V. Формування ціннісного ставлення до праці

Відкриття майстерні
«Витворяшка» (виготовлення
новорічних подарунків, прикрас.
Інтерв’ю журналістів
«Моя Україна»
До Всесвітнього дня
лялькаря(21.03) майстер –клас
«Лялька моєї бабусі-моя лялька»
Благодійна акція «Допоможемо
нужденним» - до Міжнародного
дня Червоного христа

01.12
27.01
25.03
Протягом
місяця

5

“Вибір професії – вибір життєвого Протягом року
шляху”(Зустрічі з цікавими людьми,
психологами).
VІ. Формування ціннісного ставлення до природи

1

Екологічна акція «Допоможи
пернатим друзям»
До Всесвітнього дня лісу:
- Операція «Хай не зміліє
струмок людської
підтримки»;
- Акція «Майбутнє лісу в
твоїх руках!»
До захисту довкілля екологічний
рейд: «Давайте друзі разом
природу берегти».

2

3

Протягом
січня

17.03

27.04

4
5

“Чисте подвір’я”трудовий десант
Протягом року
“Зелений кабінет” акція щодо озеленіння Протягом року
приміщення
VІІ. Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва

1

До Всесвітнього дня бібліотек
екскурсія до районної бібліотеки
«Люди перестають мислити, коли
припиняють читати».

30.09

2

3

4

5

Участь у районному святі
працівників освіти «З професійним 02.10
святом, дорогі освітяни».
«Сьогодні школа вся у квітах,
вітають з святом рідних вчителів» - 07.10
виставка квітів.
До Дня художника виставка
малюнків: «Фарби розповідають
11.10
казки».
Конкурс козацької каші для
14.10
середніх гуртківців.

6

Участь
у
конкурсах,
виставках, Протягом року
фестивалях різних рівнів за окремим
графіком

7

Посвята в гуртківці «Я заявляю
про себе»

8.

Проведення
мистецьких
конкурсів, Протягом року
виставок серед вихованців гуртка
Проведення зустрічей з цікавими Протягом року
людьми та інше.

9.
10
11

Конкурс творчих здібностей
гуртківців та керівників гуртків.
До Дня писемності і мови тиждень
української мови:
- Конкурс творів «Бринить
співає рідна мова, чарує,
тішить і бринить»;
- Конкурс читців –
декламаторів авторських
творів «Солов’їна рідна
мова»;
- Літературний дитектив
«Даний скарб».
Виховний захід: «Живопис без
пензля і фарб»
Конкурс «Зимові акварелі».
До Дня Святителя Миколая
Чудотворця. Свято «Миколай до
нас іде, радість в дім усім несе!»
Конкурс «Танцювальна мозаїка».
Проведення новорічних свят «Рік
новий - казковий час, хай здивує
щастям вас!»
До Міжнародного дня рідної мови:

18.10

25.10

03.11- 10.11

07.12
08.12
16.12
23.12
25.12-31.12
26.02

- Мовна вікторина
«Подорож океаном рідної
мови»;
- Конкурс малюнків «Мову
рідну пензликом малюю»
Усний журнал «Ти з нами,
Тарасе!»;
Брей-ринг: «І мене в сім’ї великій,
в сім’ї вольній, новій. Не забудьте
пом’янути не злим тихим словом»
Виставка виробів до дня
народження великого Кобзаря
«Кобзарева дума»
Всесвітній день поезії
«Літературна вітальня»
Засідання літературної студії
Міжнародного дню театру (27.03)
лялькова вистава «У світі казки».
Конкурс малюнків: «Писанкасимвол життя».
«На широкому полотні все
намалюємо, були б фарби та
лист паперу на столі. Та мир
в сім’ї і на Землі!» - малюнок
для ветерана.

04.03-09.03

11.03

21.03
24.03
16.04

01.05 – 09.05

VІІІ. Формування ціннісного ставлення до себе
1

2

До Дня туризму туристична
естафета «Від дружби у спорті –до
миру на Землі».
Заходи до проведення місячника
безпеки життєдіяльності
гуртківця:
Бесіди на тему «Безпека
життєдіяльності для дорослих та
малят»:
- Дорога до школи;
- Один вдома;
- Правила поведінки при
пожежі;
- Правила безпечної поведінки
з незнайомими людьми;
з тваринами;
- Правила безпеки
поводження з електричними

27.09

Вересень

3
4
5
6

7
8

9

10

приладами;
- Правила безпеки при
поводженні з газом;
- Спілкування через Інтернет:
чого від нього чекати і як з
ним поводитися;
- Що треба знати про безпеку
руху на велосипеді та
мопеді…
Бесіда із старшокласниками:
«Коли два серця б’ється разом».
Зустріч з лікарем «Відверто про
все»
Лідерський тренінг «Знати ,щоб
діяти»
День боротьби з наркотиками.
Бесіда «Наркоманія та боротьба з
нею».
До Всесвітнього дня здоров’я: «Це
повинен знати кожен» - лекція.

18.11
24.11
12.01.17
01.03
07.04

Робота на виконання заходів із Протягом року
попередження дитячого травматизму та
утвердження здорового способу життя
(бесіди)
Куріння, алкоголізм, наркоманія – Протягом року
проблеми ХХІ сторіччя.(зустріч з
спеціалістами,
медичними
працівниками).
Поведінка на воді, льоду, у природі. Протягом року
бесіда

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ
(щомісячний)
ВЕРЕСЕНЬ
МІСЯЧНИК БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ГУРТКІВЦЯ
№
п.п
1

2

3

3

4

5

6

6

Зміст роботи
Свято до Дня знань –
«Де творчість і діти –
там життя.»
До Міжнародного дня
демократії круглий стіл
«Європейський вибір».
День відкритих дверей
«Ласкаво просимо у світ
краси: танцю, казки,
музики, малюнка,
фантазії, творчості».
До Дня партизанської
слави (22.09), вікторина:
«Подорож
партизанськими
стежками».
До Дня Миру «Мир
потрібен усім. І більш за
все дітям»: написання
творів, малюнки,
листівки в АТО.
До Дня туризму
туристична естафета
«Від дружби у спорті –
до миру на Землі».
До Всесвітнього дня
бібліотек екскурсія до
районної бібліотеки
«Люди перестають
мислити, коли
припиняють читати».
Заходи до проведення
місячника безпеки
життєдіяльності
гуртківця:
Бесіди на тему «Безпека

Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
01.09

Керівники гуртків

15.09

Керівники гуртків

15.09

Керівники гуртків

22.09

Керівники гуртків

21.09

Терещук Л.М.

27.09

Ткачук С.В.

30.09

Протягом
місяця

Керівники гуртків

Керівники гуртків

Відмітка
про
виконання

життєдіяльності для
дорослих та малят»:
- Дорога до школи;
- Один вдома;
- Правила поведінки
при пожежі;
- Правила безпечної
поведінки з
незнайомими
людьми;
з тваринами;
- Правила безпеки
поводження з
електричними
приладами;
- Правила безпеки
при поводженні з
газом;
- Спілкування через
Інтернет: чого від
нього чекати і як з
ним поводитися;
- Що треба знати
про безпеку руху
на велосипеді та
мопеді…
ЖОВТЕНЬ
№
п.п

1

2

Зміст роботи
До Дня людей
похилого віку
благодійна акція
«Стежиною
доброти».
Участь у районному
святі працівників
освіти «З
професійним святом,
дорогі освітяни».

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

01.10

Керівники
гуртків

02.10

Брицька О.В.

Відмітка
про
виконання

3

«Сьогодні школа вся
у квітах, вітають з
святом рідних
07.10
вчителів» - виставка
квітів.
До Дня художника
виставка малюнків:
«Фарби розповідають
11.10
казки».

Гевко Н.С.

Керівники
гуртків
Гевко Н.С.

4
Малюнки в АТО
«Усі кольори веселки
для Вас,солдати!»

5
6
7

8

Конкурс козацької
каші для середніх
гуртківців.
Посвята в гуртківці
«Я заявляю про себе»
Конкурс творчих
здібностей гуртківців
та керівників гуртків.
Захід родинносімейного напрямку
з участю батьків «Як
паросток ніжний,
зростає в родині
щаслива дитина» .

11.10-16.10

14.10
18.10

Керівники
гуртків
Керівники
гуртків
Безверхня Т.В.
Керівники
гуртків

25.10

Рачинська В.І.

30.10

Керівники
гуртків
Погребняк Ж.В.

ЛИСТОПАД
№
п.п

Зміст роботи

1

До Дня писемності і
мови тиждень
української мови:
- Конкурс творів
«Бринить співає
рідна мова,
чарує, тішить і
бринить»;
- Конкурс читців –

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання
Керівники
гуртків

03.1110.11
Цимбал С.М.

Відмітка
про
виконання

декламаторів
авторських
творів
«Солов’їна рідна
мова»;
- Літературний
дитектив
«Даний скарб».
До Дня прикордонника
конкурс малюнків.
2

3

4

5

6

«Запали свічку» виховна година до Дня
пам’яті жертв
голодомору.
Бесіда із
старшокласниками:
«Коли два серця
б’ється разом».
Зустріч з лікарем
«Відверто про все»
Година мужності:
«Герої живуть доти,
поки про них
пам’ятають»

06.11

Гевко Н.С.
Керівники
гуртків

20.11

Керівники
гуртків

18.11

Керівники
гуртків

24.11

Терещук Л.М.

29.11

Керівники
гуртків

ГРУДЕНЬ
№
п.п

1

Зміст роботи

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

Відкриття майстерні
«Витворяшка»
(виготовлення
новорічних подарунків,
прикрас.

01.12

Керівники
гуртків

Відмітка
про
виконання

2

3

4

5
6

7

8

9

№
п.п

1

2
3

Зустріч з дітьми з
обмеженими
можливостями
«Подаруй дитині
промінчик щастя».
До Дня волонтерів
круглий стіл «Чужої
біди не буває».
Виховний захід:
«Живопис без пензля і
фарб»
Конкурс «Зимові
акварелі».
Андріївські вечорниці.
До Дня Святителя
Миколая Чудотворця.
Свято «Миколай до нас
іде, радість в дім усім
несе!»

03.12

Керівники
гуртків
Погребняк Ж.В.

05.12

Безверхня Т.В.

07.12

Гевко Н.С.

08.12

Керівники
гуртків

11.12

Керівники
гуртків

16.12

Брицька О.В.

Конкурс «Танцювальна
23.12
мозаїка».
Проведення
новорічних свят «Рік
новий - казковий час,
25.12-31.12
хай здивує щастям
вас!»
СІЧЕНЬ
Зміст роботи
Лідерський тренінг
«Знати ,щоб діяти»
Усний журнал до Дня
Соборності України
«Радіти життю і робити
добрі справи»
Інтерв’ю журналістів

Брицька О.В.
Керівники
гуртків

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

12.01.17

Керівники
гуртків

22.01

Керівники
гуртків
Терещук Л.М.

27.01

Керівники

Відмітка
про
виконання

«Моя Україна»

4

5

Екологічна акція
«Допоможи пернатим
друзям»
До Дня пам’яті героїв
Крут бесіда «Без
минулого немає
майбутнього»

Протягом
місяця

29.01

гуртків
Рачинська В.І.
Керівники
гуртків
Терещук Л.М.
Керівники
гуртків

ЛЮТИЙ

№
п.п

1

2

3

Зміст роботи
До Дня святого
Валентина:
- -поштова
скринька для
закоханих;
- Година
спілкування
«Цей прекрасний
дар кохання»;
- Конкурс на
кращу листівкувалентинку;
- «Неймовірнні
історії кохання
відомих людей»новинкицікавинки.
Година пам’яті
загиблих в Афганістані
«Афган болить в душі
моїй!»
День вшанування
учасників бойових дій
на території інших
держав. Конкурс
плакатів, фото-колажів
«Полеглим за
незалежність України

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

01.02-14.02

Керівники
гуртків
Безверхня Т.В.

09.02

Керівники
гуртків

15.02

Гевко Н.С.

Відмітка
про
виконання

присвячено»

4

5

День героїв Небесної
Сотні:
- Бесіда-реквієм
«Пам’ті загиблих
за гідність»;
- Виставка
плакатів «Герої
не вмирають»;
- Виставка
творчих робіт
учнів «Моя
єдина Україна»
До Міжнародного дня
рідної мови:
- Мовна вікторина
«Подорож
океаном рідної
мови»;
- Конкурс
малюнків «Мову
рідну пензликом
малюю»

20.02

Керівники
гуртків

26.02

Керівники
гуртків

БЕРЕЗЕНЬ
№

1

Зміст роботи
День боротьби з
наркотиками. Бесіда
«Наркоманія та
боротьба з нею».
Участь у районному
святі «ЖІНКА –
одвічна загадка
природи».

Термін
Відповідальни
виконання й за виконання

01.03

Керівники
гуртків

03.03

Брицька О.В.

Відмітка
про
виконання

2

3

4

5

6

7

Усний журнал «Ти з
нами, Тарасе!»;
Брей-ринг: «І мене в
сім’ї великій, в сім’ї
вольній, новій. Не
забудьте пом’янути не
злим тихим словом»
Виставка виробів до
дня народження
великого Кобзаря
«Кобзарева дума»
До Всесвітнього дня
лісу:
- Операція «Хай
не зміліє струмок
людської
підтримки»;
- Акція «Майбутнє
лісу в твоїх
руках!»

04.03-09.03

Керівники
гуртків

11.03

Керівники
гуртків

17.03

Терещук Л.М.

Всесвітній день поезії
«Літературна вітальня»
21.03
Засідання літературної
студії
До Всесвітнього дня
лялькаря(21.03)
майстер –клас «Лялька
25.03
моєї бабусі-моя
лялька»
Міжнародного дню
театру (27.03) лялькова
вистава «У світі
24.03
казки».

Цимбал С.М.

Безверхня Т.В.

Погребняк Ж.В

КВІТЕНЬ
Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

№

Зміст роботи

1

«Жменька сміху, дітям
на втіху».

01.04

Керівники
гуртків

2

До Всесвітнього дня
здоров’я: «Це повинен
знати кожен» - лекція.

07.04

Керівники
гуртків

16.04

Гевко Н.С.

26.04

Керівники
гуртків

27.04

Терещук Л.М.

Конкурс малюнків:
«Писанка-символ
життя».
3

4

5

Година пам’яті: «Сумні
дзвони Чорнобиля» (До
Міжнародного дня
пам’яті Чорнобиля).
До захисту довкілля
екологічний рейд:
«Давайте друзі разом
природу берегти».

Відмітка
про
виконання

ТРАВЕНЬ
№

Зміст роботи

1

«На широкому
полотні все
намалюємо, були б
фарби та лист
паперу на столі. Та
мир в сім’ї і на
Землі!» - малюнок
для ветерана.

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

01.05 –
09.05

Керівники
гуртків

Відмітка
про
виконання

2

3

4

5

6

До Дня Перемоги у
ВВВ:
- «Встеляйте
квітами дороги, бійцям що мир
несли в наш край!»
покладання квітів
до обеліска Слави;
- Година мужності:
«Не забудемо про
тих, хто пожити
вже не встиг»;
- Вітання ветеранів
ВВВ «Щоб завтра
не було пізно,подякуємо
ветеранам
сьогодні».
Родинне свято
приурочене Дню Матері.
Святковий концертподяка «Для тебе,
матусю, віночок з
барвінку сплетем!»
Міжнародний день сім’ї.
Збір матеріалів «Історія
моєї родини – це історія
України»
Політінформація на
гуртку до Дня пам’яті
жертв політичних
репресій «Знівечені
долі»
Благодійна акція
«Допоможемо
нужденним» - до
Міжнародного дня
Червоного христа

01.05 09.05

12.05

Керівники
гуртків

Керівники
гуртків
Терещук Л.М.

16.05

Керівники
гуртків

17.05

Керівники
гуртків

Протягом
місяця

Керівники
гуртків

