
  «Затверджую» 

Т.в.о.директора школи:                                              Л.В.Лебеденко                                        

П Л А Н 
                                    виховної роботи на березень 2020 року 
                ЦІННІСНЕ  СТАВЛЕННЯ ДО СІМ’Ї, ЛЮДЕЙ, РОДИНИ 

          (  МІСЯЧНИК   СІМЕЙНО-РОДИННОГО  ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ  )                                                                                                                                                 

МЕТА: гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя в 

існуючих соціальних умовах; реалізація трудового потенціалу; формування в 

дітей моральних цінностей з позиції добра, справедливості, правди, 

людяності; виховання дітей у сім’Ї та гуманних взаємин між членами кожної 

родини. 

1.До Міжнародного Жіночого Дня:                                   

- конкурс на кращу газету , присвячену 8 Березня  «Жінка  - музика, жінка  - 

світло»                           07.03                 5-11 класи        педагог-організатор 

2.Свято родинної творчості «Милі наші матусі» 

                                  03-07.03                        1-4 класи                   класоводи 

3. Взяти участь у святковому концерті , присвяченому  8 Березня  « Цілую 

руки матері». 

    06.03      7 -11 класи               заступник директора,       педагог – організатор                                   

4. Провести тематичні виховні години:                         протягом  місяця 

А). « Дерево міцне корінням, а людина - родом». 

     «Я і моя родина» 

     « Шануй батька й неньку »  

     « Родина, родина: від батька до сина»              1-4 кл.          класоводи 

Б). « Все починається з родини» 

      «Наш дім – рідна хата» 

      «Гімн матері»                                                            5-6 кл.     класні керівники 

      « Добро – це коло, в середині якого є краса» 



В). «Моя мама – берегиня родинного вогнища» 

     «Весняні сюрпризи жінці» 

     « Цілую матері натруджені руки»               7- 8 класи          класні керівники 

     « Насильство та як його уникнути». 

Г).  “Вклонімося мамі до землі» 

    «Ти усіх святих святіша, ненька!» 

    «Пріоритети подружнього життя »          9 -11 класи         класні  керівники   

    « Чи кожна людина може бути щасливою».  

5. Шевченківські свята « Тарасовими шляхами підемо з нами» 

     ( згідно плану )   0 4-10.03             5- 11 класи   вч.укр.мови та літератури        

6. Тиждень  дитячої та юнацької книги «Книга – наш друг і порадник» 

         ( за окремим планом)                       23 по 27.03   шкільні бібліотекарі 

7. Організувати і провести  заняття з елементами тренінгу  для учнів                                                     

старших класів: 

*  « Все починається з сім’ї »     

              18.03                  10  кл.                           психолог , соціальний педагог 

 *  «Сімейні цінності»                                                                                                                                               

              20.03                    9 кл.                                психолог, соціальний педагог 

* «Що таке щастя?».    

           24.03                  11 кл.                                  психолог,  соціальний педагог 

8.Скласти план роботи на весняні канікули та забезпечити його виконання. 

         до     26.03                          1-11 класи                заступник директора 

9. Провести відповідні інструктажі  для учнів з техніки безпеки  та правил 

поведінки під час канікул. 

       27.03                            1-4 класи, 5-11 класи      класоводи, класні керівники         

Заступник директора школи з ВР:                              В.Г.Борщ 


