
ПЛАН   РОБОТИ
Ревнівської  загальноосвітньої школи

  І-ІІІ  ступенів
Бориспільської районної ради 

Київської області
на  2017-2018 навчальний рік



ПОЗАКЛАСНА, ПОЗАШКІЛЬНА НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНА РОБОТА

Термін    Зміст    роботи Відповідальні Відмітка  про 
виконання

1 2 3 4
Місячник «Cпорт в нашому житті»(Проект «Спорт і ми»)

01.09.- 08.09. Свято Дня Знань                                                                                     
Перший урок: 
1-4 класи
          "Україна на карті Європи"

«Моя Україно! Ти мати єдина на всі покоління й віки…»
5-9 класи

«Україна в сім'ї європейських народів»
«Під синьо-жовтими прапорами України та Євросоюзу»

 10-11 класи
«Ми будуємо Україну – європейську демократичну країну»
«Моя країна у співдружності європейських народів»
«Демократичний  розвиток  та  зміцнення  партнерства
Україна-ЄС: очима молоді»

До дня  Знань тематична поличка

Спортивні змагання для учнів 1-4 класів

Організація  чергування по школі
Організація роботи гуртків, спортивних секцій

Районний конкурс фоторобіт

Дирекція, класні 
керівники
Класні керівники, 
класоводи

Бібліотекар

Вчителі фізкультури

Адміністрація школи
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 «Неосяжна моя ,Україно!» Керівнки гуртків

11.09 – 15.09 Година спілкування «Єдині вимоги до учнів»

Організаційні класні збори, вибори органів учнівського 
самоврядування класних колективів
Організація чергування по школі

Тематична поличка «Зірки олімпійського спорту»

Спортивні змагання «Кільця дружби»для учнів 5-9 класів

Конкурс малюнків на асфальті для учнів 1-4 класів

Передвиборча компанія кандидатів в президенти
 «Шкільного дому»

Клуб цікавих зустрічей - Зустріч з Адою Роговцевою

Класні керівники, 
класоводи
Класні керівники

ЗДВР

Бібліотекар 

Вчителі фізкультури

Вчитель малювання, 
класоводи

Кандидати в президенти,
ЗДВР, педагог-
організатор
Опарієнко І.А., 
Віценко О.І.

18.09 - 22.09 Година спілкування

Уточнення та затвердження плану виховної роботи
 на 2017-2018 н.р.

Засідання центрів учнівського самоврядування 

Виставка стіннівок «Вище, швидше, сильніше»

День бігуна. Благодійний марафон

Класні керівники, 
класоводи
Методоб’єднання 
класних керівників

ЗДВР, педагог-
організатор
Класні колективи

Учнівські і вчительські 
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колективи

25.09.- 29.09. Година спілкування - олімпійський урок «Спортивні досягнення 
України»

 Вибори президента учнівського самоврядування «Шкільного 
дому»

Тиждень музики - «Шукаємо таланти»

Змагання з шашок і шахів

Спортивні змагання з батьками( учні 10-11 класів і батьки)

День людей похилого віку
 

Класні керівники

Учнівські і вчительські 
колективи

Поліщук Н.Л.

Вчителі фізкультури

Вчителі фізкультури

Класні керівники, 
учнівські колективи

Рік Японії  в Україні і в нашій школі
02.10 –06.10. Загальношкільна лінійка «Японія –країна вранішнього сонця»

Година спілкування

«Японія –країна орігамі» майстер-класи по складанню орігамі  

Виставка орігамі і ікебан(1-11 класи)

Святковий концерт до Дня учителя «Наші таланти , тобі, 
Україно!»

Акція до Дня учителя «Ми вас пам’ятаємо, шановні  ветерани» 
(привітання Ветеранів педагогічної праці)

Педагог-організатор

Класні керівники, 
класоводи
Вчителі трудового 
навчання
Класні колективи

Колектив 11 класу, 
Долобан О.О., Поліщук 
Н.Л.
Учнівське 
самоврядування 
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Всеукраїнська експедиція «Моя Батьківщина – Україна». Конкурс
пошуково-дослідницьких робіт 

Гра подорож для учнів 1-4 класів «Мандрівка до Кіото»

Вчитель історії,
вчитель географії,
вчителі  української 
мови та літератури
Класовод 3 класу
 Чабан Н.О.

09.10 – 13.10 Година спілкування

До Дня людей похилого віку вітальний концерт в будинку 
пристарілих

Екскурс «Візитна карта Японії»

Допомога людям похилого віку волонтерами школи.

Тематична поличка «Японія така близька і така далека»

«Поезія натяків…»( яскравий представник японської поезії Мацуо
басьо та його хоку)

Класні керівники, 
класоводи
Керівнкик гуртків, 
дирекція

Вчитель географії

Учнівське 
самоврядування
Бібліотекар  

Вчителі мови і 
літератури

16.10-20.10 Година пізнань і відкриттів «Між сакурою і калиною»

Складання плану роботи школи на канікули

Конкурс на кращий класний куточок

Виставка стінних газет про Японію, 5-11 класи

Класні керівники, 
класоводи
Шульга М.О.

ЗДВР, педагог-
організатор
Учнівське 
самоврядування
Вчитель біології
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День японської музики

Арт-терапевтичне заняття «Душа Японії»

Конкурс ім.П.Яцика (шкільний тур)

Вчитель музики

Психолог

Вчителі мови і 
літератури

23.10- 27.10 Канікули. Робота за планом на канікули
Відвідування музеїв, театрів. Екскурсії, походи.
Поїздки до літературно-меморіального музею Г.Сковороди

Класні керівники, 
керівники гуртків.
Вчителі словесники 

30.10-03.11. Година спілкування «Культура та традиції японського 
народу»

Відеорепортаж «Сім стежок Г.Сковороди» 

 «Чашка зеленого чаю – символ спілкування» чайна церемонія 
«тяною»8-11 класи

КТС  Акція «Чисте шкільне  подвіря».

Інсценізація казки «Японський календар» 1-4 класи

Класні керівники, 
класоводи

Вчиелі мови і літератури

Класні керівники, ЗДВР

Класні  колективи,
класні керівники,завгосп
Класовод  4 класу Бойко 
Н.М.

Проект «Благословенні ви, сліди мандрівника Сковороди» 
06.11.- 10.11. Година спілкування

Брейн-ринг «Пізнай самого себе»(за життєвим та творчим шляхом
Г.Сковороди)

Аналіз відвідування школи учнями, що потребують особливої 

Класні керівники, 
класоводи
Вчителі мови і 
літератури

Класні керівники
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уваги.

Районна виставка – конкурс декоративно-ужиткового мистецтва 
«Скарби рідного краю»

Диктант національної єдності до Дня української писемності, 2-11
класи

 Круглий стіл  за  темами:  «Земляки  –  учасники  АТО  на  сході
України», , «Герої нашого часу»;

Антонюк А.Є.

Вчителі мови і 
літератури,класні 
керівники, класоводи
Вчителі історії

13.11.-17.11. Година спілкування

Оформлення куточка Г. Сковороди

Засідання ради профілактики правопорушень

Круглий стал «Сковорода і сучасність», 9-11 класи

Міжнародна інтелектуальна гра «Геліантус»

Загальношкільні  змагання з піонерболу і волейболу

16 листопада -  Всесвітній і загальношкільний  День ґудзиків

Класні керівники, 
класоводи
Вчителі мови

Рада профілактики

Вчителі мови і 
літератури
Вчителі хімії і біології

Вчителі фізкультури

Учнівські колективи

20.11 – 24.11 Година спілкування

День гідності і свободи
 
Акція «Свіча пам’яті» до Дня пам’яті жертв Голодомору та. 

Вчителі словесники

Вчителі історії
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( 25 листопада).

20 листопада - Всесвітній день дитини

21 листопада- Всесвітній день вітань

Участь в акціях  «Напиши листа захиснику Батьківщини», 
«Повертайтеся живими» (виготовлення сувенірів-оберегів), 
«Дякуємо за сонячний ранок» (малюнки, вітальні листівки)

Класні колективи

27.12 –01.12. ТВГ Всесві́тній день боротьби́ зі СНІДом

Районний етап Всеукраїнського конкурсу  учнівської творчості 
«Об’єднаймося ж, брати мої!».
 

Зустріч з працівниками  Асоціації по боротьбі з наркоманією

Виставка учнівських малюнків до творчості Сковороди

Класні керівники

Антонюк А.Є.
                                         

Литвин Т.В.

Вчитель малювання, 
класоводи

04.12.- 08.12. Година спілкування 

Спортивні змагання «Ми майбутні воїни»(1-4 класи)

До Дня збройних сил України святковий концерт для військової 
частини села Ревне

Тренінги:
-  подолання шкідливих звичок «Це мій вибір»;

Класні керівники, 
класоводи
Вчителі фізкультури, 
класоводи
Дирекція, керівники 
гуртків

Психолог школи
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- «Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ/СНІДу».
  

11.12- 15.12 Година спілкування

«Якось на Андрія…» веселі нотки

Літературно-музична композиція «Шлях мудреця»

Загальношкільні змагання з волейболу

Організація і проведення досліджень:
- щодо схильності учнів до шкідливих звичок;
- вивчення стану агресії учнів;
- виявлення акцентуації характеру;
- «Правова обізнаність: правопорушення та відповідальність»;
- вивчення обізнаності молоді щодо поширення венеричних 
захворювань і ВІЛ-інфекції.

Класні керівники 

Класні керівнкик8-11 
класів
Вчителі мови і 
літератури, музики

Вчителі фізкультури

Психолог, класні 
керівники, медсестра

18.12 – 22.12 Година спілкування

Благодійна акція «З Дідом Морозом у кожен дім».

Бібліотечний урок: «Правила поводження з книгою»1-4 кл.

Новорічні свята «Казкова фантазія»1-4 класи; 5-7 класи.

Новорічний вогник для учнів 8-11 класів.

ТБ на новорічних святах та зимових канікулах 

Класні керівники, 
класоводи
Шульга М.О.

Опарієнко І.А.

Шульга М.О.

Бабич О.М., класні 
керівники

Класні керівники

9



Складання  плану роботи під час зимових канікули Педагог-організатор
25.12.- 29.12. Зимові канікули

 Екскурсії на час зимових канікул. Класні керівники, 
класоводи

ІІ семестр 2017-2018 н.р.

15.01.-19.01. Година спілкування 

Районний конкурс «Новорічна композиція»

Районний етап конкурсу «Історія міст і сіл» 

«Свято української книги «Хто ми? Які? Звідки?» 

Бесіда «Грип та його профілактика».

До дня Соборності України «Україна- єдина країна» 
Флешмоб з рушниками

Сторіччя   Центральної  Ради (100 років проголошення І 
УніверсалуУкраїнської Центральної Ради)

Класні керівники, 
класоводи
Керівники гуртків

Вчителі історії

Бібліотекар

Медсестра

Вчителі історії, класні 
керівники 
Вчителі історії, класні 
керівники

22.01.-26.01. Година спілкування
 
«Ми на Вкраїні - таки український народ»,
(29.01.) 100 річчя битви під Крутами (1-11 класи)

Книжкова виставка «Крути. Вічна  пам’ять»

Інструктаж «Обережно, ожеледиця!».

Класні керівники

Білощицька В.І.

Бібліотекар 

Класні керівники, 
класоводи
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Прес- інформація  до міжнародного дня Холокосту «Голгофа 
страждань європейського народу»

Бібліотекар

Проект «Гордість нашої школи»
29.01.-02.02. Година спілкування

«Ми честь і гордість нашої школи»(виготовлення постерів, 
альбомів класу)

Усний журнал «Життя без книги – хата без вікна» 

Загальношкільні змагання з баскетолу

Знайомство учнів з місцями роботи випускників. Екскурсія на       
ТБ- Бориспіль

Вечір зустрічі випускників «У пам’яті шкільні роки - 
найяскравіші квіти»

Класні керівники, 
класоводи
Класні керівники, 
класоводи

Бібліотекар

Вчителі фізкультури

Класні керівники9-11 
класів
Класні керівники
Бабич О.М., Шульга 
М.О., Поліщук Н.Л.

05.02.-09.02. Година спілкування

Уроки життя- зустріч з випускниками

Виставка постерів, стендів класних колективів

Збір інформації про випускників- гордість школи

Районний  конкурс  дитячих хорових колективів 
«Бориспільщина співуча»

Оформлення збірки учнівських творів «Сковорода очима 
сучасних дітей»

Класні керівники, 
класоводи
Класні колективи 8-11 
класів
Класні колективи

Класні колективи

Поліщук Н.Л.

Долобан О.О.
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Заключний концерт «Ми теперішнє твоє рідна школо» Класні керівники, 
дирекція, керівник 
гуртків

12.02.-16.02. Година спілкування

День Святого Валентина(День закоханих) –вечір відпочинку(8-11 
класи)

Виготовлення стенду «Гордість нашої школи»

Виведення військ з Афганістану-  тематична поличка

Презентація проектів «English cities»для учнів 10 класу

Класні керівники

ЗДВР, класні керівники

Класні колективи

Бібліотекар

Вчителі англійської мови
Проект «Перші кроки до науки»

( Англійська і німецька мови в Україні)
19.02.-23.02. Година спілкування

Виставка творчих робіт «Я люблю українську мову» до Дня рідної
мови (21 лютого)

Книжкова виставка «Мово рідна, слово рідне»

Змагання для учнів 2 класу «The best in English»

Конкурс плакатів , листівок «Enviromental Protection», «For 
Healthy Way of life»

Благодійний ярмарок солодощів «Нам болить твоє горе земляче»

Бесіди -розповіді «Німецькі традиції», «Заочна подорож 
Німеччиною»(3, 4, 5 класи)

Класні керівники

Вчителі мови і 
літератури

Бібліотекар

Вчителі англійської мови

Класні колективи

Класні колективи

Вчителі англійської і 
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німецької мов

26.02.- 02.03. ТВГ «Рік німецької мови в Україні і української мови в 
Німеччині»

Поїздка до літературно-меморіального музею Т.Шевченка в 
Переяслав-Хмельницькому

Турнір знавців англійської мови для дітей 6-х класів

Виставка творчих робіт «Мої перші кроки у вивчені англійської 
мови»( 1 клас)

Інтелектуальна гра для учнів 8 класів «What? Where?When?»

Класні керівники, 
класоводи
Вчителі  української 
мови і літератури

Вчителі англійської мови

Вчитель англійської 
мови, класовод 1 класу

Вчителі англійської мови

05.03.-09.03. Година спілкування

День авіації і космонавтики

 Наукова конференція присвячена 100-річчю Національної 
академії наук України.

Операція «Сюрприз для мами».(1-4 класи)

Подорож до країн англійської мови учнів 7 класів

Святковий концерт присвячений 8 Березню(11 клас)

Класні керівники, 
класоводи
Вчителі предметники

Вчителі предметними

Класоводи, педагог-
організатор
Вчителі англійської мови

Керівники гуртків
Долобан О.О.

12.03.-16.03. Година спілкування Класні керівники, 
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Зустріч-презентація англомовних країн для учнів 9-х класів

День довкілля

Районний етап Всеукраїнської експедиції учнівської та 
студентської молоді «Моя батьківщина  - Україна»

Екскурсії-зустрічі на місцеві підприємства «Таємниця 
майстерності»

Поїздка до музею ім. І.Я. Франка.

класоводи
Вчителі англійської мови

Учнівське 
самоврядування
Бабич О.М.

Класні керівники, 
класоводи

Класні керівники

19.03.-23.03. Година спілкування

Галерея досягнень української науки в галузі фізики, хімії і 
математики

Відвідування музею науки(експерементаріум з фізики, хімії 
м.Київ (10-11 класи)

Квест з математики(9 класи)

Перегляд відеороликів: «Освоєння космосу», «Нанатехнології», 
«Біотехнології»

Огляд  конкурс художньої самодіяльності

Інструктаж  ТБ,  правила поведінки  на весняних канікулах

Районний конкурс виконавців естрадної та народної пісні 

Класні керівники, 
класоводи
Вчителі предметники

Вчителі предметники

Вчителі математики

Вчителі предметними

Керівники гуртків

Класні керівники, 
класоводи
Поліщук Н.Л.
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«Калиновий дзвін»

Гала-концерт «Uae majesty,the English iangnage» 9-11 класи Вчителі англійської мови

26.03.-30.03 Весняні канікули
Заняття в гуртках і секціях
Екскурсії,  поїздки

Керівники гуртків
Класоводи. Класні 
керівники

Проект «Мій рідний край – моя історія жива»(перший рік) (3 роки)
02.04.-06.04. Година спілкування 

«Мій рідний край, моя земля – моя історія жива»

Перегляд презентації « Школа – освітній центр села

Екологічна стежка «Досліджуємо водойми рідного краю».

 Квітучі села нашого району(квіти  - Мартусівки, Затишного, 
Ревного, Процева) 1-2 класи

Класні керівники

Класні керівники 8-11 
класів
Віценко О.І.

Класоводи,
 Видиборець В.В.

09.04-13.04. Година спілкування

« Лист нащадків» («листи нащадків», присвячені історії рідного 
краю)

Круглий стіл «Історичне Ревне» 9-11 класи

Водойми навколо наших сіл (5-6 класи)

Класні керівники, 
класоводи
Вчителі української 
мови і літератури 

Вчителі історії, класні 
керівники
Видиборець В.В.
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16.04.-20.04. Година спілкування

Конкурс відеороликів «Моє село»7-11 класи

Літературне Ревне ( відомі письменники – наші земляки) 9-11  
класи

 «В дорогу далеку рушник вишиваний…» виставка вишитих 
виробів «від бабусі до мене»

Заказники на території наших сіл(7-8 класи)

Класні керівники, 
класоводи
Класні колективи

Опарієнко І.А., Віценко
О.І.

Класні колективи

Полях О.В.

23.04.-27.04. Година спілкування «Традиції нашого села і школи»

Сучасне Ревне- виставка постерів (1-11 класи)

«З  висоти пташиного польоту»
(птахи – наші пернаті друзі) 3-4 класи

Музична стежина нашого села (міні концерт з зібраних пісень)

«Наші села здавна сяють іменами, що не меркнуть із літами»
(відомі постатті сіл)

Класні керівники

Класоводи, вчитель 
малювання
Класоводи

Поліщук н.Л

Бойко Н.М.

30.04.-11.05. Уроки мужності  «За мир в усьому світі –це значить за 
життя» 
 
Тиждень пам’яті: Свято «Незабутній День Перемоги»

Виставка пасхальних корзинок, букетів, рушничків, поробок»

Класні керівники, 
класоводи, дирекція

Класні керівники

Класні колективи
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Книжкова виставка «Вічний вогонь війни»

Зустрічі з учасниками АТО, ліквідаторами наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, воїнами-афганцями, дітьми Другої світової 
війни

Бібліотекар

Учнівські колективи

14.05.-18.05. Трудовий десант «Перетворимо школу на квітучий сад»

 День вишиванки

Свято Букварика у першокласників

Районний туристсько-краєзнавчий зліт

Класні керівники 

Класні керівники, 
класоводи
Класовод 1 класу

Дирекція, вчителі 
фізкультури
Дирекція, Гиренко М.Г., 
Степанова Г.М.

Тиждень безпеки життєдіяльності школяра
21.05.-25.05. Година спілкцування

Цикл бесід щодо обережного поводження:
- протипожежна безпека;
-«Увага: обірваний провід!»;
-«Обережно – вибухонебезпечні предмети»;

           - «Вогонь – друг, вогонь – ворог»
             Причини виникнення пожеж, їх наслідки

Прегляд  мультфільмів  про поведінку дітей у природі, на воді. 
Трудові десанти «Довкілля рідного села»

Бесіди: «Травматизм на дорогах. Факти та цифри», «Правила 
дорожнього руху» 

Класні керівники
Класоводи
Класні керівники
Класоводи

Класоводи
Класні керівники

Класні керівники
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Конкурс малюнків «В гостях у вогника», «Світофорик»
День ЦО
Акція «Чистий шкільний дім» 

Свято останнього дзвоника 

Навчальна практика 

Випускний вечір

Шульга М.О.

Класні керівники, 
класоводи
Дирекція школи
 
Класні керівники 

Долобан О.О., дирекція
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