ПЛАН ЗАХОДІВ
по національно-патріотичному вихованню
Пологівського НВК
на 2017-2018 навчальний рік
№
п\п

Назва заходу

Термін
виконання

Відповідальні
Класні керівники
1-11 класів,
ЗНВР
Класні керівники
1-11 класів

1.

Розпочинати щодня заняття з виконання
Державного Гімну України.

Постійно

2.

Відвідування краєзнавчого музею села

Вересень

3.

Участь у заходах до святкування Дня селища.

Вересень

ЗНВР

4.

Зустріч з учасниками бойових дій в
Афганістані, АТО

Жовтень

Адміністрація

5.

Оформлення в шкільній бібліотеці виставки
«Видатні особи мого рідного краю»

Жовтень

Бібліотекар

Жовтень

Педагогорганізатор
класні керівники

Жовтень

Вчитель історії

8.

Заходи присвячені річниці визволення
України від німецько-фашистських
загарбників (за окремим планом)

Жовтень

Вчитель історії

9.

Здійснення інформаційного поповнення
рубрики Виховна робота з патріотичного
виховання на сайті закладу

Постійно

ЗНВР

10.

Лінійка – реквієм «Свіча пам’яті» до Дня
пам’яті жертв Голодомору та політичних
репресій.

Листопад

Вчитель історії
ЗНВР

11.

Заходи до Дня Гідності та свободи (за
окремим планом)

Листопад

12.

Проведення в школі Всеукраїнського тижня
права (за окремо складеним планом)

Грудень

6.

Організувати загони оперативної допомоги
людям похилого віку, хворим, самотнім,
пенсіонерам до Всесвітнього дня людей
похилого віку,
операція «Поспішай на допомогу!»
Проведення свята українського козацтва.

7.

Краєзнавча довідка свята Покрови.
День захисника України.

Вчитель історії
педагогорганізатор
Вчитель
правознавства,
ЗНВР

№
п\п

Термін
виконання

Відповідальні

Грудень

Класні керівники
1-11 класів,
ЗНВР

14.

Бесіди: «Вони свідомо йшли на смерть» до
Дня вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС.

Грудень

Класні керівники
1-11 класів

15.

Виховний захід «Волонтери – люди доброї
волі» до Всесвітнього дня волонтерів.

Грудень

Класні керівники
1-11 класів,
ЗНВР

16.

Розміщення методичних матеріалів
патріотичного змісту на сайті закладу
(виховні справи, програм виховної роботи,
проектів тощо)

Постійно

ЗНВР

17.

Проведення заходів, приурочених Дню
Соборності України «Україна єдина»:
- літературний вернісаж «В єднанні сила й
міць держави»;
- диспут для учнів 9-10 кл. «Чи є
«Соборність» актуальною проблемою
сьогоднішньої України?»

Січень

Класні керівники
1-11 класів,
ЗНВР,
бібліотекар

18.

День пам’яті героїв Крут (1918). Виховний
захід «Над Крутами – круки».

Січень

Класні керівники
1-11-их класів

19.

«Свіча Голокосту не згасне» круглий стіл до
Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.

Січень

Вчитель історії

20.

Заходи, приурочені Революції гідності та
подіям на Сході України у 2014 р.

Лютий

ЗНВР

21.

Класні години присвячені творчості Т.Г.
Шевченка «Учітесь, читайте, чужого
навчайтесь, свого не цурайтесь».

Березень

Класні керівники
1-11-их класів

22.

Трудовий десант по впорядкуванні пам’ятних
місць

Квітень

23.

Проведення тижня патріотичного виховання
(за окремо складеним планом)

Травень

24.

Виховні години, бесіди, присвячені Дню
Перемоги «Перемога єднає покоління»

Травень

Назва заходу
Вечір відпочинку для 9-10 кл. «Курс
молодого бійця»

13.

Конкурсна програма «Нумо, хлопці!» до Дня
збройних сил України.

Заступник директора з НВР

Педагогорганізатор
класні керівники
ЗНВР, вчитель
історії, класні
керівники
Класні керівники
1-11-их класів

