
Дата 
проведення 

Основні заходи Проектна 
діяльність 

Учнівське 
врядування 

Участь в 
заходах ОТГ 

Робота з 
громадскістю 

Самоосві-
та 

ВЕРЕСЕНЬ 

1 – 3.09. День Знань, 
Перший урок 

Робота над 
проектом 
«Моє село 
краплиночка 
на карті…» 

   Робота з 
інтернет-
ресурсам
и 

7 – 10.09. Заходи в рамках 
Олімпійського тижня 
2021 
 

 Допомога при 
організації 
передвиборчої 
кампанії 
претендентам на 
голову  учнівської 
ради 
 

  Робота 
над 
норматив
но-
правовою 
базою з 
виховної 
роботи 

13 – 17.09.  Організація он-лайн 
фотоконкурсу «Моя 
Україно» 
 
Організація виборів 
голови УР 
 
Оформлення стенду УР 

Робота над 
проектом 
«Моє село 
краплиночка 
на карті…» 
 

Поповнення 
інформації про 
проведені заходи 
в групі Trostianets 
school life 
мережа ФБ, сайті 
ліцею 
 

Організація та 
проведення 
акції «Серце 
до серця» 

Організація та 
проведення 
акції «Серце 
до серця» 

Робота 
над 
норматив
но-
правовою 
базою з 
виховної 
роботи 

20 – 24.09 Конкурс малюнків  на 
асфальті «Діти – за мир 
!» до Міжнародного дня 
миру 
Виставка з плодів, 
овочів та квітів «АРТ-
габуз» 

 Засідання УР. 
Поповнення 
інформації про 
проведені заходи 
в групі Trostianets 
school life  у 
мережі ФБ, сайті 

Організація та 
проведення 
акції «Серце 
до серця» 

Організація та 
проведення 
акції «Серце 
до серця» 

 



Підготовка до Дня 
вчителя 

ліцею 
 
ЖОВТЕНЬ 

 
27.09 – 1.10. Захід  до Міжнародного 

дня захисту тварин 
«Діти за гуманне 
ставлення до тварин» 
 
Заходи  до  Дня вчителя 

Робота над 
проектом 
«Моє село 
краплиночка 
на карті…» 

Поповнення 
інформації про 
проведені заходи 
в групі Trostianets 
school life 
мережа ФБ, сайті 
ліцею 
 

 
Організація та 
проведення 
акції «Серце 
до серця» 

 
Організація та 
проведення 
акції «Серце 
до серця» 
 
 
 
 
 

Перегляд 
періодичн
их видань 
«Позаклас
ний час» 

4 – 8.10 Підготовка сценарію та 
заходів  присвячених 
Дню захисника Вітчизни 
і Дню козацтва. 
Оформлення виставки 
малюнків у початкових 
класах «Осінні мотиви». 
 

     

11 - 15.10. Підготовка та 
проведення заходів  
присвячених Дню 
захисника Вітчизни і 
Дню козацтва – 
національно-
патріотичний та 
спортивно-
розважальний захід  

Робота над 
проектом 
«Моє село 
краплиночка 
на карті…» 

Засідання УР   «Виховна 
робота в 
школі» 



«Козацькі забави» 
Висвітлення інформації 
в мережі ФБ та на сайті 
ліцею 

 

18 – 22.10 Організація та 
проведення акції «Ліси 
для нащадків» 

 Поповнення 
інформації про 
проведені заходи 
в групі Trostianets 
school life 
мережа ФБ, сайті 
ліцею 
 

  Перегляд 
інтернет-
ресурсів   

25 – 29.10 Оформлення куточка 
«Життя школи» 

    Робота 
над 
документ
ацією ПО 

ЛИСТОПАД 
 

1  -5.11. Допомога при 
підготовці заходів до 
Дня мови . 
Підготовка лінійки в он-
лайн форматі 
 «Моя ти рідна горда 
мово – життя духовного 
основа» 

     

8 -12.11. Допомога при 
організації заходів до 
Дня мови. 
Лінійка в он-лайн 

Робота над 
проектом 
«Моє село 
краплиночка 

Поповнення 
інформації про 
проведені заходи 
в групі Trostianets 

   



форматі  «Моя ти рідна 
горда мово – життя 
духовного основа» 

на карті…» school life 
мережа ФБ, сайті 
ліцею. 
 

15 – 19.11.  Підготовка заходів до 
Дня пам’яті жертв 
голодомору 
 
 

 Засідання УР    

22 – 26.11. Заходи до Дня пам’яті 
жертв голодомору. 
Акція «Запали свічку» 
Покладання квітів до 
меморіальної дошки 
Пилявцю Б. Б. 
Лінійка-реквієм біля 
пам’ятника жертв 
голодомору. 

 Поповнення 
інформації про 
проведені заходи 
в групі Trostianets 
school life 
мережа ФБ 
 

  Курси 
ВАБО 

ГРУДЕНЬ 
 

29.11 – 3.12. Відеолекторій для 
старшокласників «Дещо 
з біографії СНІДу», 
Виготовлення вітальних 
листівок для учасників 
АТО. 
 

 Поповнення 
інформації про 
проведені заходи 
в групі Trostianets 
school life 
мережа ФБ, сайті 
ліцею 
 

  «Позаклас
ний час» 

6  - 10.12. Акція «Ялинка без 
ялинки». 
 Флешмоб до Дня 

Робота над 
проектом 
«Збережемо 

Засідання УР 
 
 

  Робота з 
інтернет-
ресурсам



української хустки. 
Робота над сценарієм 
до свята  Нового року. 
 

планету 
разом !» 

Проведення  
«Веселих 
перерв» серед 1-4 
класів 

и 

13 – 17.12 КТС «Наш новорічний 
клас» 
Акція «Допоможи 
птахам взимку» 
Допомога при 
проведенні Посвяти в 
першокласники. 
Підготовка до 
святкування Нового 
року. 
 

 Проведення  
«Веселих 
перерв» серед 1-4 
класів 

  «Виховна 
робота в 
школі» 

20 – 24.12 Святкування Нового 
року. 
Конкурс малюнків та 
витинанок «Зимові 
візерунки» 

 Поповнення 
інформації про 
проведені заходи 
в групі Trostianets 
school life 
мережа ФБ, сайті 
ліцею. 
 

   

СІЧЕНЬ 
 

10 – 14.01. Фестиваль колядок та 
щедрівок «Різдвяні 
дзвіночки» 

  
Засідання УР 

   

17 – 21.01. Заходи до Дня 
Соборності України 

    «Позаклас
ний час» 



24.01. – 
28.01 

Акція «Допоможи 
птахам взимку» 
КТС «Бабу здоровенную, 
уночі страшенную 
зліпимо гуртом…» 
Відео-лекторій  
«Трагедія Крут» 

 Поповнення 
інформації про 
проведені заходи 
в групі Trostianets 
school life 
мережа ФБ, сайті 
ліцею. 
 
Проведення  
«Веселих 
перерв» серед 1-4 
класів 
 

  Робота 
над 
темою 
самоосвіт
и 

ЛЮТИЙ 
 

31 – 4.02. Підготовка заходів до 
Дня Валентина. 
Підготовка учасників до 
фестивалю «Проліски 
надії  - 2022»  

 Проведення  
«Веселих 
перерв» серед 1-4 
класів 

  «Виховна 
робота в 
школі» 

7 – 11.02. Заходи до Дня 
Валентина 
 
Підготовка учасників до 
фестивалю «Проліски 
надії  - 2022» 

Робота над 
проектом 
«Збережемо 
планету 
разом !» 

Проведення  
«Веселих 
перерв» серед 1-4 
класів 

 
 
 
 
 

  

15 – 19.02 Організація та 
проведення заходів до 
Дня Єднання. 
Організація та 
проведення лінійки  до 

 Засідання УР 
Проведення  
«Веселих 
перерв» серед 1-4 
класів 

   



Дня  пам’яті Небесної 
сотні. 
Підготовка учасників до 
фестивалю «Проліски 
надії  - 2022» 
 

21.02 -25.02. Акція «Допоможи 
птахам взимку» 
 
Підготовка заходів до 8 
Березня 
Участь у фестивалі 
«Проліски надії  - 2022» 

 Поповнення 
інформації про 
проведені заходи 
в групі Trostianets 
school life 
мережа ФБ 
 

 
 
 

  

БЕРЕЗЕНЬ 
 

28 -4.03. Конкурс малюнків для 1 
– 4 класів «Весна іде…» 
Святкування 
Міжнародного жіночого 
дня 

     

7 – 11.03. Організація та 
проведення он-лайн 
флешмобу «Діти проти 
війни !» 

 Засідання УР  
(он-лайн) 

   

14 – 18.03.  
Акція «Посади дерево» ,  
«Сади перемоги» 
 
Малюнки на передову. 
Акція «Повертайся 
живим !» 

Робота над 
проектом 
«Збережемо 
планету 
разом !» 

    



 

22 – 26.03 Робота з 
документацією. 
Поновлення куточка 
«Життя школи» 
 
Малюнки на передову. 
Акція «Повертайся 
живим !» 
 

     

28.03 – 1.04 Організація фото-
виставки «Тварини в 
моїй родині» 
 
Малюнки на передову. 
Акція «Повертайся 
живим !» 
 
 

    «Позаклас
ний час» 

КВІТЕНЬ 
 

4 – 8.04 Запуск  челенджу до 
Всесвітнього дня 
здоровя «Я і моя рідня – 
спортивна сім’я » 
Заходи до 
Міжнародного дня 
дитячої книги «Моя 
улюблена книга» 
 
 

 Поповнення 
інформації про 
проведені заходи 
в групі Trostianets 
school life 
мережа ФБ 
 

   



11 – 15.04. Продовження  
челенджу до 
Всесвітнього дня 
здоровя «Я і моя рідня – 
спортивна сім’я » 
 
Он-лайн флешмоб 
«Дякую воїнам !» 

     
Робота 
над 
темою 
самоосвіт
и 

 18 – 22.04. Заходи до Дня Землі 
 
Організація фото-
виставки «Великодні 
дива» 

Робота над 
проектом 
«Збережемо 
планету 
разом !» 

Прибирання 
місцевого парку в 
рамках роботи 
над проектом 
«Збережемо 
планету разом !» 
 
Поповнення 
інформації про 
проведені заходи 
в групі Trostianets 
school life 
мережа ФБ, сайті 
школи 
 

   

26 – 29.04 Заходи  до 
Міжнародного дня 
пам’яті  аварії на ЧАЕС 
«Дзвони пам’яті » 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



ТРАВЕНЬ 
 

3 – 6.05 Цикл заходів до Дня 
пам’яті та примирення 
«Ніхто не забутий , ніщо 
не забуте»  

    «Позаклас
ний час» 

10 – 13.05. Заходи до 
Міжнародного дня сім’ї; 
Дня матері. 
 
Флешмоб до Дня 
вишиванки. 
 

 Засідання УР (он-
лайн) 
Поповнення 
інформації про 
проведені заходи 
в групі Trostianets 
school life 
мережа ФБ, сайті 
школи 
 

  «Виховна 
робота в 
школі» 

16 – 20.05 Заходи Дня Європи в 
Україні; 
Дня пам’яті жертв 
політичних репресій 
 

     

23 – 31.05. Підготовка та 
проведення свята 
Останнього дзвоника; 
 
 
Оновлення куточка 
«Життя школи» 

 Поповнення 
інформації про 
проведені заходи 
в групі Trostianets 
school life 
мережа ФБ, сайті 
школи 
 

  Робота 
над 
документ
ацією ПО. 

 


