
                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                     Директор школи 

                                                                                           _________О.М. Дроздовський 

                                                                                           03.09.2018 

 

             План  

роботи опорної школи «Формування духовного здоров´я учнів» 

№ Зміст роботи Термін виконання Відповідальні 

Вересень 

 

1. 

 

Затвердити  план роботи 

ОШ на методичній раді. 

 

 

15.09.2018 р. 

 

Голова МР 

Венжик Т.С. 

2. Провести засідання  ради 

опорної школи з 

порядком  денним:  

мета, завдання, зміст 

роботи опорної школи в 

2018/2019 н.р.; 

обговорення  плану 

роботи опорної школи на 

2018/2019 н.р.; 

створення  динамічних 

груп  з окремих проблем. 

 

 

 

 

22.09.2018 р. 

 

 

 

 

 

Венжик Т.С. 

3. Поновити інформаційні 

стенди.  

 

Вересень Члени РОШ 

4. Поновити  інформаційну 

виставку новими 

посібниками та 

методичними 

матеріалами. 

 

 

Вересень 

 

 

ЗДНВР 

5. Провести акцію «Хай 

серце не втрачає 

доброти». 

 

Вересень 

 

Психологічна служба 

6. Складання родовідного 

дерева  з метою 

виховання сімейних 

цінностей у молодших 

школярів. 

 

Вересень 

 

Учителі та учні 

 1-4 класів 

7. Провести волонтерську 

акцію «Діти Білої Церкви 

– дітям Попасної». 

 

Вересень 

 

Педагог-організатор 

8. Провести волонтерську 

акцію «Наша допомога 

 

 

Вересень 

 

 

Педагог-організатор 



для спільної перемоги». 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Реалізація проектів:  

- « Плекаймо в серцях 

добро»,   

- « Милосердя», 

 - « Я – громадянин», 

- « Духовно-моральне 

становлення учнів», 

-« Школа людяності», 

-« У світі прекрасного», 

-« Мій край і я», 

-« Розвиток духовності, 

формування освітніх 

компетенцій школярів на  

уроках художньої 

культури та в  

позашкільній роботі ». 

Продовження  роботи 

творчих груп: 

- «Планета «Здоров´я», 

- « Упровадження творчої 

спадщини Василя 

Сухомлинського в 

початковій школі», 

- «Дорослішай на 

здоров´я». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники проектів, 

творчих груп 

Жовтень 

1 

 

 

Випустити стіннівки до 

Всесвітнього дня захисту 

тварин ( 2–4 класи). 

08.10 – 12.10  

Ільєнко О.П. 

 

2 Провести практичні 

заняття з учителями 

початкових класів 

«Формування 

психологічної готовності 

педагогів до роботи з 

дітьми ООП». 

 

09.10 

 

Лугова Н.А. 

2 Провести  виховні годин 

и «Абетка людяності»  

( 1–4 класи). 

Щомісячно Вчителі 1-4 кл. 

3 Провести  бесіди з 

учнями 5-7 класів та 

взяти інтерв´ю в  батьків 

на тему «Здоровенькі 

були» ( щодо  здорового 

способу життя). 

 

 

22.10.2018 р. 

 

 

Творча  група 

«Планета «Здоров´я»

  

4   Засідання клубу 

«Лідерград». 

 

Жовтень 

Якушкіна М.С. 

 



5 Провести  години 

спілкування  для учнів 

 9-х класів  « Людина 

живе в гармонії з 

природою та всесвітом». 

 

 

Жовтень 

 

 

Класні керівники 9-х 

класів 

6 Продемонструвати  

учням 8-9 класів фільми, 

створені членами клубу 

«Верітас». 

  

   Жовтень  

 

Козловська С.М. 

7 Провести засідання клубу 

«Берегиня» для учнів  

1-4-х класів. 

17.10.2018 р. Бугаєць Л.С. 

8 Провести  уроки 

позакласного  читання в 

початковій школі за 

творами  

В.О. Сухомлинського. 

 

 

Жовтень 

 

 

Учителі 2-4 класів 

Листопад 

1 Провести  засідання ради 

опорної школи на тему 

« Духовне здоров´я – 

основа духовного світу 

особистості». 

 

 

 

03.11.2018 р.  

 

 

 

Керівник ОШ 

2 Провести  дискусії 7-8 

класах на тему «Чи знаєш 

ти себе?». 

 

З 05.11 по 09.11. 2018 р. 

  

Класні керівники 

 7-8 кл.  

   

3 Провести тренінгові 

заняття для учнів 10-11 

класів на тему «Що варто 

знати про анатомо-

фізіологічні вікові 

особливості учнів  

старших класів». 

  

 

 

з 12.11. по 17.11. 2018 р.  

 

 

 

Цибровська Л. М. 

4 Провести  засідання 

творчої групи   « У світі 

прекрасного». 

  

22.11.2018 р. Цілуйко С.В. 

5 Провести анкетування 

учнів 9,11 класів «Мої 

життєві цілі і плани».  

 

Листопад 

 

Психологічна служба 

6 Провести  лекторій для 

батьків на тему «Духовне 

здоров´я учнів – необхід- 

на потреба сьогодення». 

 

 

Листопад 

 

 

Рада опорної школи 

7 Складання учнями школи 

літописів класів. 

 

Щомісячно Кл. керівники 

8 Провести диспут для 

учнів  10-11-х класів « Як 

підвищити мотивацію до 

занять фізичною 

культурою?» 

 

 

28.11.2018 р.  

 

 

Учителі фізичної 

культури 

9 Провести бібліотечні   



уроки  для учнів 2-9 

класів на тему «Любіть 

красу своєї мови». 

 

 

Листопад 

 

Учителі укр.мови 

Грудень 

1 Провести акцію до 

Всесвітнього дня 

толерантності з ВІЛ-

позитивними людьми  

(для учнів 5-11 класів). 

Грудень Психологічна  служба 

2 Провести волонтерську 

акцію для дітей 

реабілітаційного центру 

 « Злагода» «Чудо 

творить Миколай». 

 

Грудень 

 

Педагог-організатор 

3 Провести волонтерську 

акцію для дітей 

Луганської області «Хай 

ангел в день святого 

Миколая від біди і зла 

оберігає». 

 

 

Грудень 

 

 

Педагог-організатор 

4 Провести волонтерську 

акцію для  воїнів АТО.  

 

Грудень 

 

Педагог-організатор 

Січень 

1 Провести засідання ради 

ОШ на тему « Результати 

профконсультування  

учнів 9-11класів щодо 

професійного 

самовизначення». 

 

15.01.2019 р.   

Керівник ОШ 

 

Венжик Т.С. 

 

2 Провести тренінг для 

вчителів  на тему «Стрес 

та його профілактика». 

 

21.01.2019 р. Психолог школи 

3. Практикум доброти для 

учнів 5-8 класів. Тренінг 

для дівчат «Якби я була 

доброю феєю». 

 

Січень  

3 тиждень 

 

Психологічна служба 

4 Провести  валеологічний  

контроль за станом та 

динамікою здоров´я 

учнів. 

 

 

Січень  

 

 

Медпрацівники 

Лютий 

1 Провести круглий стіл 

для учнів 9-Б класу 

«Народні звичаї та 

традиції». 

 

15.02.2019 р. 

 

Мельник Н.П. 

 

 

 

2 Провести  виховний захід 

для учнів 3-х класів за 

 

 

 

 



творами 

В.Сухомлинського 

«Духовний світ 

школяра». 

 

22.02.2019 р.  Класні керівники 3-х 

класів 

3 Заочна  подорож 

«Стежинами рідного 

краю» (екскурсії в 

музеї,театр, на виставки). 

 

Лютий Класні керівники 

Березень 

1 Поповнити  картотеку 

відеофільмів клубу 

«Верітас». 

 

Протягом місяця          

 

Козловська С.М. 

2 Провести годину 

спілкування для учнів 5-х 

класів «Родинні обряди 

та звичаї». 

 

22.03.2019 р.  

 

Класні керівники  

3 Провести практикум 

доброти. Тренінг для 

хлопців 6-7 класів «Якби  

я був добрим принцем» 

 

3 тиждень  

 

Психологічна служба 

4 Тестування учнів  10 

класів «Чи відповідальні 

ви за свої дії та вчинки». 

4 тиждень Психологічна служба 

Квітень 

1 Провести презентацію 

туристичних  маршрутів 

«Духовність і подорож». 

 

Протягом місяця 

 

Козловська С. М. 

2 Провести творчий звіт 

методичного об´єднання 

вчителів природничого 

циклу. 

 

Протягом місяця 

 

Осипенко А.Р. 

3 Провести заняття-

практикум  для 

старшокласників 

«Прийняття рішення». 

 

26.04.2019 р. 

 

Психологічна служба 

Травень 

1 Поповнити  фотокнигу 

«Мандруючи Україною». 

 

 

Протягом місяця 

 

Члени туристичного 

клубу 

2 Провести  відкрите 

засідання клубу 

«Батьківська твердиня». 

18.05.2019 р. Дубовицька Н.В. 

3 Обговорити питання  

« Роль опорної школи в 

роботі з педагогічними 

кадрами» на нараді при 

директорові. 

 

II тиждень 

 

Керівник ОШ 

Венжик Т.С. 

4 Провести засідання ради 

ОШ з порядком денним: 

- Аналіз роботи опорної 

III тиждень  

Керівник ОШ 

Венжик Т.С. 



школи  за 2018/2019 н.р. 

- Завдання на 2019/2020 

н.р. 

 


