Виховний план класного керівника 5- 11
класу на 2018/2019 н.р.
Нормативно – правове забезпечення
Основні завдання виховної діяльності сучасних закладів освіти визначені
 Законами України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за
незалежність України у XX столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні 1939-1945 років»;


указами Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого
розвитку «Україна-2020», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення
національно патріотичного виховання дітей та молоді», від 13.10.2015 № 580/2015
«Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020
роки», від 22.01.2016 № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій
Української революції 1917-1921 років»; постановами Верховної Ради України від
12.05.2015 № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно
патріотичного виховання дітей та молоді», від 22.07.2015 № 524 «Про утворення
Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання»;



розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 998-р «Про заходи з
увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року», від 05.05.2016 № 348р «Про затвердження плану заходів щодо вшанування Дня пам’яті жертв геноциду
кримськотатарського народу»;



наказах Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення
Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 16.06.2015 №
641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і
молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей
і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y
загальноосвітніх навчальних закладах», від 16.07.2015 № 768 «Про національнопатріотичне виховання в системі освіти».



лист Міністерства освіти і наук и України від 27.07.2017 p. №1/9-413 «Про деякі
питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018
навчальному році»

ТЕМА ПЕРШОГО УРОКУ В НОВОМУ 2018-2019
НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Перший урок в навчальному році — важлива подія як для усіх учнів, так і для їхніх
батьків та вчителів.Саме тому підготовка до цієї дати повинна бути належною. Окрім
урочистих заходів обов’язковим, як дає зрозуміти програма Міністерства освіти, 1-го вересня
є і проведення першого уроку.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ
Щорічно міністерство пропонує свої варіанти тем для першого шкільного заняття. Такі
теми не є обов’язковими та можу коригуватись вчителем. Важливо, щоб початок нового
навчального 2018-2019 року налаштував дітей на навчання, дав їм достатню мотивацію та
корисні роздуми.
Обираючи ту чи іншу тему, вчителі повинні:
 орієнтуватись на вік школяра;
 враховувати актуальність проблематики.

Так, для початкових — 1-4-х класів, доречними стануть такі теми:
 “Діти об’єднують Україну”;
 “Я люблю свою країну”;
 Добре тим, хто вміє дружити”;
 “Краса людини — її доброта”.
Учням 5-9-х класів можна запропонувати більш серйозні теми, що стосується політики країни,
важливих екологічних чи інтеграційних процесів, наприклад:
 “Наші земляки — герої Революції Гідності”;
 “Хочемо, щоб усі жили в мирі”;
 “Розкажемо Європі про себе”;
 “Українці серед інших європейських націй”;
 “Добрототворення — наша мета”;
 “Повага до європейських цінностей”;
 “Історія нескорених”
тощо.
Для 10-11-х класів корисними будуть обговорення на теми:
 “Як я бачу партнерські відносини Україна-ЄС”;
 “Будуємо справжню демократичну країну”;
 “Прагнемо миру!”.

