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ПЛАН
виховної роботи ДНЗ «Сєвєродонецьке ВПУ» на березень 2021 року
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І. Училищні заходи щодо календарних та знаменних дат
8 березня – Міжнародний жіночий день:
Заст. з ВР
- Книжкова виставка «Жінка…Немає милішого
І декада
кл. керівн.
слова, ті ж бо життя і творіння основа»
місяця
майстри в/н
- Виховна година «Ваша величність – жінка!»
01-05.03.21 бібліотекар
- Конкурс святкових плакатів до 8 березня
І декада
кер. гуртків
- Вечір відпочинку в гуртожитку училища
04.03.21
виховат.гурт
- Флешмоб «Жінка.Весна.Любов»
05.03.21
- Літературне привітання від агіттеатру з 8 березня 06.03.21
- Музіичне привітання від вокальної групи
07.03.21
- Челендж-відеопривітання усіх жінок від гр.11
08.03.21
9 березня – День народження Т.Г.Шевченка:
Заст. з ВР
- Книжкова виставка «Народна любов і святиня»
І декада
бібліотекар
- Тематична папка «Вінок народному Кобзареві»
місяця
кл. керівн.
- Виховна година «Слово, пісня, душа кобзарева,
01-05.03.21 майстри в/н
Ви – окраса й суть мого життя»
14 березня – День українського добровольця:
Заст. з ВР
- Виховна година «За щастя, за волю, за кращу
09-12.03.21 бібліотекар
долю»
кл. керівн.
- Інформаційна листівка «Українці – нація героїв»
14.03.21
(онлайн)
- Тематична папка «Сила нескорених»
ІІ декада
24 березня – Всесвітній День боротьбі із
Заст. з ВР
захворюванням на туберкульоз:
фельдшер
- Виховна година «Обережно, туберкульоз!»
22-26.03.21 училища
- Диктант «Обережно, туберкульоз!»
ІІІ декада кл. керівн.
- Тематична поличка «Якщо хочеш бути здоровим»
ІІІ декада бібліотекар
Місячник профорієнтаційної роботи:
Заст. з ВР
- Онлайн-Ярмарок Вакансій для учнів випускних
кл. керівн.
10.03.21
груп
майстри в/н
- Тиждень відкритих дверей
15-19.03.21 пр..психолог
- Профорієнтаційні тренінги «На порозі
бібліотекар
Згідно
професійного вибору»
графіку
- Працевлаштування за кордоном – ризики та
15-19.03.21
переваги»
ІІ. Виховні години
Виховні години по навчальним групам:
Заст. з ВР
(рекомендовані теми)
кл. керівники
- «Ваше величність – жінка!» (до Міжнародного
01-05.03.21 майстри в/н
жіночого дня)
- «Слово, пісня, душа кобзарева, Ви - окраса й суть 01-05.03.21
мого життя» (до Дня народження Т.Г. Шевченка)
- «За щастя, за волю, за кращу долю» (до Дня
09-12.03.21
українського добровольця)
- «Обережно, коронавірус COVID-19!»
09-12.03.21
- «Працевлаштування за кордоном – ризики та
15-19.03.21
переваги»
Найменування заходу
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- «Обережно, туберкульоз!» (до Всесвітнього Дня 22-26.03.21
боротьби із захворюванням на туберкульоз)
ІІІ. Засідання Шкіл та Рад училища
протягом
«Школа правознавців», тема:
місяця
 «Цивільне право»
Найменування заходу

«Школа здоров'я», тема:
 «Обережно, туберкульоз!»
 «Обережно, коронавірус COVID-19!»
Засідання Ради з профілактики та попередження
правопорушень, злочинності

протягом
місяця

30.03.21

IV. Робота з батьками
Відвідування учнів за місцем проживання та розмови
протягом
з батьками по дисципліни та пропускам занять учнів
місяця
Письмові повідомлення батькам учнів, які мають
протягом
пропуски занять без поважних причин та
місяця
незадовільну поведінку
Відвідування учнів з категорії дітей-сиріт та
протягом
позбавлених батьківського піклування з метою
місяця
обстеження житлово-побутових умов проживання
V. Індивідуальна робота з учнями
Участь учнів училища в Тижні відкритих дверей
для учнів випускних класів ЗЗСО м.
15-19.03.21
Сєвєродонецька
Участь учнів училища-мешканців гуртожитку у
04.03.21
святковому вечері відпочинку до 8 березня
Участь учнів училища у святковому челенджі з
01-05.03.21
нагоди Міжнародного жіночого дня
Участь учнів училища у ІІ етапі обласного
конкурсу учнівської творчості «Чому я поважаю
17.03.21
професію військового» в номінації «Відеосюжет»
Участь учнів училища у Всеукраїнському конкурсі
протягом
дитячих малюнків «Пожежі краще запобігти!»
місяця
Участь учнів училища в обласному конкурсі
протягом
творчих робіт «Мій рідний край – Луганщина»
місяця

Участь учнів училища в дослідницькому проекті
«Нескорені сини і доньки Луганщини в боротьбі за
незалежність України»
Участь учнів училища в обласному конкурсі
телевізійних спротивних програм та фільмів «Рух
вперед»
Першість училища з баскетболу серед усіх
навчальних груп
Участь учнів училища в гуртках художньої
самодіяльності та спортивних секціях

Заст. директора з ВР

протягом
місяця
протягом
місяця
протягом
місяця
протягом
місяця

Відповідальні
4

Відміт.
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Заст. з ВР
викл. правознав.
кл. керівники
Заст. з ВР
фельдшер
кл. керівники
Заст. з ВР
пр. психолог
кл. керівники
майстри в/н
Кл. керівники
майстри в/н
Кл. керівники
майстри в/н
Кл. керівники
майстри в/н

Заст. з ВР
кл. керівн.
Заст. з ВР
виховат.гурт
Заст. з ВР
пр.психолог
Заст. з ВР
Бібко В.Л
Луньова О.Л.
Кл. керівники
майстри в/н
Заст. з ВР
Кл. керівники
майстри в/н
Заст. з ВР
бібліотекар
Заст. з ВР
Керівник ФВ
Керівник ФВ
кер. з баскетболу
Заст. з ВР
кер. гуртків
спортсекцій

Т. Д. Склярова

