ЗАТВЕРДЖУЮ)

ВПУ)

КУЗЬМIНОВ

,?:\
il;-<
lбя
iQT

iff>

IIлА

I,

виховноi роботи ДНЗ
на грудень 202l року

Ns

л

J.

проведення

2

1

2.

впу>
Строк

Найменування заходу

пlп

1

ýч-i/
т,ý//

J

б грудня -,Щень Збройних сил

УкраiЪи:
/Виховна година <Збройнi сили Украiни гарант миру i
-

06-|0.12.21

безпеки>>

<<Закон: права та обов'язки>

/Конференцiя за участю представникiв НацiональноТ
полiцiiЛуганськоi областi <Ти i ЗаконD
14 грудня - ,Щень вшанування учаснпкiв лiквiдацii'
наслiдкiв aBapii на Чорнобильськiй АЕС:

/
/

Виховна година <Чорнобиль - дзвiн пам'ятi>>
Тематична папка <Чорнобиль - дзвiн пам'ятi>)
19 грудня -.Щень Святого Миколая:
r'Лiтературно-музичне привiтання
учнiв з .Щнем Святого
Миколая>>

УВиховна година

<<Свято
чудотворця)
УЧелендж <Збережи ялинку)

зимового Миколая

/Вечiр вiдпочинку до дня Святого Миколая
,7

кер. ФВ
вишt. Захисry
УкраТни

декада

Заст. з ВР
викпадач
правознавства
кл. керiвни .и

I

УТематична папка <<Особа, суспiльство, держава)
/Виховна година <<Молодь i закою>

6.

06,|2.2l

- Тиrцдень правових знань:

/Книжкова виставка

гуртожитку

25 грудня
31 грулня

- Рiздво Христове (за католицьким обрядом)
- Новий piK:
/Конкурс новорiчних композицiй та ялинок
/Книжкова виставка <Зуотрiчаймо веселi свята)
УТематична папка кНароднi свята)
r'Вiкторина <Чи знаете ви звичаi свого народу?>
/Виховна година <Новий piK мое улюблене свято)
-

06-10.12.21
08.|2.21

lз-l7.|2.2|
II декада

17.|2.2l
lз-|7.|2.21

в

Заст. з ВР
кл. керiвники

майстри в/н
бiблiотекар

10 грулня -.Щень захисту прав людини:

0б-10 грудня

5.

4

-

волi>

протягом
мiсяця

майстри в/н
бiблiотекар

Заст. з ВР
кп. керiвники

майстри в/н
бiблiотекар
Заст. з ВР
кл. керiвники

майстри в/н
кер. агiтгеатру
вих. гуртожtr;iку

19,l2.2l

20-24.12.2l
III декада
20-24,12.2|

Вiдмi
про
вико1

I. УчилиЩнi заходИ щодО календарНих та знаменних дат
1 грудня - Всесвiтнiй Щень боротьби зi СIIIЩом:
I декада
Заст. з ВР
У Тематична папка rcНIД загроза людству>>
мiсяця
кл. керiвники
/ Тематична поличка <<Разом проти CHIД)
майстри в/н
r' Iнформхвилинка кСНIД чума XXI сюлiтгя>
01.12,2|
бiблiотекар
5 грудня - Мiжнародний Щень Волонтера:
/Виховна година <<Волонтер мирний Boih>
01-0з.l2.2l
Заст. з ВР
r'Iнформхвилинка кЩопомогти так легко!>
шl. керiвники
r'Iнформацiйна листiвка <<Волонтери
люди доброТ
бiблiотека,.

/Тематична поличка <На захист
рiдноТ землi>
/Презентацiя <Щiкавi факти про YKpaiHcbKy армiю>
/Вiйськово-спортивнi змагання <<Козацька наснагal)
4,

Вiдповiдальнi

Заст. з ВР
методист ВПУ
кер. гурткiв
кл. керiвники

майстри в/н
бiблiотекар

5

J\ъ

Строк

Найменування заходу

п/п

проведення

2

1

a
J

Вiдповiдальнi
4

9,
10.

Виховнi години по навчzlльним групам:
(рекомендованi теми)
/<<Волонтер
- мирний BoiH>
/<Збройнi сили Украiни гарант миру i безпекп>
/<Молодь i закою>
/кЧорнобиль - дзвiн пам'ятi>
У<Свято зимового Миколая чудотворця)
/<Новий piK мое
улюблен"
"u"rou
III. Засiдання Шкiл
<Школа здоров'я), тема;

r'(СНIД - проблема

Jаglдання

yади

|2.

1з.

06-10,12.21
06-10.12,2|
13-17.12.2|

з

профlлактики

та

та Рад училища
протягом
мiсяця

попередження

за

мiсцем

по

проживання

та

пiдсумкам успiшностi,

дисциплiни та вiдвiдування учняп{и занять за I семестр

Участь учнiв училища II курсу у вiиськово-спортивних
змаганнях <<козацька наснага) з нагоди,щня Збройних Сил

Украiни

18.
19.

20.

мiсяця

протягом
мiсяця

Кл. керiвники
майстри в/н
Кл. керiвники
майстри в/н
Кл. керiвники
майстри в/н

V. Iндивiдуальна робота з учнями

15.

|7.

III декада

протягом
мiсяця

|4.

l6.

21.12.21

Заст. з ВР
мед. працiвник
Заст. з ВР

IV. Робота з батьками

навчаннi заI семестр 2021-2022 навчаJIьного noKv

учнlв

майстри в/н

психолог

ffi

Еrlцвlдування

Заст. з ВР
кл. керiвники

lз-l7,l2,2l

вiдправити листи-подяки
проживанIIJI за успiхи в теоретичному та виробничому

iнформування батькiв

.r

20-24.12.21

с\,

правопорушень, злочинностi

11

01-0з,|2.2l

Участь учнiв училища

у@

представникiв Нацiональноi полiцii Луганськот областi
КТИ i ЗаКОн>l (в рамках Акцii к l б днiв ппоти нясипьс.гряlr\
.у часть в лlтературно-музичному
привiтаннi учнiв з .Щнем
святого Миколая
.у часть учнlв
училища, якi проживають в гуртожитку у
вiдпочинку
дечерi
до Дня Святого Миколая
rrровести змагання з настlльного TeHicy серед навчiulьних
груп I курсу

Заст. директора з

ВР

<J,сбg-

протягом
мiсяця

Заст. з

ВР

0|.12.2*

Заст. з

ВР

психолог

06.|2.2l

Кер. ФВ,
Майстри в/н

08.12.21

Заст. з ВР
кл. керiвники

17.12.21

Заст. з ВР
кл. керiвники
Заст. з ВР

психолог

19.12.2|

з lЗ.l2.2l

про
викон.
5

II. Виховнi години

8,

Вiдмiт.

вих. гуртожитку
Кер. ФВ,

Майстри в/н

Тетяна CKJUIPOBA

