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ПЛАН
виховної роботи ДНЗ «Сєвєродонецьке ВПУ» на жовтень 2021 р.
№
п/
п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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І. Училищні заходи щодо календарних та знаменних дат
1 жовтня - Міжнародний День людей похилого
Заст. з ВР
віку:
 Виховна година «Бабусине свято»
04-08.10.21.
Кл. керівн.
 Тематична папка «Золота осінь життя»
І декада
Майстри в/н
 Привітання ветеранів педагогічної праці на
01.10.21.
Бібліотекар
честь Дня вчителя (в соцмережах)
3 жовтня - Всесвітній День тверезості та боротьби
Заст. з ВР
з алкоголізмом:
Кл. керівн.
 Виховна година «Твереза людина – основа 04-08.10.21.
Майстри в/н
здорової нації»
Вих.
 Бесіда з учнями, які проживають в гуртожитку
03.10.21.
гуртожитку
«Тверезість - норма життя»
5 жовтня – Всесвітній День вчителя:
Заст. з ВР
 Виховна година «Тим, хто відкрив нам жагу
27.09.Кл. керівн.
пізнання»
01.10.21.
Майстри в/н
 Святковий концерт з нагоди Дня вчителя
01.10.21
Кер. гуртків
 Конкурс святкових плакатів до Дня вчителя
до 01.10.21
Заст. з ВР
8 жовтня – День юриста:
Кл. керівн.
 Правовий тиждень до Дня юриста:
- Інформхвилинка «На сторожі права»
08.10.21.
Майстри в/н
- Книжкова виставка «Ти і закон»
І декада
Бібліотекар
14 жовтня – День українського козацтва:
 Виховна година «Козацькими стежками»
11-13.10.21.
 Книжкова виставка «Де козак – там і слава!»
ІІ декада
Заст. з ВР
14 жовтня – Свято Покрови Пресвятої
Бібліотекар
Богородиці:
Кл. керівн.
 Виховна година «Покрова листям землю 11-13.10.21.
Майстри в/н
вкрила»
Викладач
 Тематична папка «Народні свята» (до свята
ІІ декада
предмету
Покрова Пресвятої Богородиці)
«Захист
14 жовтня – День Захисника України:
України»
 Виховна година «Воїн крізь віки»
13.10.21.
Кер. ФВ
Всеукраїнська спортивна гра «Козацька
12.10.21.
наснага» серед навчальних груп ІІІ курсу (гр. №
4,5,1Л,3Л)
18 жовтня – Європейський день боротьби з
Заст. з ВР
торгівлею людьми:
 Тематична поличка «Людина на товар»
ІІ декада
Бібліотекар
 Виховна година «Торгівля людьми – реальна 18-22.10.21.
Кл. керівн.
загроза 21 століття»
Майстри в/н
 Онлайн-квест «Безпечне працевлаштування за
18.10.21.
Пр. психолог
кордоном»
19 жовтня – День відповідальності людини:
 Виховна година «Відповідальність – крок до 18-22.10.21.
Заст. з ВР
успіху»
Бібліотекар
 Інформхвилинка «Декларація відповідальності
19.10.21.
Кл. керівн.
людини Богдана Гаврилишина»
Майстри в/н
 Тематична поличка «День відповідальності
ІІ декада
людини»
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 Бліц-інтерв’ю
«Що
для
вас
означає
19.10.21.
«відповідальність людини»?»
24 жовтня – День організації об’єднаних націй
(ООН):
 Виховна година «ООН та Україна»
18-22.10.21.
 Книжкова
виставка
«Подорож
країнами
ІІІ декада
Європи»
28 жовтня – 77-річніця визволення України від
фашистських загарбників:
 Тематична папка «Герої - наші земляки»
ІІІ декада
 Виховна година «Збережемо пам’ять про подвиг 25-29.10.21.
батьків»
ІІ. Виховні години
Виховні години по учбовим групам: (рекомендовані
теми)
 «Бабусине свято»
04-08.09.21.
 «Тим, хто відкрив нам жагу пізнання»
01.10.21.
 «Твереза людина – основа здорової нації»
04-08.09.21.
 «Козацькими стежками»
11-13.10.21.
 «Покрова листям землю вкрила»
11-13.10.21.
 «Воїн крізь віки»
13.10.21.
 «Торгівля людьми – реальна загроза 21 18-22.10.21.
століття»
18-22.10.21.
 «Відповідальність – крок до успіху»
18-22.10.21.
 «ООН та Україна»
18-22.10.21.
 «Збережемо пам’ять про подвиг батьків»
25-29.10.21.
ІІІ. Засідання Шкіл та Рад училища
«Школа
правознавців»,
тема:
«Кримінальне
Жовтень
покарання та відповідальність неповнолітніх»
2011р.
«Школа здоров’я», тема: «Обережно, COVID-19!»
Жовтень
(диктант, профілактична бесіда)
2021р.
Засідання Ради з профілактики та попередження
26.10.21.
правопорушень, злочинності
IV. Робота з батьками
Відвідування учнів за місцем проживання:
 вивчення житлово-побутових умов учнів:
на протязі
 спостереження психологічного клімату в родині,
місяця
 бесіда по підсумкам вересня з питань успішності,
відвідування занять учнями
Провести інформаційно-просвітницьку роботу з
на протязі
батьками та учнями училища з метою попередження
місяця
проявів домашнього насилля
V. Індивідуальна робота з учнями
Вивчення інтелектуальних здібностей та мотивації
на протязі
навчання здобувачів освіти І курсу
місяця
Участь здобувачів освіти училища в святковому
01.10.21.
концерті, конкурсі святкових плакатів до Дня
вчителя та конкурсу «Твої таланти, І курс»
Участь здобувачів освіти училища у Всеукраїнській
12.10.21.
спортивний грі «Козацька наснага» серед навчальних
груп ІІІ курсу, присвяченій Дню Захисника України,
Козацтва, Покрови.
Провести першість училища з настільного тенісу
з 18.10.21.
серед навчальних І курсу

Заст. директора з ВР

Заст. з ВР
Бібліотекар
Кл. керівн.
Майстри в/н
Кер. гуртків
Заст. з ВР
Бібліотекар
Кл. керівн.
Майстри в/н

Заст. з ВР
Кл. керівн.
Майстри в/н
Бібліотекар
Куратори

Заст. з ВР,
викл. права
Заст. з ВР
Фельдшер
Заст. з ВР
Кл. керівн.
Заст. з ВР
Кл. керівн.
Майстри в/н
Куратори
Кл. керівники
майстри в/н
Заст. з ВР
Психолог
Заст. з ВР
Кл. керівн.
Майстри в/н
Заст. з ВР
Викл. «Захист
України»
Кер. ФВ,
Майстри в/н

Т. Склярова

