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проведення Вiдповiдальнi
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про

викон.1

4 5
1 1 !та знамепних дат

О IНформх"rrir*" сiii;;Ы""" 
Е'IrРОПеИСЬКОГО СОЮЗУ:

о Тематична поличка <<УкпаiЪа. - пепя.яр, аппппаЁл,,.^,,
01. 1 1 .21
I декада

Заст. з ВР
Бiблiотекар
Кл. KepiBH2,

; 
_ _ - --л_ Ёl'rrD J пр4rпýьlý(,l IIисеМнОстr та мови:биховна година <Яке_ прекрасне рiдне слово!>> (онлайн)

Кних<кова виставка <<МЬва^- ду,пЪ "uрЙоТематична папка <<Наша мова солов'iна>
онлайн-презентацiя к{ень украiнс"коi писемностi тамови - державне свято)
РаДiОДИКТант нацiональноТ с пнпс.гi /пп по й,,\

08-]2.11.21
I декада
I декада
09.1 1.21

09.11.21

Заст. з ВР
Кл. KepiBH.

Майстри в/н
Бiблiотекар

J.
lли лень толерантностi:
бульте взаемно красивими!>>

<<Толерантнiсть врятуе cBiT>

/ Виховна година кЛЪди,
(онлайн)

/ Iнформацiйна листiвка
(онлайн)

/ Тематична папка <<Гfuанета толерантностi>r' онлайн-заняття кТолерантнl.ru - .lnopyKa людяностi>
для I, II, III KypciB

r' !iаГНОСТИка емошiйноТ crtrenT, rruuio Т

15- 19. 1 1.21

II декада

II декада
II декада

II декада

Заст. з ВР
Кл. KepiBH.

Майстри в/н
Бiблiотекар

Практ.психолог

4.

в ихо в на год'.;;lЁ;ъ;;;;fi;'";;Нi}'i,liЬ*"о"l
Спортивний челендж <<Молоrrо rо .--лл-,t /ат,-лх.-\

15-19,11,21
17 .1l .2l

Заст. з ВР
Кл. KepiBH.

Майстри в/н5. Zr 
"llу Урочиста лiнiйка <Гiднiсть та свобода моеi краihи>(онлайн)

У Виховна година <За Украiф молюся)У Презентацiя <Революцiя Гiдностi>У Тематична папка кУкраihа гiдна свободи>/ ТематиЧна поличка <ia VкрЫr.ну, .u ii] ronrtor' Вiрryальна виставка <<Час ""n"i.,"'"u nu"'o", ]зzlJIишаеться...)) -- 
|

21.11.21

15-19.11.21
21.1|,2l

III декада
III декада
III декада

Заст. з ВР
Кл. KepiBH.

Майстри в/н
Бiблiотекар

l6
22-26.11.2l

27 .l1.2l
III декада
III декада
28.11.2l

l:л_:l1..."Irала - лень пам'ятi жертв голодомору та
l полlтичних репресIи:

| " Рл:l"r_"1 
.од"пч <<Голодом вбивали нашу свободу>; (онлаЙн)

/ Урок пй'ятi <<Голодомор - печаль i скорбота Украihи>(онлайн)
/ Всеукраihська акцiя <Засвiти свiчку>У Книжкова виставка <Твiй Оiл", VKpaTHo>/ Тематична папка <Скорботн; ;р;;;"rь третiй.. . >r' Iнформацiйна листiвка (5 u'чrй"r* фактiв про
, |оlодоyор в YKpaiHi> (онлайн)r' днiмацiйний фiльм <голодний дух>r' Вiдеоматерiал <голодомор tgзz-lgзз - геноцид

Заст. з ВР
Кер.агiтгеатру

Кл. KepiBH.
Майстри в/н
Бiблiотекар



Найменування заходу
Строк

проведення
Вiдповiдальнi

Вiдмiт.
про

викон.
Ns
п/п

1 2 J 4 5

7. Акцiя <16 днiв проти насильства)>:
25 листопада - 10 грудня 2021 року.
/ Iнформхвилинка <<Насильство. Про що варто знати)
(онлайн)
/ Виховна година <<Молодь проти насильства))
/ Презентацiя к16 днiв проти насильства)
У Тематична поличка <<Стоп насилля!>>

/ Тематична папка к16 днiв проти насильства))
у Анкетування щодо обiзнаностi з проблеми насильства
(онлайн)
/ Конкурс малюнкiв, буклетiв та флаерiв KPiBHicTb заради

безпекш>

25.||.2|

01-05.11.21
25.||.21

III декада
III декада

25-26.11.21

30.1 l .2l

Заст. з ВР
Кл. керiвники
Майстри в/н

Практ.психолог
Куратори гр.

впу

II. Виховнi години

8. ВихоЙi години по навч.lльними групам (онлайн):

(рекомендованi теми)
,/ <<Молодь проти насиJIьства)
,/ кЯке прекрасне рiдне слово!>>
,/ <<Люди, бульте взаемно красивими!..>>
,/ кВеселий народ сryденти!>
,/ <За YKpaiHy молюся)
,/ <<Голодом вбивали нашу свободу>

01-05,11.21
08_12.11.21
15-19.11.2l
15-19.1 1.21

15-19.11.21
22-26.||.2|

Заст. з ВР
Кл. KepiBH.

Майстри в/н
Бiблiотекар
Куратори

III. Засiдання Шкiл та Рад rчилища

9 <<ТТ,Тцблп правознавцiв>, тема: <Права людини)) протягом
мiсяця

Заст. з ВР
Викладач права

10 <<Школа здоров'я), тема :

/ кСкажи курiнню - Hi!> (до .Щня вiдмови вiд курiння)
/ <Обеоежно грип) (диктант)

протягом
мiсяця

Заст. з ВР
Мед. працiвн.

11 30.11.21 Заст. з ВР
Кл. KepiBH.

IV. Робота з батьками
12 письмовi повiдомлення батькам учнiв, якi не долучилися

до дистанцiйного навчання, або мають заборгованiсть з

навч€tльних предметiв

протягом
мiсяця

Кл. керiвники
Майстри в/н

V. Iндивiдуальна роб9I4э учпямп
lз 2|.1|.2| Заст, з ВР

Бiблiотекар

|4 Участь учнiв училища у III BceyKpaihcbKoMy дитячому
лiтераryрному KoнKypci (Я - майбутне УкраТни>

Що 25,I1.2| Заст. з ВР
Бiблiотекар

Кл. керiвники
Майстри в/н

Заст. директора з ВР ,{Фw Т. Д. Склярова


