впу>

плАн

виховноi роботи ДНЗ <<Северодонецьке В
Ns

,/

та знаменних

-

майстри в/н

0,|-1|.02.22.

Заст. з ВР
кл. керiвники

Iнформхвилинка кМи пам'ятаемо> (онлайн)

- Всесвiтнiй,Щень Безпечного IHTepHeTy:
Виховна година кБезпечний IHTepHeT. Кiбербулiнг>

майстри в/н
бiблiотекар

(онлайн)

Iнформацiйний буклет к,Щень Безпечного IHTepHeTy>

/
,/
,/

4.

Святого Валентина:
Виховна година квiдчуйте подих весни

14 лютого -rЩень

,/

i

любовi>>

(онлайн)

l4.02.22.
14.02.22.
Заст. з

14-18.02.22.

14-|8,02,22.

Заст. з ВР
кл. керiвники

(онлайн)

Iнформхвилинка кГiрка пам'ять) (онлайн)

Публiкацiя-розповiдь на сайтi училища про
випускникiв ПТУ, воТнiв-iнтернацiоналiстiв кСолдат

20 лютого -.Щень Героiв Небесноi CoTHi:
Виховна година кА сотню вже зустрiли небеса>

,/
,/
,/
/
,/

ВР

бiблiотекар
кл. керiвники
майстри в/н

вiйни не обирае>
5.

Заст. з ВР
кл. керiвники

майстри в/н
бiблiотекар
худ. керiвник

Iнформачiйна листiвка к,щень Святого Валентина>

Афганiстану:
./ Виховна година (Ми пам'ятаемо бiль Афганiстану>

,/
,/

14-|8.02,22,

(онлайн)

Флешмоб кМелодiя двох сердець)
Лiтературний челендж клюбов даруе крила)
15 лютого -.Щень вшанування учасникiв бойових дiй на
територii iнших держав та 33-рiчниця виведення вiйськ
з

Заст. з ВР
кл. керiвники

0|-04.02,22.

(онлайн)

J.

4

(онлайн)

9 лютого

./

Вiдповiдальнi

J

I. Учили
щодо
79-рiчниця визволення Севсродонецька вiд
фашистських загарбникiв:
./ Виховна година квони захищали Ссверодонецьк>

1 лютого

./
2,

проведення

2

1

1

Строк

Найменування заходу

лlп

На сторожi
гiдностi> (онлайн)
Iнформхвилинка <ГероТ не вмирають> (онлайн)
Перегляд документzrльного фiльму кзима, що нас
змiнила> (онлайн)
Презентацiя <,Щень пам'ятi ГероiЪ НебесноТ CoTHi>
Урочиста лiнiйка кнебесна Сотня.

20,02.22.

майстри в/н
бiблiотекар

|4-|8.02,22.
20.02,22.

(онлайн)

6.

21 лютого

./
./

,/
,/

1

- Мiжнародний день

рiдноТ мови:

Книжкова виставка кМова - душа народу)

Виховна година <Рiдна мова
(онлайн)

- то доля народу)

Iнформхвилинка <Рiзна мова. I-{iKaBi факти> (онлайн)
Регiональний етап Всеукраiнського конкурсу
<Змагаймось за нове життя) до Дня народження Лесi
YKpaiHKll
./ Конкурс малюнкiв за творчiстю Л. УкраТнки (онлайн)
26 лютого .Щень спротиву окупацii ABToIIoMHoi
Республiки Крим та MicTa Севастополя:
,/ Iнформхвилинка <Нескорений Крим> (онлайн)
онлайн-перегляди тематичних художнiх та
документальних фiльмiв <Хайтармa>, кКрим: оточенi
зрадою). кДодому> та iH.

,/

Заст. з
III декада

21-25,02,22,
21.02,22,

21.02.22.

26,02.22.
26.02.22,

ВР

бiблiотекар
викJI. укр. мови
та лiт-ри
кл. керiвники
майстри в/н

Заст. з ВР
кл. керiвники

майстри в/н

Вiдмiт.
Ipo вик.
5

Ns

Мiсячник профiлактики правопорушень:
,/ Виховна година <Житгя пюдrrи - найвища цiннiсть>

,/

,/
./
./

9.

проведення

2

1

8.

Строк

Найменування заходу

п/п

(онлайн)

Правовий TypHip кПрава та вiдповiдальнiсть пiдлiткiв
за вживання шIкоголю, тютюнокурiння та
наркотичних речовин)
Тематична папка <Особа, суспiльство, держава)
Тематична поличка кЗакон, npu"a ,а обов'язки,
заняття

(рекомендованi теми)
,/ кВони захищаJIи Северодонецьк>

10.

11

кБезпечнийIнтернет. Кiбербулiнг>
кЖиття людини - найвища цiннiсть>
кВiдчуйте подих весни i любовi>
(Ми пам'ятасмо бiль Афганiстану>
<А сотню вже зустрiли небесы
кРiдна мова - Tg доля народу>

кШкола правознавцiв)), тема:

,/

4

J

07-11,.02.22.

28.02,22,

Заст. з ВР
кл. керiвники

майстри в/н
бiблiотекар
пр. психолог

III декада

на протязi

мiсяця

Заст. з
01-04.02.22.
07-11.02.22.

07-1|.02.22.

ВР

бiблiотекар
кл. керiвники
майстри в/н

l4-|8.02.22.
l4-|8.02,22,
|4-18,02.22.

III. Засiдання Шкiл

та Рал

21-25.02,22.
на протязi

кЗахист Вiтчизни, незалежностi та територiальноi

мiсяця

цiлiсноgтi з обов'язком громадян УкраiЪи>
кШкола здоров'я>, тема:
,/ кПрофiлактика захворювання на
рак)

ВР

викJI. правознаD.

на протязi

мiсяця

12.

Заст. з

28.02.22,

кл. керiвники
Заст. з ВР
мед. працiвник
кл. керiвники
Заст. з ВР

психолог

13.

розмови з батьками
навчанням
14.

15.

l6.

1,7.

18.

@
з приводу

Онлайн-вiдвiдування учнiв

Участь учнiв )цилища

rv. Робота

V.Iндив

у флешм@

Участь учнiв училища в урочистiЙ-ЪнлайнТffi
кНебесна Сотня, На сторожi гiдностi> до ,Щня ГероiЪ
НебесноТ CoTHi

на протязl

контролю за дистанцiйним

сердець)та лiтературному челендж клюбов дару€ крила)
з нагоди Дня Святого Миколая

Участь учнiв училища

кл. керiвники

з батькам и

в

онлан-переглядГТематичних
художнiх та документ€lльних фiльмiв кХайтарма>, кКрим:
оточенi зрадою>, кДодому> та iH.

Участь учнiв училища в правовому турнiД-<Лрава та
вiдповiдальнiсть пiдлiткiв за вживання zlлкоголю,

мiсяця
з

коледжу з метою под€lльшого

Заст. директора з

ВР

Заст.

з ВР

i

худ. керiвник
20.02.22.

Заст. з ВР
кл. керiвники

26.02.22,

Заст. з ВР
кл. керiвники

28.02.22.

Заст. з ВР
кл. керiвники

з1.0|.22.

Заст. з ВР
кл. керiвники

майстри в/н

майстри в/н

тютюнокурiння та наркотичних речовин)

Участь учнiв училища випускних груп-ЗЛ, ZЛ в
профорiентацiйнiй зустрiчi з
представниками
Рубiжанського iндустрiально-педагогiчtrого фахового

Кл. керiвники
майстри в/н

и
14.02.22,

навчаЕня

{,Ur,,fr!

Тетяна

Вiдмiт.

ппо вик
5

<Стоп насильству!>

Година психолога: коррекцiйно-розвив€tльне

кЕмоцiТ в життi людини) (I курс), розвивzlльне
заняття кПопередження конфлiктiв в учнiвському
середовищi> (II курс), дiагностика психологiчноi
готовностi до трудовоi дiяльностi (III курс та ТУ)
II. Виховнi
Виховнi години по учбовим групам (онлайф

,/
,/
./
,/
./
/

Вiдповiда-пьнi

СкЛЯРоВА

