«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор ДНЗ «Сєвєродонецьке ВПУ»
___________________ Юрій КУЗЬМІНОВ
«___» _______________________ 2021р.

ПЛАН
виховної роботи ДНЗ «Сєвєродонецьке ВПУ» на травень 2021 року
№
п/п
1

Найменування заходу

Строк
проведення

Відповідальні

2

3

4

І. Училищні заходи щодо календарних та знаменних дат
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

01.05.21
1 травня – Свято Весни і Праці:
 Інформаційна листівка «1травня – свято з історією»
 Онлайн-челендж «Усе в природі має свою душу»
02.05.21
2 травня – Великдень:
 Книжкова виставка «Зустрічаємо Великдень»
 Тематична папка «Вже Великдень на порозі»
 Онлайн-челендж «Великодній кошик»
І декада
8 травня – День Пам’яті та Примирення:
 Тематична поличка «Пам’ятаємо, перемагаємо»
травня
 Інформхвилинка «Ми пам’ятаємо»
 Інформаційна
листівка
«1939-1945.НІКОЛИ
ЗНОВУ»
9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій
І декада
світовій війні:
 Тематична папка «Герої – наші земляки»
травня
 Презентація (онлайн) «Пам’ятати, щоб жити»
 Виховна година (онлайн) «Останній бій, він 05-07.05.21
найважчий»
 Військово-спортивна гра «Сокіл.Джура» для
12.05.21
навчальних груп І курсу (група № 1, 2, 3)
 Святкове привітання до Дня Перемоги (онлайн)
09.05.21
 Участь у загальноміському мітингу, присвяченому
Дню Перемоги, вшанування загиблих (меморіал
09.05.21
Слави, площа Миру)
9 травня – День матері:
 Літературна хвилинка «Найкращі слова для мами»
І декада
 Книжкова виставка «Мамо, мамо, вічна і кохана...»
травня
 Виховна година (онлайн) «Мамо! Рідна моя…»
05-07.05.21
15 травня – Міжнародний День сім’ї:
 Виховна година «Моя сім'я, моє багатство»
11-14.05.21
15 травня – День Європи ( в Україні):
 Інформаційна листівка «День Європи» (онлайн)
15.05.21
 Тематична
поличка
«Україна
–
держава 11-14.05.21
європейська»
 Виховна година «Подорож Європою»
11-14.05.21
16 травня – День пам’яті жертв політичних репресій:
 Виховна година «Трагедія незнищеної волі»
11-14.05.21
 Участь учнів училища в мітингу-реквіємі у
Храмовому комплексі «Лісова дача» з нагоди 83
16.05.21
річниці Великого терору
18 травня – День пам'яті жертв депортації
кримських татар:

Заст. з ВР,
Бібліотекар
майстри в/н
Заст. з ВР,
бібліотекар
кл.керівники
майстри в/н
Заст. з ВР,
бібліотекар

Заст. з ВР,
кл. керівн.
майстри в/н,
бібліотекар,
кер. ФВ,
викл. ФВ

Заст. з ВР,
кл. керівн.
Бібліотекар
майстри в/н
Заст. з ВР,
кл. керівн.
Заст. з ВР,
кл. керівн.
майстри в/н,
бібліотекар
Заст. з ВР,
вих. гуртожитку,
кл. керівн.
майстри в/н
Заст. з ВР,
кл. керівн.

Відміт.
про
викон.
5
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10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

 Інформаційна листівка «Вшануємо пам’ять жертв
18.05.21
геноциду» (онлайн)
 Виховна година «Кримські татари - народ без 17-21.05.21
Батьківщини»
20 травня – День вишиванки:
 Челендж–онлайн «Я душу одягну у вишиванку»
20.05.21
 Інформаційна листівка «Пісня барв і кольорів…»
20.05.21
(онлайн)
 Тематична поличка «Вишиванок краса дивовижна»
ІІІ декада
 Виховна година «Україна вишивана»
17-21.05.21
30 травня – День Хіміка, День м. Сєвєродонецька:
 Віртуальна подорож (онлайн) «Місто, в якому ми
ІІІ декада
живемо» (відеоролик створений учнями училища)
травня
 Участь учнів училища у святкових заходах до Дня
30.05.21
міста, Дня Хіміка
31 травня – Всесвітній день без тютюну:
 Виховна година «Шкідливі звички - загроза 24-28.05.21
здоров’ю»
 Тематична папка «Знати, щоб жити»
24-28.05.21
 Година психолога «Живи без залежності»
протягом
(профілактика
адиктивної
поведінки)
для
травня
навчальних груп ІІ курсу
 Засідання
Школи
здоров'я»,
тема:
ІІІ декада
«Тютюнопалінню – НІ!»
 Акція
сумісно
з
Патрульною
поліцією
31.05.21
м.Сєвєродонецька «Міняй цигарку на цукерку»
ІІ. Виховні години та години психолога

майстри в/н,
бібліотекар

Виховні години:(рекомендовані теми)
- «Останній бій, він найважчий» (онлайн)
05-07.05.21
«Мамо! Рідна моя...»
05-07.05.21
- «Моя сім'я, моє багатство»
11-14.05.21
- «Подорож Європою»
11-14.05.21
- «Трагедія незнищеної волі»
11-14.05.21
- «Кримські татари - народ без Батьківщини»
17-21.05.21
- «Україна вишивана»
17-21.05.21
- «Шкідливі звички - загроза здоров’ю»
24-28.05.21
Години психолога:
- психологічна просвіта «Як здавати іспити» для груп
І курсу (гр. 1,2,3)
протягом
- профілактика адиктивної поведінки «Живи без
травня
залежності» для груп ІІ курсу (4, 5)
- психологічна
просвіта
«Творимо
майбутнє
відповідально і ощадливо» для груп ІІІ курсу (9, 11)
ІІІ. Засідання Шкіл та Рад училища

Заст. з ВР,
кл. керівн.
майстри в/н

«Школа правознавців», тема:
 «Подружжя, батьки, діти, їхні права та обов’язки»
«Школа здоров'я», тема:
 «Тютюнопалінню – НІ!»
Засідання Ради з профілактики та попередження
правопорушень, злочинності

Заст. з ВР
викл. правознав.
Заст. з ВР
фельдшер
Заст. з ВР
кл. керівники

протягом
місяця
протягом
місяця
25.05.21

Заст. з ВР,
кл. керівн.
майстри в/н
бібліотекар
Заст. з ВР,
кл. керівн.
майстри в/н
Заст. з ВР,
кл. керівн.
Будна Г. М.,
бібліотекар,
пр. психолог,
фельдшер
майстер в/н
Луньова О.Л.

пр. психолог

Відміт.
про
викон.
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IV. Робота з батьками
17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.
25.

26.

27.
28.
29.
30.

31.

Відвідування учнів за місцем проживання та розмови з
протягом
батьками по дисципліни та пропускам занять учнів
місяця
Письмові повідомлення батькам учнів, які мають
протягом
заборгованість та не атестацій з навчальних предметів
місяця
та пропуски занять без поважних причин
Провести інформаційно-просвітницьку роботу з
протягом
батьками та учнями училища з метою формування
місяця
позитивної поведінки здорового способу життя
V. Індивідуальна робота з учнями

Кл. керівники
майстри в/н
Кл. керівники
майстри в/н

Участь учнів училища у святковому привітанні до Дня
Пам’яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні в онлайн-режимі
Участь учнів училища в урочистому загальноміському
мітингу, присвяченому Дню Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні на площі Миру, меморіал Слави
Участь учнів навчальних груп І курсу училища у
військово-патріотичній грі «Сокіл.Джура»
Участь учнів училища в Мітингу-реквіємі у Храмовому
комплексі «Лісова дача» з нагоди 83 річниці Великого
терору
Участь учнів училища в урочистостях з нагоди Дня
пам’яті жертв депортації кримських татар
Участь учнів училища випускних груп в онлайн
«Ярмарку вакансій» сумісно з Сєвєродонецьким
міським Центром зайнятості
Участь учнів училища у Конференції
«Безпечна
поведінка під час літніх канікул» за участю викладача
Захисту України, фельдшера училища
Участь учнів та педагогів училища в Параді Вишиванок
на площі Перемоги та міського Палацу Культури
Участь учнів училища в урочистих заходах,
присвячених Дню м. Сєвєродонецька, Дню Хіміка
Участь учнів училища в спортивних змаганнях з
легкоатлетичної гімнастики на Першість училища
Участь учнів училища в акція сумісно з Патрульною
поліцією м.Сєвєродонецька «Міняй цигарку на
цукерку»
Участь учнів училища в гуртках художньої
самодіяльності та спортивних секціях

Заст. з ВР
кер. агіттеатру

Заст. директора з ВР

08-09.05.21

09.05.21

12.05.21
16.05.21

18.05.21
18.05.21

19.05.21
20.05.21
30.05.21
19.05.21
31.05.21
протягом
місяця

Кл. керівники
майстри в/н

Заст. з ВР
кл. керівники
майстри в/н
Заст. з ВР
кер. ФВ
Заст. з ВР
вих. гуртожитку
Заст. з ВР
кл. керівники,
Заст. з ВР
кл. керівники
майстри в/н
Заст. з ВР
кл. керівники,
Заст. з ВР
кл. керівники
Заст. з ВР
кл. керівники
кер. ФВ
викл. ФВ
Заст. з ВР
майстер в/н
Луньова О.Л.
Заст. з ВР
кер. гуртків
кер. спортсекцій

Т. Д. Склярова

