
ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім.П.Р.Поповича» 

на 2020-2021 навчальний рік 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Організаційна робота 

1  

Скласти план виховної роботи 

училища на 2020-2021 навчальний рік 

та скоординувати його роботу з 

планами позаучилищних установ: 

- правоохоронними органами; 

- закладами охорони здоров’я; 

- міським військовим комісаріатом;  

- школами міста та району; 

- установами культури 

До 

25.08.2020 

Заступник 

директора з НВР 

 

 

2  

Скласти плани роботи підрозділів: 

- ради профілактики правопорушень; 

- роботи органів учнівського 

самоврядування; 

- план-календар спортивно масових 

заходів; 

- план роботи бібліотеки; 

- санітарно-просвітницької діяльності; 

- роботи медпункту; 

- батьківського всеобучу; 

- методичного об’єднання класних 

керівників; 

- роботи гуртожитку; 

- роботи гуртків та спортивних секцій 

До 

1.09.2020 

Заступник 

директора  

з НВР  

Керівники 

підрозділів 

 

3  

Скласти розклади: 

- роботи гуртків і спортивних секцій; 

- проведення лінійок, зборів; 

- виховних годин 

До 

18.09.2020 

Заступник 

директора  

з НВР  

Керівники 

підрозділів 

 

4  

Оновити банк даних контингенту 

учнів: 

- які знаходяться на обліку в училищі, 

поліції, наркодиспансері,  

- учнів-сиріт і учнів, які залишились 

без піклування батьків; 

- списки учнів з неповних сімей;  

- постраждалих від аварії на ЧАЕС; 

- учнів з багатодітних сімей та з 

малозабезпечених родин; 

- списки учнів-інвалідів; 

- переселенців із зони АТО та АР 

Крим) 

До 

18.10.2020 

Заступник 

директора  

з НВР  

Керівники груп 

Вихователь 

Соціальний педагог 

 

 

5  Підготувати накази:  Заступник  



- про призначення класних керівників; 

- призначення та звільнення керівників 

гуртків і  спортивних секцій; 

 - про затвердження списків учнів-

сиріт та їх 

 матеріальне забезпечення; 

 - про організацію роботи Ради 

профілактики правопорушень; 

- про затвердження списків та 

організацію відповідного соціального 

захисту учнів з неповних, 

малозабезпечених, багатодітних сімей 

тощо 

 

До 

02.09.2020 

 

 

До 

20.09.2020 

 

 

До 

18.10.2020 

директора 

з НВР  

6  
Проводити засідання ради 

профілактики правопорушень 

1р на 

місяць 

Заступник 

директора 

з НВР  

 

7  Проводити засідання ради КФК 
1р на 

місяць 

Керівник 

фізвиховання 

 

 

8  
Проводити засідання рад 

профілактики правопорушень груп 

1р на 

місяць 

Керівники груп, 

вихователь 

гуртожитку 

 

9  
Проводити засідання органів 

самоврядування 

Згідно 

плану 

Керівники груп, 

вихователь 

соціальний педагог 

 

 

10  
Проводити загальні батьківські збори (по 

групах) 

1р на 2 

місяці 

Заступник 

директора 

з НВР  

Керівники груп 

 

11  
Проводити засідання батьківського 

комітету 

1р на 3 

місяці 

Голова 

батьківського 

комітету 

 

12  
Оформити куточок психологічної 

служби 

До 

06.09.2020 

Практичний 

психолог, 

Соціальний педагог 

 

 

13  
Організувати запис учнів до 

бібліотеки, гуртків, секцій 

До 

01.10.2020 

Керівники груп, 

керівники гуртків, 

бібліотекар 

 

 

2. Загальні культурно-масові та оздоровчо-спортивні заходи 

 Вересень    

1  
Урочиста лінійка присвячена Дню 

Знань (1 Вересня) 
01.09.2020 

Заст. директора з 

НВР 

 

2  
Підбір друкованих та електронних 

матеріалів, щодо проведення першого 

уроку 

До 

01.09.2020 

Бібліотекар 

 

 

3  
Проведення Всеукраїнського першого 

уроку 
01.09.2020 Керівники груп 

 



4  
Виховна година «Голуб миру» (до 

Міжнародного дня миру – 21 вересня) 
вересень  Керівники груп 

 

5  
Фото-вернісаж «Я пишаюсь своїм 

татком») (До Дня батька -16 вересня) 
13.09.2020 Керівники груп 

 

6  

Літературно-музична композиція 

«Доземний уклін вам, 

партизани»(22 вересня День 

партизанської слави України) 

20.09.2020 
Бібліотекар, 

керівник гуртка 

 

7  
Книжкова виставка «В книжковій 

пам’яті миттєвості війни» (До Дня 

партизанської слави України) 

12.09-

20.09. 

2020 

Бібліотекар 

 

 

8  Практичне заняття «Будьмо знайомі» вересень Соціальний педагог  

9  
Олімпійський тиждень, присвячений 

Дню фізичної культури (8 вересня) 
вересень  

Викладачі фізичної 

культури 

 

10  Змагання з міні-футболу 
вересень 

2020 

Викладачі фізичної 

культури 

 

11  

До Дня фізичної культури і спорту 

провести в гуртожитку круглий стіл 

«Ми за здоровий спосіб життя» 

вересень 

 

Вихователь 

 

 

12  
Діагностична робота: 

- Анкета «Мої інтереси» 
вересень 

Соціальний педагог, 

Керівники груп 

 

 

13  

Година спілкування «Бабин Яр – це 

наша незагойна рана» До Дня пам’яті 

трагедії Бабиного Яру (29 вересня) 

25.09.2020 

 

Керівники груп 

 

 

 Жовтень    

1  
Святковий концерт до Дня вчителя 

«Складаю шану вчителю своєму!» 
02.10.2020 

Заст. директора з 

НВР 

 

2  
До Дня вчителя провести конкурс на 

кращу стіннівку-привітання 

01-04.10. 

2020 

Керівники груп 

 

 

3  Змагання з настільного тенісу 
жовтень 

 

Викладачі 

фізкультури 

 

4  Свято осені  
жовтень 

 

Заст. директора з 

НВР 

 

5  Заходи до Дня українського козацтва 

та Дня захисника Вітчизни(14 жовтня): 

- виховна година «Що я знаю про 

українське козацтво»,  

- година спілкування «Захищати 

Вітчизну – почесний обов’язок»  

- урочиста лінійка: «Козацькому роду 

нема переводу» 

- спортивне свято: «Свято сильних, 

мужніх і безстрашних» 

 

жовтень 

 

 

жовтень 

 

13.10.2020 

 

жовтень 

 

 

 

 

Керівники груп 

 

 

вихователь 

. 

Заст. директора з 

НВР 

викладачі фізичної 

культури 

 

6  

Виховна година «Зі сплаву геройства і 

мертвих і живих писалось ім’я 

перемоги»(До Дня визволення України 

від фашистських загарбників - 28 

жовтня» 

28.10.2020 
Класні керівники, 

майстри в/н 

 

7  Бесіди: жовтень  Вихователь  



- «Людина починається з добра», 

-«Життя людини-найвища цінність» 

гуртожитку 

 

8  
Провести діагностику «Адаптація 

першокурсників» 
жовтень  Соціальний педагог 

 

9  

Провести цикл занять , «Права та 

обов’язки учнів БПТУ ім. 

П.Р.Поповича» 

жовтень  

Керівники груп, 

вихователь 

гуртожитку 

 

 Листопад    

1  Відзначення Дня української 

писемності та мови (9жовтня): 

- проведення акції «Говоримо 

українською» 

- бібліоКлондайк (приховані скарби 

бібліотеки). 

 Рідкісні видання українською мовою в 

бібліотеці 

- година спілкування «Мова наша 

солов’їна» 

09.11.2020 

 

 

 

10.11.2020 

 

 

06.11.2020 

Викладачі 

української мови та 

літератури 

 

     бібліотекар 

 

 

Керівники груп 

 

2  Акція до Всесвітнього дня волонтера 05.11.2020 
Учнівське 

самоврядування 

 

3  

15 листопада – Міжнародний день 

відмови від паління: 

- перегляди відеороликів «Ні – 

палінню»,  

- практичне заняття для учнів «Наше 

здоров’я в наших руках» 

- година спілкування «Куріння 

шкідлива звичка» 

 

 

16.11.2020 

 

Листопад  

 

13.11.2020 

 

 

Бібліотекар 

 

Соціальний педагог 

 

Керівники груп 

 

4  

Акція «Толерантність-шлях до 

єдності» (До Міжнародного дня 

толерантності -16 листопада) 

 

13.11.2020 

Психологічна 

служба 

 

 

5  

До Міжнародного дня студента (17 

листопада) провести дискотеку  

«Давайте познайомимось» 

17.11.2020 
Заступник 

директора з НВР 

 

6  
Виготовлення стіннівки в рамках акції 

«16 днів проти насильства» 
25.11.2020 

Учнівське 

самоврядування 

 

7  
Провести лінійку до Дня Гідності та 

Свободи (21листопада)  
24.11.2020 

Заступник 

директора з НВР 

 

8  

Година пам’яті «Небесна Сотня – герої 

нашого часу»(вшанування пам’яті 

Героїв Небесної Сотні» 

20.11.2020 Керівники груп 

 

9  
Виховна година «Зупинимо булінг 

разом» 

листопад 

 
Керівники груп 

 

10  
Урок-реквієм «Пам’ять серця» (до Дня 

пам’яті жертв Голодомору) 
20.11.2020 Викладачі історії 

 

11  
Книжкова виставка «Голод 33-го – 

біль душі і пам'ять серця» 

18.11-

27.11. 

2020 

Бібліотекар 

 

 

12  Хвилина пам’яті «Запали свічку!» 21.11.2020 Керівники груп  

13  
Година спілкування «Твори добро, бо 

ти людина» 

листопад 

 
Класні керівники 

 



14  
Конкурс «Таланти училища» ( до Дня 

студента) 
17.11.20  

Учнівське 

самоврядування 

 

15  Змагання з волейболу листопад  
Викладачі фізичної 

культури 

 

 Грудень    

1  

Зустріч з представником міського 

військкомату, «Служба в лавах 

Збройних Сил України – священний 

обов’язок кожного» 

грудень 

 

Викладач захисту 

України, 

практичний 

психолог. 

 

2  
Свято до Дня Збройних Сил України 

(06 грудня) 
04.12.2020 

Викладач захисту 

України,  

керівник 

фізвиховання 

 

3  

Перегляд відеофільмів 

«Параолімпійські чемпіони світу» (до 

міжнародного Дня людей з 

інвалідністю - 03 грудня) 

03.12.2020 
Бібліотекар 

 

 

4  

Акція «Цінуй життя – зупини СНІД» 

(До Міжнародного дня порозуміння з 

ВІЛ-позитивними) 

02.12.2020 

Психологічна 

служба 

медфельдшер 

 

5  Акція «16 днів проти насилля» 
25.11-

10.12.2020 

Психологічна 

служба 

 

6  
Проведення конкурсу на кращу 

новорічну стіннівку серед груп 

грудень 

 

Учнівське 

самоврядування 

 

7  Змагання з баскетболу 
грудень 

 

Викладачі фізичної 

культури 

 

8  
Виховна година «З відданістю Україні 

в серці»  
04.12.2020 Керівники груп 

 

9  
Бесіда до Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом  
02.12.2020 Керівники груп 

 

10  

Урок пам’яті «Героїзм, що врятував 

світ» (до Дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, 14 грудня) 

14.12.2020 Керівники груп 

 

11  

Благодійна акція «Від серця – до 

серця». Привітання дітей дитячого 

будинку і притулку та мешканців 

геріатричного пансіонату з Днем 

святого Миколая (19 грудня) 

18.12.2020 

Керівники груп 

Учнівське 

самоврядування 

 

12  

Година цікавих повідомлень в 

гуртожитку «Католицьке Різдво: 

традиції та звичаї різних країн» (25 

грудня) 

24.12.2020 

Бібліотекар 

Вихователь 

 

 

13  
Оформити та надіслати листи – подяки 

батькам кращих учнів 

грудень 

 

Керівники груп, 

Учнівське 

самоврядування 

 

14  Новорічний бал-маскарад 
грудень 

 

Заст. директора з 

НВР 

Учнівське 

самоврядування 

 



15  
Діалог-огляд «Молодіжні 

субкультури» 
23.12.2020 

Бібліотекар 

 

 

16  Всеукраїнський тиждень права Грудень  

Викладач права, 

учнівське 

самоврядування 

 

 Січень    

1  
Поетичне панно «Творчі акварелі 

земляків» 
21.01.2021 

Бібліотекар 

 

 

2  
Музична хвилинка «Ще раз про 

кохання» (Тетянин день 25 січня) 
24.01.2021 

Бібліотекар 

 

 

3  

Лінійка пам’яті до Дня Соборності 

України «Герої не вмирають» (22 

січня) 

22.01.2021 

Заст. директора з 

НВР 

Керівники груп 

 

4  
Змагання з гирьового виду спорту 

 

січень 

 

Викладачі фізичної 

культури 

 

5  
Мітинг-реквієм до Міжнародного дня 

пам’яті жертв Голокосту (27 січня) 
27.01.2021 

Викладачі історії  

6  
Бесіда  «Голокост…Без права на 

забуття» 

січень 

 

Вихователь 

Гуртожитку. 

бібліотекар 

 

7  
Перегляд та обговорення відеофільму 

«Бій під Крутами» 
29.01.2021 

Бібліотекар 

 

 

8  
Участь в автопробігу, присвяченому 

бою під Крутами 
29.01.2021 

Викладач захисту 

України 

 

9  
Заняття для учнів гуртожитку: 

«Життя людини – найвища цінність»» 

лютий 

 

Практичний 

психолог 

 

 

 Лютий    

1  
Бесіда «Причини та наслідки вживання 

наркотичних речовин підлітками» 

лютий 

 

Вихователь 

гуртожитку 

 

 

2  

Круглий стіл «Підліткова злочинність. 

Правова відповідальність за скоєні 

злочини» 

лютий 

 

Соціальний педагог 

 

 

3  
Година спілкування «День безпечного 

Інтернету» 
12.02.2021 Керівники груп 

 

4  
Година спілкування «Праця 

прикрашає людину» 

лютий 

 

Вихователь 

гуртожитку 

 

 

5  
Літературна година «Афганістан – моя 

кривава рана» 

15.02.2021 

 

Бібліотекар 

 

 

6  

Тематичний вечір «Ваш подвиг, герої 

України, в наших серцях» 

(15 лютого – День вшанування 

учасників бойових дій на території 

інших держав) 

лютий 

 

Заст. директора з 

НВР 

 Учнівське 

самоврядування 

 

7  Конкурс на кращу валентинку 12.02.2021 
Учнівське 

самоврядування 

 

8  

Лінійка-реквієм «Герої не вмирають» 

до Дня Героїв Небесної Сотні (20 

лютого) 

19.02.2021 

Заст. директора з 

НВР 

 Учнівське 

 



самоврядування 

9  
Урок мужності «Майдан. Україна. 

Шлях до свободи» 
26.02.2021 

Викладач захисту 

України 

 

10  Фотовиставка «Жінки Майдану» 26.02.2021 
Бібліотекар 

 

 

11  

Година спілкування «Державні 

символи України» (25 лютого 

Прийнято Перший офіційний 

Державний герб України) 

26.02.2021 Керівники груп 

 

12  Змагання з армреслінгу лютий  
Викладачі 

фізкультури 

 

 Березень    

1  

Святковий концерт «Ми славимо 

жінку трудівницю» (8 березня – 

Міжнародний день прав жінок і миру) 

05.03.2021 

Заст. директора з 

НВР 

 Учнівське 

самоврядування 

 

2  
Конкурс учнівської творчості з 

квілінгу «Подарунок мамі» 

03.03.-

05.03.2021 

Бібліотекар 

 

 

3  
Година спілкування «Історія 

жіноцтва» (Жінки в зоні АТО) 
05.03.2021 Керівники груп 

 

4  

Виховна година «Тарас Шевченко – 

співець краси рідного краю» (09 

березня – День народження Т.Г. 

Шевченка) 

12.03.2021 Керівники груп 

 

5  Змагання з шашок березень  
Викладачі 

фізкультури 

 

6  Лекція «Це повинен знати кожен» березень  
Вихователь 

гуртожитку 

 

7  

Літературна година «Ліна Костенко – 

королева Української поезії» (до дня 

народження -19 березня) 

18.03.2021 
Бібліотекар 

 

 

8  
Групові тренінги «На порозі трудової 

діяльності» 
березень 

Практичний 

психолог 

 

 

9  

Театральна весна Київщини. Похід до 

театрів (27 березня – Міжнародний 

день театру) 

березень  Керівники груп 

 

 Квітень    

1  

Година спілкування «Здоров’я – це 

цінність, яку нам не можна згубити 

(До Всесвітнього дня здоров’я 

07.04.2021) 

02.04.2021 

 
Керівники груп 

 

2  
Перегляд відеофільмів «Кумедні 

професії світу» 
01.04.2021 

Бібліотекар 

 

 

3  Змагання з шахів 
квітень  

 

Викладачі фізичної 

культури 

 

4  

Години цікавих повідомлень до 

Всесвітнього дня космосу. Перегляд 

відеофільмів (12 квітня Всесвітній 

день авіації і космонавтики) 

12.04.2021 
Бібліотекар 

 

 

5  Година спілкування «Земля мій дім, а 09.04.2021 Керівники груп  



я – господар в нім» 

6 Екскурсія до Музею Космонавтики  

за окремим 

графіком 

 

Керівники груп 

 

7 
Просвітницький захід до Дня здоров’я 

«Здорова нація – здорова країна» 

квітень  

 

Учнівське 

самоврядування, 

медфельдшер 

 

8 
До Всесвітнього дня здоров’я «В 

майбутнє – здоровими» 
07.04.2021 

Психологічна 

служба 

 

9 

Обговорення книги Маларека В. 

«Продаются Natashi » (торгівля 

людьми) 

15.04.2021 
Бібліотекар 

 

 

10 

Година спілкування «Чорнобиль. Ми 

пам’ятаємо» (День пам’яті 

Чорнобильської трагедії 26 квітня) 

23.04.2021 Керівники груп 

 

11 
Година пам’яті «Чорнобильський слід 

на землі, в долях, в душах…»  
24.04.2021 

Бібліотекар 

 

 

12 Народознавча година «Великдень» 
квітень  

 

Вихователь 

гуртожитку 

 

 

13 
Толока «Бережи природу для 

людського роду» 

квітень  

 

Керівники груп 

Учнівське 

самоврядування 

 

14 
Година спілкування  «Торгівля 

людьми» 

квітень  

 

Вихователь 

гуртожитку 

 

 

 Травень    

1  Акція «Ми за чисте довкілля» 
травень 

 

Вихователь 

гуртожитку 

 

 

2  
Година спілкування до Дня матері (9 

травня) 

травень 

 
Керівники груп 

 

3  
Виховна година «Пам'ять вічно жива» 

(до Дня пам’яті та примирення) 

травень 

 
Керівники груп 

 

4  

Урочистості до Дня пам’яті та 

примирення  «Перемога, свята 

перемога» 

07.05.2021 
Заст. директора з 

НВР 

 

5  
Інформаційна година «Збережи себе, 

відверни ДТП» 
11.05.2021 

Бібліотекар 

 

 

6  
Професійний гра вікон «Мій світ - моя 

професія» 
20.05.2021 

Бібліотекар 

 

 

7  

Практичне заняття «Абетка 

безпечного працевлаштування за 

кордоном» 

травень 

 

Практичний 

психолог 

 

 

8  
Акція «Збережемо 

природу разом» 

травень 

 

Учнівське 

самоврядування 

 

9  
Парад чарівних 

вишиванок 
21.05.2021 

Учнівське 

самоврядування 

 

10  Флешмоб «Чарівна краса вишиванки» 
травень 

 

Учнівське 

самоврядування 

 

11  Години мужності й звитяги «Мужність травень Бібліотекар  



і відвага крізь покоління», «Україна в 

полум’ї війни» 

  

12  
Групові консультації «ЗНО без 

проблем» 

травень 

 

Практичний 

психолог 

 

13  
Виховна година «Ми – Європейці» (До 

Дня Європи в Україні» - 18 травня) 
18.05.2021 Керівники груп 

 

 Червень    

1  

Година спілкування «А я люблю, коли 

сміються діти» (до Міжнародного дня 

захисту дітей – 1 червня) 

01.06.2021 Керівники груп 

 

2  
Флешмоб до міжнародного дня друзів 

«Дружба єднає щирі серця» 
05.06.2021 Керівники груп 

 

3  
Година спілкування «Захист прав 

дитини» 

червень  

 

Вихователь 

гуртожитку 

 

4  
Дискусія «Чи потрібен я Україні 

таким, яким є сьогодні» 

червень  

 
Керівники груп 

 

5  

Рекомендаційні книжкові виставки: 

«Читаємо за шкільною програмою», 

«Канікули з книгою» 

червень 
Бібліотекар 

 

 

6  
Бесіда «Що робити, що тебе не 

принижували» 
червень 

Бібліотекар 

 

 

7  Випускний бал 
червень 

 

Заст. директора з 

НВР 

 

3. Індивідуальна робота з учнями 

1 
Вивчення індивідуальних особливостей 

учнів  

постійно Практичний 

психолог 

 

 

2 
Оформлення соціальних паспортів 

груп, навчального закладу 

вересень Соціальний педагог 

Керівники груп 

 

3 
Систематичний контроль відвідування 

занять 

постійно Заступник 

директора з НВР  

 

4 
Виявлення і допомога 

неблагополучним сім'ям 

постійно Соціальний педагог 

 

 

5 

Вивчення соціального оточення учнів, 

умов проживання в гуртожитку, 

мікроклімату в сім'ях 

постійно 
Соціальний педагог 

 

 

6 

Організація педагогічного патронажу за 

дітьми-сиротами та дітьми, які 

залишились без піклування батьків 

вересень 
Соціальний педагог 

 

 

7 
Індивідуальна робота з учнями, 

схильними до правопорушень 

постійно Соціальний педагог 

 

 

4. Робота з батьками (родинно-сімейне виховання) 

1 

Організувати роботу батьківських 

комітетів у групах, делегувати 

представників до батьківського 

комітету училища 

вересень-

жовтень 
Керівники груп 

 

2 
Провести загальні батьківські збори 

училища 

жовтень, 

березень 

Заступник 

директора з НВР  

 

3 
Організовувати роботу психологічної 

служби для батьків (консультації) 

постійно Практичний 

психолог 

 



 

4 
Зустріч батьків з працівниками 

правоохоронних органів 

за 

потребою 

Соціальний педагог 

 

 

5 
Організувати роботу батьківського 

всеобучу (окремий план) 

постійно Заступник 

директора з НВР  

 

6 
Здійснювати постійний контроль над 

неблагополучними сім'ями 

постійно Заступник 

директора з НВР  

 

7 
Робота з питань підготовки молоді до 

шлюбу та батьківства 

за окремим 

планом 

Психологічна 

служба 

 

8 Організація та проведення  Дня матері 
травень Заступник 

директора з НВР 

 

5. Фізична підготовка. Формування здорового способу життя 

1  
Організувати роботу спортивних 

секцій, гуртків 

вересень Заступник 

директора з НВР  

 

2  
Створити та організувати роботу 

спеціальної медичної групи 

вересень Заступник 

директора з НВР  

 

3  

Планування спортивних заходів і 

змагань на поточний навчальний рік 

(окремий план) 

вересень 
Викладачі фізичної 

культури 

 

4  

Проведення внутрішньо училищних 

змагань з футболу, баскетболу, 

настільного тенісу, волейболу, міні 

футболу, гирьового виду спорту, шахів 

за окремим 

планом Викладачі фізичної 

культури 

 

5  
Участь у міських, районних та 

обласних змаганнях 

постійно Викладачі фізичної 

культури 

 

6  

Підвищувати якість уроків фізичного 

виховання, контролювати відвідування 

їх учнями 

постійно 
Заступник 

директора з НВР  

 

7  
Формування навичок здорового 

способу життя (проведення тренінгів) 

постійно Соціальний педагог 

 

 

8  Дні здоров’я 
вересень, 

травень 

Викладачі фізичної 

культури 

 

6. Позаурочна робота в гуртожитку 

1 

Організація учнівського 

самоврядування (створення Ради 

гуртожитку, формування органів 

самоврядування) 

вересень Вихователь 

 

 

2 

Залучення учнів-мешканців 

гуртожитку до занять у гуртках та 

спортивних секціях 

вересень Вихователь 

 

 

3 
Систематичне проведення санітарних 

годин 

щочетверга Вихователь 

 

 

4 
Підготувати та провести конкурс на 

кращу кімнату, секцію 

протягом 

року 

Вихователь 

. 

 

5 Формування пропускного режиму 
вересень Вихователь 

 

 

6 

Ведення журналів педагогічних 

спостережень (проведення анкетувань, 

тестувань) 

постійно Вихователь 

 

 

7 Контроль за самопідготовкою учнів постійно Вихователь  



 

8 
Регулярні рейд-перевірки стану 

проживання учнів у гуртожитку 

постійно Заступник 

директора з НВР  

 

7. Учнівське самоврядування 

1 
Вибори органів учнівського 

самоврядування в групах 

вересень Керівники груп  

2 
Організувати роботу учнівського 

парламенту 

вересень Заступник 

директора з НВР  

соціальний педагог  

 

3 
Організувати роботу Школи активу 

учнівської молоді «Лідер» 

вересень Заступник 

директора з НВР  

 

4 
Взяти участь у конкурсі «Краща 

навчальна група» 

протягом 

року 
Керівники груп 

 

5 
Організувати роботу волонтерської 

команди «Твори добро» 

жовтень Заступник 

директора з НВР  

 

6 Проводити засідання ради лідерів 

згідно 

плану 

Заступник 

директора з НВР  

соціальний педагог  

 

7 Організовувати випуск стіннівок 
постійно Заступник 

директора з НВР  

 

8 Проводити тематичні акції 

постійно Заступник 

директора з НВР 

соціальний педагог  

 

 

 

 

 

Директор училища                            підпис                                В.Жила 

Заст. директора з НВР                       підпис                               З.Плигань 


