ВИХОВНА РОБОТА
№ Цільові
п/ установи
п
1.Вивчення
особливостей
розвитку учнів
, їх нахилів,
інтересів у
різноманітних
видах позакласної
діяльності

Зміст діяльності

Термін
Відповівиконання дальний

Контроль

1.Провести психологопедагогічну діагностику
індивідуальних
особливостей учнів із
залученням до
діагностики батьків.
2.Вивчення
пізнавальних
комунікативних,
творчих, художньоестетичних, фізичних
інтересів і нахилів учнів.
3. Уточнення списків
учнів, які перебувають
на обліку в КМСД,КВІ
та службах у справах
дітей.
4. Проаналізувати
можливості ліцею,
навколишнього
середовища, соціальнокультурних центрів
селища, спортивних
організацій з метою
створення умов для
задоволення потреб і
запитів учнів щодо
організації дозвілля
5. Робота з батьками:
 розробити план
роботи
педагогічного
колективу з
батьками учнів;
 організувати
індивідуальну
роботу з батьками
учнів через:
- запрошення
батьків до
навчального
закладу;
- листування;

вересеньгрудень

Практичний
психолог
кл. керівники
майстрив/н
вихователі

Анкети
та їх
аналіз

вересень листопад

Практичний
психолог
кл. керівники
майстри в/н

Анкети
та їх
аналіз

до 1.10.17

Єрко Г.М.
кл. керівники
майстри в/н

протягом
І семестру

Єрко Г.М.
Трутень А.М.
Шуба М.Д.
кл. керівники
майстри в/н

Створення
картотеки,
розгорнут
их
списків
Запис
учнів до
гуртків
і секцій

до
Єрко Г.М.
10.09.2017

протягом кл. керівники,
навч. року майстри в/н,
вихователі,
практичний
психолог

журнали
планування та
обліку вих.
роботи
кл.
керівників
копії
листів,

- відвідування за
місцем
проживання;
 провести загальні
збори ліцею та
групові батьківські
збори;
 створити та
спланувати роботу
батьківських
комітетів ліцею,
навчальних груп,
гуртожитку;
 організувати
роботу
батьківського
лекторію «Для вас,
батьки»;
● організувати
роботу WEBконсульт-пункту
«Порадник»
● продовжити роботу
над реалізацією
довготривалого
проекту «Ліцей –
учень –родина» .
6.На виконання
національної програми
«Діти України» дбати
про добробут дітей –
сиріт, напів - сиріт,
дітей з багатодітних та
неблагонадійних сімей
7.Скласти соціальний
паспорт навчального
закладу та навчальних
груп
2.Забезпечення
2.1. Провести
направленості
анкетування учнів для
і змісту
вивчення питання
позакласної
задоволення їх
діяльності на
особистих потреб у
задоволення
різних формах
потреб особистого позаурочної навчальнорозвитку учнів
виховної роботи

актів
обстежень
протягом
року

адміністрація
кл. керівники
майстри в/н.

до
адміністрація
10.09.2017 кл. керівники,
майстри в/н.
вихователі
до
10.09.2017
і протягом
року

Єрко Г.М.
Деркач Л.М.
практичний
психолог

із вересня
2017

практичний
психолог

протягом
навчально
го року

Деркач Л.М.
практичний
психолог
голова БК

протягом
року

дирекція, пед.
колектив.

протоколи

плани
роботи

план
роботи

план
реалізації
проекту,
презент-я

до
Єрко Г.М.
10.10.2017 кл. керівники,
вихователі

соціальні
паспорти

вересень

анкети

практичний
психолог
кл. керівники
майстри в/н
вихователі

2.2.У відповідності з
діяльністю системи
виховних комплексів та
їх мережі спланувати і
скоординувати
позаурочну виховну
роботу в ліцеї,
гуртожитку,навчальних
групах.
2.3. Продовжити
практику ведення
системи обліку
досягнень учнів у різних
видах урочної та
позаурочної діяльності.
Організувати проведення
конкурсів «Учень року»,
«Краща група року»,
«Краща кімната
гуртожитку».
Започаткувати ведення
книги рекордів ліцею,
навчальної групи,
гуртожитку.
2.4.На засіданні педради
проаналізувати новий
контингент навчального
закладу, доцільність
залучення учнів до
позаурочної зайнятості.
3.Створення умов 3.1.З метою розвитку в
задоволення
учнів інтересу до знань
пізнавальних
провести:
інтересів і нахилів
 день знань,
урочисту лінійку
та перший урок;
 предметні тижні
(за окремим
планом);
 загальноліцейні
олімпіади;


взяти участь в
обласних
олімпіадах із
загальноосвітніх
дисциплін.

вересень
2017

Єрко Г.М.
вихователі
кл. керівники,
майстри в/н,
к –ки гуртків,
спортивних
секцій

вересеньжовтень
2017

Єрко Г.М.,
кл. керівники,
вихователі,
майстри в/н.

пров-ння
наради
при
директору

положення
про
конкурси
книги
рекордів
жовтень
2017

Єрко Г.М.

протокол
педради

1.09.2017

Єрко Г.М.
кл. керівники

протягом
року

Гарбуз Л.І.
викладачі

сценарій
конспекти
уроків
план
тижня

згідно
графіка

Івашко Н.О.
Гарбуз Л.І.
викладачі
Івашко Н.О.
Гарбуз Л.І.
викладачі

згідно
плану
обласних
олімпіад

протоколи

3.2 Провести корекцію
проблем навчальної
діяльності в якій учні
мають труднощі через:
 роботу консультпунктів;
 індивідуальні
консультації
викладачів.
3.3.Розвиток та
поглиблення знань з
предметів, формування в
учнів стійкого інтересу
до певної предметної
діяльності через:
 заняття в
предметних
гуртках;
 читання
спецкурсів;
 роботу
факультативів;
 участь у
предметних
тижнях.
3.4. Показ особистих
досягнень учнів через
їхню
участь
у
загальноліцейних,
обласних,
Всеукраїнських:
 олімпіадах;
 конкурсах
професійної
майстерності;
 оглядах знань;
 виставках
технічної
творчості;
 оглядах художньої
самодіяльності;
 фестивалях;
3.5. Реалізувати проекти:
 пошуково –
дослідницького
«Хто знає й береже
микуле і вміє
шанувать

листопадтравень
протягом
року
протягом
року

викладачі
кл. керівники
майстри в/н.
Івашко Н.О.
Гарбуз Л.І.
викладачі
Івашко Н,О.
Гарбуз Л.І.
викладачі
кл. керівники
майстри в/н.

графік
роботи

графік
роботи

протягом
року

протягом
року

Герасименко
Т.І.

план
реалізації
проекту





сучасне,лиш той
майбутнє
вивершить
прекрасне»;
навчального
«Безпечна
мандрівка»
«Книжкова
галактика»

3.6. Продовжити роботу
над реалізацією
довготривалих проектів:
 інформаційного
 «Піар»;
 пошуково інформаційного
«Слава Україні!
Героям Слава!»;
3.7. Провести місячники:

«Моральність –
основа моїх
знань»;
 пропаганди
робітничих
професій «Я –
PROFI»
3.8. Провести тижні:
 предметні;
Олімпійський
тиждень;
 предметних
олімпіад;
3.9. Провести тематичні
дні:
 єдності
«Ми в
Україні і Україна
в нас»;
 інтелектуалів
«Голова без
розуму, що ліхтар без свічки..»;
 зустрічі з цікавими
людьми;
 туризму «Туризм –
подорож,
відпочинок,


січень лютий

Деркач Л.М.
Гарбуз В.Л.

протягом
року

Гломозда Н.В.

протягом
року

КовальчукЛ.В.
Гломозда Н.В.

січень

вихователі

квітень

Івашко Н.О.
Єрко Г.М.
Коляда В.Д.
майстри в/н

протягом
року
вересень

викладачі

грудень

Гарбуз Л.І.

листопад

Шуба М.Д.

план
дня

лютий

Деркач Л.М.

план
дня

квітень

Ковальчук Л.В.

вересень

Трутень А.М.

план
дня
план дня

Трутень А.М.

план
реалізації
проекту
план
реалізації
проекту
план
реалізації
проекту

презент-я
план
місячника
план
місячника
презент-я
плани
тижнів
план
тижня
графік
олімпіад

пізнання»
3.10.Провести декади:
 мужності і
патріотизму;
 правових знань;

жовтень

протягом
року

Деркач Л.М.

план
декади
план
декади
план
декади
конспекти

грудень

Івашута Н.М.

презент -я

вересень

Пінчук І.А.

сценарій

грудень
квітень

з цивільного
захисту
3.11. Цикл годин
повідомлень «Про
найцікавіше».
3.12. Захист
фантастичних проектів:
«Гуртожиток
майбутнього»;
3.13. Ярмарок загадок
«Мій друг – світлофор».
3.14.Гра - репортаж
«Видатні імена сучасної
України».
3.15. Зустрічі за круглим
столом :
 із учителями –
предметниками;
 випускниками
ліцею ;
 працівниками
управління
агропромислового
розвитку
 лікарем –
наркологом,
інспектором ДАІ,
прокурором
району, районним
суддею,
працівниками РВ
УМВС, РЦЗ,
РЦСССДМ;
 ветеранами ВВв,
воїнами –
афганцями,
воїнами
звільненими в
запас, учасниками
АТО.

Єрко Г.М.
Деркач Л.М.
Мороз Т.С.
Гломозда М.І.
Гломозда М.І.



сценарій
лютий

Мороз Т.С.
сценарії
презент-ї

грудень

Гарбуз Л.І.

жовтень

класні
керівники
майстри в/н

листопад

протягом
року

кл. керівники
майстри в/н
вихователі

протягом
року

кл. керівники
майстри в/н
вихователі

3.16. Провести конкурси
професійної
майстерності за
спеціальностями:
 кухар;



тракторист –
машиніст с/г
виробництва;

слюсар з ремонту
автомобілів.
3.17. Цикл вечорів
розгаданих і
нерозгаданих таємниць.
3.17. Патріотичний квест
«Шукаємо золото
отамана».
4. Створення
4.1.Реалізувати проект
умов для
«Сприятливий
задоволення
мікроклімат у колективі
комунікативних
як запорука здоров'я та
потреб
успішної соціалізації
формування
учнів».
культури
4.2. Реалізація програми
поведінки та праці соціально-психологічної
адаптації учнів.
4.4. Проведення годин
психолога.
4.5. Ситуаційні
практикуми «Розмова з
підлітком».
4.6. Мережеве
спілкування «Думка
вголос».
4.7. Цикл морально –
етичних зустрічей.
4.8. День привітань
«Давайте говорити один
одному компліменти».
4.9. Відкритий мікрофон
«Один за всіх, всі – за
одного».
4.10. Цикл
превентивних мінімумів.


положення
про
конкурс
листопад
квітень

грудень
протягом
року

Сніжок Т.М.
Грінченко В.В
Карпенко Н.І.
Кисіль М.В.
Гринюк С.І.
Гарбуз Л.А.
Беда В.М.
Кузьменко А.О.
Кузьменко.М.
Товстоліс В.Б.
Гавриленко П.І.
кл. керівники
сценарії

жовтень

вихователі

сценарій

протягом
року

Брунець В.М.
Івашута Н.М.
Ковальчук Л.В.

план
реалізації
проекту

протягом
року

практичний
психолог

протягом
року
протягом
року

практичний
психолог
практичний
психолог
Єрко Г.М.
Ковальчук Л.В.

план
реалізації
програми
конспекти

протягом
року
протягом
року
листопад

Пінчук І.А.
Івашута Н..М
Гарбуз Л.А.

конспекти

лютий

Брунець В.М.

презентаці
я

протягом
року

кл. керівники
майстри в/н

конспекти

план

4.11. Робота
кінолекторію
«Проблемний екран».
4.12. Довготривала
акція « Праця врятує
світ, бо народжує красу»
5. Створення умов 5.1. Організувати та
задоволення
забезпечити роботу
потреб учнів у
гуртків:
творчій
● Естетичних:
діяльності(технічн
 літературноа,
драматичного
художньо –
гуртка «Слово»;
естетична,
 «Естрадної пісні»;
народна творчість,
 вокального
умов задоволення
ансамблю
фізичної
«Юність»
активності)
Клубів за інтересами :
 «Сучасник»
 літерат. музичної
творчої майстерні
«Срібні струни»
Спортивних секцій:
 настільний теніс
 волейбол
 шахи, шашки
5.2. Реалізувати проект
«Рухова активність –
спосіб життя».
5.3. Місячник
фізкультури та
збереження
здоров’я «Хто
здоровий - той
сміється»;
5.4. Участь у обласному
огляді - конкурсі
позаурочної виховної
роботи та змістовного
дозвілля, спартакіаді
області, спортивних
змаганнях різних рівнів,
всеукраїнських та
обласних фестивалях,
акціях, конкурсах
творчості.

протягом
року

Ковальчук Л.В.

протягом
року

план

кл. керівники
майстри в/н
вихователі
до
Єрко Г.М.
10.09.2016 керівники
і постійно гуртків та
клубів,
спортивних
секцій

план

протягом
року

Трутень А.М.

план
реалізації
проекту

вересень

Трутень А.М.
вихователі
кл.керівники

план
місячника

протягом
року

номінанти
конкурсу
Трутень А.М.
керівники
спортивних
секцій
гуртків
естетичного
спрямування
вихователі
кл.керівники
майстри в/н

плани
роботи
журнали
обліку

5.3. Провести фестивалі:
 вокального
мистецтва
«Захистимо
Україну піснею»;
 професійної
творчості
«Майстерність
рук, майстерність
серця»;
 спортивнооздоровчий
фестиваль «Повір
у себе»
5.4. Провести конкурси:
 умільців сучасного
аранжування квітів
«Фантазії осені»;
 любителів
літературного
слова ;
 тематичних
плакатів,
малюнків,
презентацій, фото
5.5. Майстерня радості
«На одинці з
мистецтвом».
5.6. Пленер з
ужиткового мистецтва
«Куликівська палітра!»
5.7.Провести
спартакіаду ліцею з
видів спорту:
 футболу
 волейболу
 баскетболу
 наст. тенісу
 міні-футболу
 шахи
 пауерліфтінг
5.8.День здоров”я
6.Організація
життєдіяльності
учнівського
колективу,

6.1Провести вибори
учнівського
самоврядування та
забезпечити його роботу:

листопад

Шуба М.Д.
Єрко Г.М.

програма
фестивалю

травень

Сніжок Т.М.
Грінченко В.В.
Карпенко Н.І.

програма
фестивалю

грудень

Трутень А.М.
кл. керівники

програма
фестивалю

вересень

кл. керівники

положення

лютий

Герасименко
Т.І.

положення

протягом
року

Інформаційне
агентство
«ПРЕСЦЕНТР»
вихователі

презент-я

березень

Брунець В.М.

презент-я

згідно
графіка

Трутень А.М.

протоколи

квітень

практичний
психолог
Трутень А.М.

план

протягом
року

протоколи

педагогічна
допомога
учнівському
самоврядуванню



в групах



ліцеї



гуртожитку

6.2. Загальноліцейні та
групові збори
учнівського колективу.
6.3 Школа лідера «Повір
у себе»

вересень

класні
керівники
майстри в/н
жовтень
Єрко Г.М.
практичний
психолог
вересень – вихователі
жовтень
протягом адміністрація
року
кл. керівники
майстри в/н
протягом практичний
року
психолог

протоколи
план

