ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора з
навчально-виховної роботи ПІПКу
________Л. ЛУГОВА

ПЛАН
виховної роботи
Первомайського індустріально-педагогічного коледжу
на березень 2021 р.
№
з/п

1.

2.

Зміст роботи

Строк
виконання

І. Загальні заходи
Проведення інструктажів із безпеки життєдіяльності під час адаптивного карантину «Організація
09.03.21
освітнього процесу в умовах адаптивного карантину»
Організація привітання до Міжнародного жіночого дня «Тільки сьогодні! Тільки для вас!»

Віртуальна мандрівка до 207-річчя від дня наро3. дження Тараса Григоровича Шевченка “У кожнім
серці небайдужім – безсмертне слово Кобзаря”
Випуск тематичного плаката “Вони для нас вибо4.
рюють життя” (до Дня українського добровольця)
Тренінг «Психологічна готовність до ЗНО. У гар5. монії із собою та оточенням», «Безпечна поведінка у цифровому середовищі»
Розробка рекомендацій для батьків здобувачів
6. освіти щодо безпечної поведінки їх дітей у цифровому середовищі
7. Засідання Ради профілактики правопорушень
Інформаційні хвилини до Всесвітнього дня боро8. тьби з туберкульозом “Туберкульоз: знай, стережись, не бійся”
Зустріч з медичними працівниками до Всесвіт9.
нього дня боротьби з туберкульозом
Робота гуртків художньої самодіяльності і спорти10.
вних секцій
ІІ. Робота в групах
І - ІІІ курс

Відповідальний

Куратори

05.03.21

Дмитренко С. В.
Савченко В. Є.
Левенець Н. В.

09.03.21

Максименко Л. В.

12.03.21

Максименко Л. В.
РСС

ІІ-ІІІ тиждень

Маковченко І. А.

ІV тиждень

Маковченко І. А.

17.03.21

Зав. відділеннями

24.03.21

Куратори

24.03.21 Максименко Л. В.
за розкладом

Савченко В. Є.
Варава В. В.

Бесіда “Наркоманія, токсикоманія, їх вплив на зло1. чинність” (до Міжнародного дня боротьби з нар- 01.03.21
команією та наркобізнесом)

Куратори

2. Кураторська година

Куратори

15.03.21

3.
4.

1.
2.
3.
4.

Година спілкування “Світом править любов та взаєморозуміння”
Збори в групах “Результати проміжних тематичних атестацій”
ІV –VІ курс
Бесіда “Ми такі різні, ми такі рівні” (до Міжнародного дня боротьби з наркоманією та наркобізнесом)
Кураторська година
Година спілкування “Торкнутися краси можна
тільки серцем”
Збори в групах “Результати проміжних тематичних атестацій”

22.03.21

Куратори

29.03.21

Куратори

01.03.21

Куратори

15.03.21

Куратори

22.03.21

Куратори

29.03.21

Куратори

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора з навчально-виховної роботи
Первомайського ІПК
________ Л. ЛУГОВА

ПЛАН
виховної роботи
Первомайського індустріально-педагогічного коледжу
на квітень 2021 р.
№
з/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

5.

Строк виконання

Відповідальний

Проведення інструктажів із безпеки життє- протягом мідіяльності під час адаптивного карантину
сяця

Інженер з охорони праці
Куратори

Зміст роботи
І. Загальні заходи

Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклуМаксименко Л. В.
вання, та осіб з числа дітей-сиріт, який пепротягом міПухова Я. В.
редбачений законом України «Про соціальсяця
Куратори
ний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та дітей із багатодітних родин» (за потреби)
Відеопривітання до Дня гумору “Хто здоРСС
ровий – той сміється, хай йому усе вда01.04.21
Савченко В. Є.
ється!”
Засідання Ради профілактики правопору21.04.21
Зав. відділеннями
шень
Профорієнтаційна робота серед здобувачів
протягом міКуратори
освіти випускних груп щодо подальшої слусяця
жби в Збройних силах України
Акція “За чисте довкілля”
ІІІ тиждень
Куратори
Вахта пам’яті “Твій біль, Україно,- Чорнобиль…” (до Дня пам’яті Чорнобильської ІV тиждень
Тішкова Т. Х.
трагедії)
Фотоконкурс “Традиції і краса українсь29.04.21
Куратори
кого Великодня”
Проведення змагань з настільного тенісу сеІ-ІІ тиждень
Варава В. В.
ред здобувачів освіти коледжу
Проведення змагань з футболу серед здобу- ІІІ-ІV тижВарава В. В.
вачів освіти коледжу
день
Робота спортивних секцій та гуртків художВарава В. В.
За розкладом
ньої самодіяльності
Савченко В. Є.
ІІ. Робота в групах
І-ІІІ курс
Тематична виховна година до Всесвітнього
дня здоров’я “Здоровий спосіб життя –
05.04.21
Куратори
ознака цивілізованості людини”

6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

Виховна година “Конституційні обов‘язки
неповнолітніх громадян (охорона природи,
дбайливе ставлення до тваринного і рослинного світу, історичних пам‘яток…)”
Година спілкування “Чи завжди ти правий?”
Година спілкування до Дня пам’яті жертв
Чорнобильської трагедії “Поріс чорнобилем Чорнобиль – бідою нашою поріс” з переглядом фільму “Чорнобиль. Точка часу”
ІV-VI курс
Тематична виховна година до Всесвітнього
дня здоров‘я “Українські вчені про збереження здоров’я”
Виховна година “Бути людиною на землі”
Година спілкування “Чи завжди ти правий?”
Година спілкування до Дня пам’яті жертв
Чорнобильської трагедії “Поріс чорнобилем Чорнобиль – бідою нашою поріс” з переглядом фільму “Чорнобиль. Точка часу”

12.04.21

Куратори

19.04.21

Куратори

26.04.21

Куратори

05.04.21

Куратори

12.04.21

Куратори

19.04.21

Куратори

26.04.21

Куратори

