ІV. ВИХОВНА РОБОТА
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:
Основними шляхами реалізації завдань виховного процесу є інтеграція традиційних і
нових форм виховної роботи, поєднання кращих педагогічних традицій. Виховна робота в
ліцеї спрямована на різнобічний розвиток особистості майбутнього фахівця, на набуття
учнями соціального досвіду, успадкування духовних надбань народу, досягнення високої
культури спілкування, міжнаціональних взаємин, фізичної досконалості, моральної,
художньо-естетичної, трудової та економічної культури, розвитку індивідуальних здібностей
і талантів.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ:
 формування соціальної активності та громадянської самосвідомості учнів через
розвиток органів учнівського самоврядування;
 удосконалювати модель розвитку навчально-виховної системи ліцею на основі
діагностики, аналізу стану виховної роботи, принципу доцільності, заданих державою
параметрів ціннісних орієнтацій, формування громадянської позиції в учнів, їх готовності до
майбутньої трудової діяльності, до свідомого вибору майбутньої професії, з опорою на
індивідуальний розвиток особистості;
 забезпечення оптимального функціонування ліцею як цілісної соціально-педагогічної
системи, створення умов для ефективної виховної роботи ліцею;
 забезпечення науково-методичного супроводу виховної системи та підвищення рівня
професійної компетентності;
 виховання особистості, здатної приймати рішення у ситуації морального вибору і
нести відповідальність за них перед собою, суспільством, державою;
 реалізація особистісно орієнтованого підходу до розвитку, навчання і виховання учнів
через оновлення змісту освіти і впровадження нових освітніх технологій;
 планомірне і цілеспрямоване здійснення роботи з обдарованими дітьми, всебічне
сприяння розвитку природних здібностей учнів;
 виховання молодих громадян у дусі поваги до Конституції країни, законності, норм
суспільного та колективного життя, створення умов для забезпечення реалізації
конституційних прав людини та її обов’язків, громадянського та професійного обов’язку;
 розвиток відчуття у громадян почуття гордості, глибокої поваги до символів держави
–Герба, Прапора, Гімну України, іншої загальнодержавної та регіональної символіки,
історичних святинь, гордості за країну, а також за окремі регіони та міста;
 створення психолого-педагогічних умов розвитку творчої особистості;
 формування розуміння здоров’я як особистої та громадянської цінності, мотивація
ведення здорового способу життя;
 формування навичок толерантної поведінки, конструктивного розв’язання
конфліктних ситуацій;
 виховання духовно багатої особистості, патріота і громадянина своєї Батьківщини;
 створення умов для співпраці педагогів, учнів, батьків, громадськості;
 підготовка до суспільно-громадянської соціалізації учнів, активізація роботи органів
учнівського самоврядування;
 впроваджувати оптимальні методи, форми, засоби, що сприяють формуванню в
учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору
особистістю свого життєвого шляху;
 сприяння гармонізації взаємин у системі «ліцей-родина»;
 удосконалення роботи ліцейної бібліотеки щодо публічної презентації її роботи,
оглядів методичної, навчальної і художньої літератури; проведення масових заходів;
 продовження роботи по попередженню і профілактиці учнівської бездоглядності і
профілактики правопорушень, наркоманії;
 розвиток і модернізація матеріальної бази ліцею для впровадження в освітній процес
нових форм навчання і виховання.


№
з/п

Найменування заходів

Термін
виконання

Виконавці

СТВОРЕННЯ ЕКСПОЗИЦІЇ В ХОЛІ ЛІЦЕЮ, КНИЖКОВІ ВИСТАВКИ В
БІБЛІОТЕЦІ
ВИЗНАЧЕННЯ СВЯТ І ПОДІЙ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

До дня знань.
Визволення Донбасу від німецько-фашистських
загарбників.
До Міжнародного дня грамотності.
До дня фізичної культури і спорту.
До дня партизанської слави.
До дня ветерана. Міжнародного дня громадян
похилого віку.
До дня Захисника України
До дня визволення України від фашистських
загарбників.
До дня української писемності та мови.
До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.
До дня Збройних сил України.
До Міжнародного дня прав людини.
До дня вшанування учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС.
До дня соборності України.
День пам’яті Героїв Крут;
До дня Святого Валентина.
До Міжнародного жіночого дня 8 березня.
До дня народження Т. Шевченка.
До Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на
туберкульоз.
До дня сміху.
До Всесвітнього дня здоров’я.
До Всесвітнього дня авіації та космонавтики.
До Міжнародного дня астрономії.
До Міжнародного дня Землі.
До Міжнародного дня пам’яті Чорнобиля.
До Міжнародного дня боротьби за права інвалідів.
До дня матері в Україні.
До дня Перемоги, дня пам’яті та примирення.
До дня пам’яті жертв голодомору і політичних
репресій.
До Міжнародного дня сім'ї.
До дня Європи в Україні.
До Всесвітнього дня без тютюну.
До Всесвітнього дня охорони навколишнього
середовища.
До дня батька.
До дня Конституції.

до 01.09.16
04.09.16
08.09.16
11.09.16
22.09.16
02.10.16
14.10.16
28.10.16
09.11.16
01.12.16
06.12.16
10.12.16
14.12.16
22.01.17
29.01.17
14.02.17
08.03.17
09.03.17
24.03.17
01.04.17
07.04.17
12.04.17
21.04.17
22.04.17
26.04.17
05.05.17
08.05.17
09.05.17
15.05.17
15.05.17
21.05.17
31.05.17
05.06.17
19.06.17
28.06.17

Бібліотекар

«Життя та діяльність колективу задовольняє підлітка
лише за умови, коли він знаходить у його діяльності
втілення своїх різноманітних інтересів»
Організація виховної роботи
Організаційно-педагогічні заходи. Формування учнівського колективу та органів
самоврядування
Завдання: Сформувати первинні групи та загальноліцейний згуртований колектив, здатний
виконувати завдання, що стоять перед ліцеєм.
1.

2

3

Перший урок 2016- 2017р. – «Від проголошення
Незалежності до нової України», присвячений 25річчю Незалежності України.
Сформувати
склад
ради
профілактики
правопорушень.
Обрати органи учнівського самоврядування в
групах.

01.09.16
вересень

листопад

Провести збори учнівського самоврядування
4

Вибори командирів навчальних груп,
організування роботи командирів та учнівської
ради.

5

Зібрати інформацію про зайнятість учнів в
позаурочний час. Скласти режим позакласної
гурткової роботи.

6

7

8

Оформлення особових справ учнів, вивчення та
узагальнення учнівського контингенту за
соціальним станом, складання соціального паспорту
ліцею
Організація та планування роботи спортивної секції
з важкої атлетики, волейболу, гуртків, секцій, клубів
за інтересами, узгодити плани їхньої роботи.

Організація роботи Ради з профілактики
правопорушень. Затвердження складу ради та плану
роботи на навчальний рік. Розгляд доповідних
записок класних керівників, майстрів в\н
навчальних груп та персональних справ учнівпорушників.

жовтень

до 25.09.17

вересень

вересень

раз у квартал

класні
керівники,
майстри в/н
класні
керівники,
майстри в/н
заступник
директора з
НВхР, класні
керівники,
майстри в/н
практичний
психолог,
класні
керівники,
майстри в/н
заступник
директора з
НВхР, класні
керівники,
майстри в/н.
класні
керівники,
майстри в/н,
практичний
психолог
заступник
директора з
НВхР,
викладач
фізичної
культури,
керівники
гуртків
заступник
директора з
НВхР,
практичний
психолог

Організувати роботу психолого-педагогічного
семінару для класних керівників, майстрів
виробничого навчання
Анкетування серед класних керівників навчальних
груп : «Моя група»

протягом року

11

Підготовка і проведення батьківських зборів в
навчальних групах

протягом року

12

Обмін досвідом «Скарбничка ідей класного
керівника»

13

Забезпечення постійного випуску стіннівок,
оновлення стенду Ради учнівського самоврядування

протягом року

14

Виконання Концепції національно-патріотичного
виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації
Концепції національно – патріотичного виховання
дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо
національно – патріотичного виховання у
загальноосвітніх навчальних закладів»
Виконання наказу «Про національно патріотичне виховання в системі освіти»

протягом року

9

10

24

квітень

травень

протягом року

практичний
психолог
голова
методичної
комісії класних
керівників
класні
керівники,
майстри в/н,
голова
методичної
комісії класних
керівників
заступник
директора з
НВхР,
практичний
психолог
заступник
директора з
НВхР

заступник
директора з
НВхР, класні
керівники,
майстри в/н

« Тільки людина , особисто зацікавлена долею Вітчизни , по – справжньому
розкривається як особистість, по – справжньому
дорожить своєю честю, гордістю сім’ї, свого роду, імені.»
В.О.Сухомлинський
Формування основ наукового світогляду, виховання наукової самосвідомості і
громадянської гідності
Завдання: Досягнення високої культури міжнаціональних відносин, оволодіння учнями
системою загальнолюдських цінностей, духовними надбаннями українського народу,
спонукання до постійного самовиховання та духовного самовдосконалення, підвищення
інтелектуального рівня майбутнього робітника, розвиток здібностей, самостійної
пізнавальної діяльності, формування наукового і національного світогляду, виховання
свідомого відношення до навчання, розвиток культури розумової праці.
1 Організація роботи з учнівською молоддю щодо
протягом
Викладач ПТНЗ,
виховання поваги до Державної символіки:
року
класні
керівники,
Тематичні диспути:
«Національні символи України»; «Свята спадщина.
майстри в\н,
Державні символи України»;
Сіверський
Конституція Батьківщини», «Незалежність
Центр культури
України», «Прапор України»,
«Національні та етнокультурні традиції України»,
«Хай квітне наша Україна!»;

2

«Головний Закон країни - Конституція України»,
«Український прапор – символ Держави»; «Моя
країна – Україна»
Виховні години:
«Об’єднана Європа й Україна – колективна
безпека»; «Є така професія – захищати
Батьківщину», «Моя земля – земля моїх батьків»,
«Рідна мова – мова солов’їна», «Мій край – моя
історія жива», «Роде наш красний», «Патріотизм –
потреба України, кожного українця», «Свято
української народної календарно - обрядової пісні»,
«Український одяг – одяг нашого краю»,
«Ми – громадяни України до неї вірна в нас любов»;
«Єсть народ, якого правди сила нікім звойована це
не було!», «Духовні традиції нашого краю»,
«Український етнос у часі і просторі», «Якщо
зміцніє хоч одна родина, міцніше стане й наша
Україна»,
«Збираємо воєдино всю свою родину», «Любіть
свою країну та шануй її нащадків
Уроки-лекції про трагічні події в історії
Української держави та народу:
 Урочистий мітинг, на честь Дня визволення
міста та Донбасу:
«Святкуємо День визволення міста!»
До Дня міста «Благополуччя, миру та злагоди тобі,
рідний Сіверськ!» – (День міста-2016)
 До Дня партизанської слави:
 уроки мужності за темою «Ми пам’ятаємо..»,
зустрічі з ветеранами міста;
 виховна година: «День партизанської слави
 До Дня пам’яті жертв голодомору, та
політичних репресій в Україні :
 конференція «Голодомор: трагедія України»;
 інформаційна година «Ми пам’ятаємо…»
 До Дня Соборності України : «Соборна
Україна: від ідеї до життя»;
 До Дня пам'яті жертв Голокосту:
 урок пам`яті: «Історія скорботи та героїзму;
 «Голокост: злочин проти людства»;
 До Тиждень рідної мови:
 виховна години на тему: «Любіть Україну і
мову її солов'їну»;
 урочиста лінійка: «Вертайся, рідна мово, у
серце народу, у душу Вкраїни»;
 Літературна година: «Бринить – співає наша
мова, чарує, тішить і п`янить».
 До Дня закоханих:
 літературно- музичний вечір: «Кохання –
незбагнене почуття»
 До Міжнародного Дня пам’яті жертв
радіаційних аварій і катастроф:
 конференція: «Чорнобильська катастрофа глобальна техногенна катастрофа в історії

протягом
року
вересень
вересень
вересень

листопад

січень
січень

лютий

лютий
квітень

заступник
директора з
НВхР, Викладач
ПТНЗ, класні
керівники,
майстри в\н,
Сіверський
Центр культури

людства»;
тематична лінійка: «Мій біль Чорнобиль»
Хвилина пам’яті героям Чорнобиля.
 До Дня Великої Перемоги:
Волю не дають, а здобувають»,
«Збережемо пам’ять»;
 Урок мужності присвячений річниці до Дня
Перемоги на вул. Першотравневій:
«Великий подвиг нашого народу»; «Он де, люди,
наша, слава, Слава України»
 Урочистий мітинг, до Дня Великої Перемоги у
Парку Слави: «Вогонь пам’яті, не згасне!»
 До Дня Захисту дітей - Дитинства чисте
джерело»;
 Мітинг День скорботи і вшанування пам’яті
жертв війни в Україні
«Пам’ятаємо…згадуємо…сумуємо…
Екскурсії визначними місцями рідного краю


3

травень

червень
червень
протягом
року

4

Залучення учнів до впорядкування та догляду за
Братською могилою загиблих воїнів при визволенні
міста Сіверська, меморіалу на вул. Першотравневій,
Парку Слави

протягом
року

5

На відзначення Дня партизанської слави виховна
година «Пам'ять війни»

вересень

6

Спортивні ігри, змагання до Дня захисника
України:
 Міська воєнно – спортивна гра «Українські
козаки – кращі лицарі землі»

7
8

9

10
11
12

Організація участі у конкурсі з української мови
ім. П. Яцика
Година української мови: «Рідна мова солов’їна!»
Краща мова – єднання це українська
До Дня української писемності та мови:
«Мовознавчого двобію: «За Україну, за її мову!..»;
Поетична сторінка: «Моя ти мово, калинова»
Тематична Виставка – «Страшні 30-ті»;
- мітингу-реквієму до Дня пам’яті жертв голодомору
і політичних репресій «Запали свічку»;
- конференція «Голодомор: трагедія України»;
Воєнно-патріотична гра, до Дня Збройних Сил
України
- Година спілкування до дня Соборності України:
««Хай квітне наша Україна !»
З нагоди річниці виводу військ з Афганістану:
зустрічі з учасниками бойових дій в Афганістані:
«Афганістан болить в моїй душі»

жовтень
листопад

07.11.16
лютий
до 27.11.16

Класні
керівники,
майстри в\н
Викладач історії,
класні
керівники,
майстри в\н,
органи
учнівського
самоврядування
класні
керівники,
майстри в\н
Викладач ПТНЗ,
органи
учнівського
самоврядування,
учні ліцею
Викладач ПТНЗ
Викладач ПТНЗ,
класні
керівники,
майстри в\н

до 27.11.16
грудень

бібліотекар
класні
керівники,
майстри в\н,
Викладач ПТНЗ
Викладач ПТНЗ

22.01.16

Викладач ПТНЗ

лютий

Викладач ПТНЗ

27.11.16

13

Всеукраїнська акція: «Зробимо Україну чистою
разом» – озеленення та прибирання території ліцею

червень

Викладач ПТНЗ

« Знання законів полягає не в тому , щоб пам’ятати їх слова ,
а в тому, щоб збагнути їх суть і зміст»
Цицерон
Правове виховання. Удосконалення форм та методів роботи
з попередження правопорушень
Завдання: Формувати в учнів правову культуру та правову свідомість, виховувати повагу до
Конституції, законів, державних символів (Герба, Прапора, Гімну), прищеплювати навички
поведінки відповідно до законодавства, виховувати непримиренне ставлення до
антигромадських проявів, злочинності та порушення правопорядку, готовності до боротьби з
ними.
1 Підготувати план роботи на 2016-2017 н.р.
вересень
заступник
директора з
НВхР
Козакова Я.М.
2 Формування картотеки учнів ліцею, схильних до
жовтень
практичний
правопорушень
психолог
Кравцов С.В.
3 Вивчення учнівського контингенту, формування
вересень
класні
соціального паспорта ліцею
керівники,
майстри в\н,
практичний
психолог
4 Залучення до співпраці працівників кримінальної
протягом
заступник
міліції у справах неповнолітніх Артемівського МВ з
року
директора з
обслуговування
НВхР
м. Артемівська та Артемівського району,
Сіверського міського відділення міліції,
соціальної служби у справах дітей Артемівської
райдержадміністрації, служби Артемівського
районного центру для сім’ї, дітей та молоді.
5
заступник
Правові години спілкування, бесіди: «Закон для
директора з
тебе і про тебе»:
- «Що ми знаємо про свої права»;
вересень
НВхР,
- «Ти – людина, громадянин, значить, маєш права»;
жовтень
практичний
-«Людина і закон»;
психолог,
-«Наслідки злочину для особи та суспільства»;
листопад
Викладач ПТНЗ,
-«Основні права, свободи і обов’язки громадян
класні
України»;
грудень
керівники,
- Прес - конференція «Формування правової
січень
майстри в\н
культури та активної громадянської позиції учнів»;
лютий
- «Конвенція прав дитини»;
березень
- «Діти: злочин і кара»;
квітень
- «Як ви розумієте поняття «свобода»»
травень
6 Зустрічі-бесіди з працівниками правоохоронних
протягом
Викладач ПТНЗ
органів, прокуратури, служби в справах
року
неповнолітніх
7 Засідання Ради з профілактики правопорушень.
раз в квартал заступник
директора з

8

Бесіди, тренінги, діагностика, корекція:
індивідуальна роботи з учнями, схильними до
правопорушень

протягом
року

9

Збори активів навчальних груп на тему:
«Профілактика правопорушень учнів у навчальних
групах».
Операція „Сім’я”.
Складання актів обстеження житлово-побутових
умов сімей категорійних учнів. Відвідування вдома
неблагополучні сім’ї, сім’ї учнів з девіантною
поведінкою, складання актів обстеження житлово –
комунальних умов сімей.
Операція „Турбота”.
Уточнення та упорядкування списків учнів груп
ризику та учнів, що потребують особливої
педагогічної уваги.
Проведення індивідуальних бесід з учнями,
схильними до правопорушень

листопад

12

Операція „Підліток”.
Рейд - перевірка умов проживання учнів,
схильних до правопорушень, складання актів.

постійно

13

Книжкові виставки:
 Донецька область 1940-2016р.;
 «Толерантність у нашому житті»;
 «Страшні 30-ті»;
 «Вдумайся! Зроби вибір на користь здоров’ю»;
 «Знай та поважай свої права»;
 «Соборність України: від ідеї до сьогодення»;
 «Місця, пов’язані з пам’яттю про Голокост»;
 «Біль мого народу – Крути»;
 « Відгомін барвистої мови»;
 «Герої сьогодення»;
 «Здоров’я – дорожче за багатство»
Бесід и за участю медичних працівників з учнями
про шкідливий вплив наркотичних засобів на
організм людини.

протягом
року

10

11

14

НВхР,
практичний
психолог, кл.
керівники,
майстри в\н
заступник
директора з
НВхР,
практичний
психолог,
класні
керівники,
майстри в\н.
класні керівники

постійно

практичний
психолог,
класні
керівники,
майстри в\н.

постійно

заступник
директора з
НВхР,
практичний
психолог,
класні
керівники,
майстри в\н.
заступник
директора з
НВхР,
практичний
психолог,
класні
керівники,
майстри в\н.
бібліотекар

протягом
року

заступник
директора з
НВхР, медсестра

15

16

17

18

19

20

Правовий всеобуч до міжнародного дня прав
людини: «Право, обов’язок свобода і
відповідальність».
Активізація роботи психологічної служби ліцею.
Надання інформаційно-консультативної допомоги
учням, проведення бесід, індивідуальної роботи з
учнями схильними до правопорушень та з дітьми із
сімей “соціального ризику”. Тестування в
навчальних групах: «Ваш сімейний мікроклімат»;
Підготовка і проведення Всеукраїнського
тиждень права:
 книжкова виставка до Міжнародного дня прав
людини;
 загальноліцейна лінійка до Дня прав людини:
«Правила для учнів - закон ліцейного життя»
 перегляд мультимедійних презентацій:
«Декларація прав людини», «Україна – правова
держава»;
 прес - конференція «Формування правової
культури та активної громадянської позиції
учнів»
На засіданні педагогічної ради ліцею заслуховувати
звіти майстрів в/н, класних керівників про стан
виховної роботи в навчальних групах з
попередження правопорушень.

грудень

протягом
року

кл. керівники,
майстри в/н,
викладач ПТНЗ
практичний
психолог

Бібліотекар,
викладач ПТНЗ,
представники
Сіверського
міського
відділення
міліції,
органи
учнівського
самоврядування,
учні ліцею
протягом
заступник
року
директора з
НВхР,
кл. керівники,
майстри в/н.
Організація відпочинку та працевлаштування учнів,
червень
заступник
схильних до правопорушень та дітей, що
директора з
виховуються в неблагополучних сім’ях під час
НВхР,
літніх канікул.
кл. керівники,
майстри в/н.
Щоденний контроль за станом трудової дисципліни
протягом
заступник
учнів, аналіз стану відвідування і оперативне
року
директора з
вживння необхідних заходів для ліквідації
НВхР,
пропусків уроків без поважних причин.
кл. керівники,
майстри в/н.
Учитись жити в суспільстві, серед людей - це означає вчитись
здійснювати суспільні вчинки, тобто вчити передавати
своєю поведінкою ставлення до людей.
05.12. –
10.12.16

Морально-етичне виховання.
Психологічна підготовка молоді до сімейного життя.
Завдання:
 Формувати в учнів високу моральну свідомість і навички поведінки в різних сферах
діяльності;
 виховувати чесну, працелюбну людину - громадянина України;
 формувати в учнів моральні якості, що базуються на нормах загальнолюдської моралі,
основними принципами якої є правда, справедливість, патріотизм, гуманізм,
працелюбність, поміркованість, чесність, доброзичливість;
 психологічно готувати молодь до сімейного життя, прищеплювати морально чисті,
гуманні та доброзичливі стосунки між юнаками та дівчатами, формувати навики в
спілкуванні, які основані на взаємодопомозі та відповідальності.

1

Проведення циклу виховних годин, тематичних
диспутів, круглих столів про норми моральної
поведінки:
 Тематичне спілкування: «Моральні
переконання та вчинки», «Яким є ідеал сучасної
молодої людини»;
 «Моральні переконання та вчинки»;
 «Світ рятує доброта»;
 «Моральні цінності сучасної молоді;
 «Ти живеш серед людей»;
 "Яким треба бути, щоб тебе поважали» ;
 «Людські чесноти»
Години спілкування:

протягом
року
вересень
жовтень
лютий
квітень
травень
червень









«Падіння моралі. Наслідки»;
«Що таке жити красиво?»;
«Шкідливі звички чи життя собі на втіху»;
«Бережи здоров’я з молоду»;
«Ми - за здоровий спосіб життя»;
Про зовнішність, мову та духовну культуру»;
«Моральний ідеал людини, його роль у житті
молоді»;
 «Утверджуй у собі людину»;
 Круглий стіл: «Мистецтво спілкування»
 Година милосердя: «Духовний світ, чому він
вчить?»;
 Година виховання: «Пам’ятай про старших у
твоїй родині»;
Години спілкування»:
 Духовні традиції нашого краю»,
 «Український етнос у часі і просторі»;
 «Якщо зміцніє хоч одна родина, міцніше стане й
наша Україна»;
 «Збираємо воєдино всю свою родину»;
 «Любіть свою країну та шануй її нащадків»

Кл. керівники,
майстри в/н

Кл. керівники,
майстри в/н

Кл. керівники,
майстри в/н

протягом
року

2

Виховна година: до Дня сім’ї :«Ти і твоя
сім’я »;
Година спілкування: «Без сім’ї немає щастя на
Землі»;
Родинне свято: «Тепло сімейного вогнища»

15.05.17

практичний
психолог
кл. керівники,
майстри в/н.

3

Урок духовності: «Духовність та душевність»;
 Людська душа — то Божий храм;
 Духовна краса людини. Ідеал»;

жовтень
грудень
березень

кл. керівники,
майстри в/н.

4

Цикл бесід про національну свідомість та людську
гідність
«Національна свідомість і гідність»;
«Мій мальовничий світанковий край, моя країна –
рідна Україна»
Тематична зустріч до Дня Захисників Вітчизни:
«Героям слава!»

грудень

кл. керівники,
майстри в/н.

5

Підготовка до святкування Дня працівника
освіти:
- конкурс святкових стіннівок: «Святковий
вернисаж»;
- година спілкування присвячена Міжнародному
дню людей похилого віку «Повага – ниточка, що
з’єднує покоління»;
Святкова концертна програма до Дня
працівників освіти: «Як тебе не любити, Вчителю
мій»;
- урочиста лінійка до Дня працівників освіти–
«Славимо вчителя ім`я»

6

Години милосердя до Дня інвалідів: «Від серця
до серця»

7

До Дня Збройних Сил України:
- виховна година: «Патріотичний борг громадян»;
-«Збройні сили та інші військові формування на
сучасному етапі»;
- участь у всеукраїнській акції !»Лист пораненому»

8

Музично – літературна композиція: «Коханням
дорожити вмійте»

9

30.09.16

заступник
директора з
НВхР,
учні ліцею

жовтень

жовтень

Сіверський
Центр
культури

грудень

кл. керівники,
майстри в/н.

грудень

Викладач ПТНЗ,
кл. керівники,
майстри в/н

лютий

кл. керівники,
майстри в/н.

Цикл бесід на морально-етичні теми: «Культура
користування мобільним зв'язком»

протягом
року

кл. керівники,
майстри в/н.

10

Тематично- лірична програма: до Дня 8-го
березня: «Воістину небесна і земна»

березень

11

Година спілкування: «Толерантність – дорога до
миру та співпраці»

кл. керівники,
майстри в/н.,
учні ліцею
Викладач ПТНЗ

12

Година піклування: «Мир та злагода – головні
умови існування землі та людства»

квітень
вересень

кл. керівники,
майстри в/н

« Праця – основа життя й розвитку особистості.
Джерело її морального і духовного багатства»
В.О. Сухомлинський
Трудове виховання.
Формування поваги до обраної професії.
Завдання:
 психологічна і практична підготовка молоді до свідомої творчої праці в нових умовах
господарювання: закріплення інтересу до обраної професії, розвиток професійного
мислення, стимулювання подальшого набуття знань і підвищення
кваліфікації;
 формування в учнів почуття господаря, власника та організатора виробництва;
прищеплення молодим спеціалістам навиків культури праці, вміння
налагоджувати ділові, взаємовигідні контакти.
1
Урок - бесіда :Вивчення нормативних документів
протягом року кл. керівники,
про права і обов'язки молоді в умовах
майстри в\н
виробництва, основ трудового законодавства
України:
«Праця - основа життя», «Трудові права

2

3

4

неповнолітніх».
Цикл виховних годин професійного спрямування
до Дня працівника сільського господарства;
Година спілкування: Виробництво та переробка
с/г продукції»;
«Агротехнології та захист рослин»;
«Працею звеличена Бахмутська сторона!»;
«Смак хліба – смак життя»;
«Твоє покликання»;
«Щоб праця приносила втіху»;
«Вільний час – простір для розвитку здібностей»
Проведення конкурсу профорієнтаційного
напрямку «Робітнича професія» – реклама
професій
Проведення тижня профорієнтації, Днів
відкритих дверей, зустрічей з учнями шкіл

5

Проведення технічних конференцій, тематичних
вечорів, вікторин, олімпіад, які б сприяли розвитку
професійних інтересів учнів

6

Конкурси фахової майстерності «Кращий за
професією» (за професіями, які здобувають учні
ліцею)

7

Тижні професій:
Тиждень Сільськогосподарських машин» і
«Агротехнології»;
Тиждень Продавців продовольчих товарів;
Тиждень з професії: «Оператор комп’ютерного
набору»
Обговорення статей, нарисів, інформації про нові
технології, професійні досягнення робітників
майбутньої професії: «Світ професій – мій вибір,
мій успіх»
Економічна гра: «Еквівалент вартості»;
цикл лекцій і бесід з проблем ринкової економіки.
Організувати проведення екскурсій учнів на
виробництво
Провести цикл бесід із трудового законодавства.

8

9
10
11
12

13

Організація чергування в кабінетах під час
уроків з метою підтримання чистоти в класних
аудиторіях, вологе прибирання закріплених за
групами кабінетів, території, техніки
Трудовий десант «Святе відношення до святих
місць». Прибирання та упорядкування
меморіалу
( вул. Першотравнева)

листопад

кл. керівники,
майстри в\н.
Сіверський
Центр
культури

протягом року

листопадгрудень
протягом року

протягом року

листопадберезень

28.11-02.12.16
13.03.- 17.03.17
17.04.- 21.04.17
протягом року

голови
методкомісій
Заступник
директора з
НВхР, кл.
керівники,
майстри в\н.
кл. керівники,
майстри в/н,
голови
метод комісій.
кл. керівники,
майстри в/н ,
викладачі
спецдисциплін,
голови
методкомісій
кл. керівники,
майстри в/н ,
викладачі
спецдисциплін,
голови
методкомісій
кл. керівники,
майстри в/н.

березень

Викладач ПТНЗ

протягом року

майстри в/н, кл.
керівники
майстри в/н, кл.
керівники
майстри в/н, кл.
керівники

протягом року
протягом року

квітеньтравень

органи
учнівського
самоврядування

Неможливо виростити повноцінну людину
без виховання в ній почуття Прекрасного.
Р. Тагор
Художньо-естетичне виховання.
Формування гуманістичних та естетичних ідеалів.
Завдання:
 виховувати різнобічно розвинену особистість: формувати в учнів уміння і навички,
необхідні для творчої діяльності, прагнення творити прекрасне в усіх сферах діяльності і
життя;
 пропагувати кращі зразки літератури і мистецтва, сприяти вихованню естетичного
ставлення до природи, побуту, дозвілля.
1 Підготовка і проведення загальноліцейних масових
протягом
заступник
заходів: свят, вечорів відпочинку.
року
директора з
НВхР ,
майстри в/н, кл.
керівники,
органи
учнівського
самоврядування
2 Організувати проведення циклу літературнопротягом
Викладач ПТНЗ,
музичних вечорів, присвячених видатним діячам
року
учні ліцею
національної та зарубіжної літератури і мистецтва.
3 Проведення виховних годин, годин спілкування,
протягом
Кл. керівники,
року
майстри в/н
вікторин, інформаційних хвилинок:
 «У світі цікавих слів і висловів»;
 Інформаційна хвилинка: «Прапор – святиня
Викладач ПТНЗ
українського народу»;
 Вікторина: «Становлення української
Викладач ПТНЗ,
державності»;
учні ліцею
 Година спілкування: «Моя країна - Україна»;
 Хвилинка поезії: «Рідний край де ми живем,
Викладач ПТНЗ,
Україною звем»
учні ліцею
 «Години народознавства: «Свята і традиції
Викладач ПТНЗ,
українського народу»;
учні ліцею
 Усний журнал: «Невичерпна духовна
Органи
скарбниця»;
учнівського
 Інформаційно-пізнавальна година: «Цікаві
самоврядування
сторінки української писемності»;
 Брейн-ринг: «Мова - це душа народу»;
Органи
учнівського
 Конкурс-виставка писанок і вишиванок:
«Писанкове мереживо»;
самоврядування,
 Конкурс малюнків: «Знайомтесь – це моя
редколегія груп
родина, частинка Батьківщини –України»;
 Акція «Розкрий свої таланти»
4 Традиційні свята:
заступник
 до Дня знань,;
вересень
директора з
 Дня працівників освіти;
жовтень
НВхР
 До 8 березня;
березень
 Новий рік;
грудень
 Випуск - 2017
червень
5 Година української мови: « «Мово рідна, слово
рідне»;
 конкурс на кращого читця українських віршів

«Лине слово над полями»;
«Слово – мовний знак культури»;
конкурс «Таланти твої, ліцей»;
заходи до Дня української писемності;
виставку -конкурс «Люби і знай свій рідний
край»;
 українська пісня як складова національнодуховної скарбниці





листопад

Викладач ПТНЗ
учні ліцею

протягом
року

«Учнівське самоврядування - це спосіб організації життя
колективу , воно передбачає керівництво діяльністю учнів
самими учням»
М.О.Врублевська
Учнівське самоврядування
Завдання:
 ознайомлення учнів зі світовими демократичними здобутками, особливостями
становлення демократії в Україні;
 активізація залучення учнів до виховного процесу на засадах співпраці, партнерства і
взаємопорозуміння; до управління справами колективу;
формування у учнів демократичних, правових засад і традицій, виховання
почуття гідності, уміння реалізувати себе;
 розвиток організаторських якостей особистості, вироблення в учнів навичок і
прийомів організаторської діяльності, вміння планувати, правильно розподіляти
доручення , здатність приймати оптимальне рішення повсякденних завдань з
урахуванням інтересів учнів , щоб кожному було комфортно і залежало це від нього
становлення гармонійних стосунків у колективі, формування управлінської культури,
виховання колективізму
1

2

3
4

5
6

7

Звітно-виборча конференція органів
учнівського самоврядування під девізом:
«Пропонуй! Плануй! Організовуй! Твори!
Виконуй!».
Виборча кампанія на посаду Президента
учнівського парламенту. Захист програм

вересень

Органи
учнівського
самоврядування

листопад

Органи учнівського
самоврядування, учні
ліцею
Органи учнівського
самоврядування
Органи учнівського
самоврядування,
командири груп
Органи учнівського
самоврядування
Органи учнівського
самоврядування

Організація учнівського чергування,
визначення рівня його ефективності
Облік та роз’яснювальна робота з учнями , які
відсутні на заняттях, запізнюються на уроки

протягом року

Робота над удосконаленням документів
учнівського самоврядування
Лідерство – це вміння
ефективно
спілкуватися й
організовувати людей
Д. Ейдер
Робота, навчання учнівського активу «Як
стати лідером»
Затвердження структури учнівського
парламенту, органів учнівського
самоврядування в групах, вироблення
стратегії діяльності та узгодження плану

протягом року

протягом року

протягом року

вересень

Органи учнівського
самоврядування, учні
ліцею

8

9

1
0

Вироби керівних органів учнівського
самоврядування:
- ради командирів;
- ради профоргів;
- ради фізоргів;
- ради з профілактики правопорушень
Здійснити аналіз системи доручень та їх
вплив на активність учнів. Провести
співбесіди з учнівським активом з питань
підвищення суспільної активності молоді

вересень

Класні керівники,
майстри в\н,
органи учнівського
самоврядування, учні
ліцею

вересень

Класні керівники,
майстри в\н,
органи учнівського
самоврядування, учні
ліцею
Органи учнівського
самоврядування, учні
ліцею

протягом року
Участь органів учнівського самоврядування
у забезпеченні порядку в ліцеї, дотриманні
учнями санітарно-гігієнічних вимог, правил
поведінки та правил для учнів ПТНЗ
Організація дозвілля, підготовка і
проведення конкурсів, творчих свят, змагань

1
1
1
2

1
3

1
4

Конкурс - огляд класних куточків:
«Знайомтесь, наш клас – це просто клас!»

жовтень

Участь членів учнівського парламенту у
проведенні педагогічних нарад, на яких
розглядаються питання життєдіяльності
учнівських колективів

протягом року

Планування роботи учнівського
самоврядування

листопад

Круглий стіл: «Учнівське самоврядування –
крок до становлення особистості»;
Семінар-практикум: «Місце та роль класного
керівника в учнівському самоврядуванні».

грудень
березень

Органи учнівського
самоврядування,
Органи учнівського
самоврядування,,
учні ліцею
Президент,
органи учнівського
самоврядування, учні
ліцею
Президент,
органи учнівського
самоврядування, учні
ліцею
Голова медодичної
комісії класних
керівників, майстрів
в \н

Здоров’я дорожче за багатство
Джон Рей
Фізичне виховання.
Створення системи повноцінного фізичного розвитку
Завдання:
 зміцнення здоров'я юнаків та дівчат, гармонійний розвиток усіх систем і функцій
організму. Формування необхідних умінь і навиків занять спортом;
 підвищення рівня професійної придатності майбутніх спеціалістів через регулярне
заняття професійно-прикладною фізичною підготовкою, формування психофізичних
якостей, які сприяють успішному оволодінню професією й адаптації на виробництві;
 пропаганда здорового способу життя, антиалкогольна та антинаркотична пропаганда.
1 Організувати фізкультурно-оздоровчу роботу
вересень
викладач ПТНЗ
2 Організувати роботу спортивної секції з важкої
вересень
викладач ПТНЗ
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атлетики, волейболу
Здійснювати профілактику і роз’яснювальну
роботу щодо запобігання шкідливих звичок,
пропаганду переваг здорового способу життя
Відеолекторій «Я і моє здоров’я» (перегляд
фільмів щодо пропаганди здорового способу
життя; профілактики наркоманії, токсикоманії,
алкоголізму, паління)
Цикл бесід на тему:
 «Ні», «Алкоголь і молодь»,
 «Тютюнопаління – погана звичка»;
 «Жити чи курити, тютюн завдає шкоди
тілу, руйнує разум отупляє цілі нації»;
 «Моє ставлення до куріння»;
 «Хвороба ХХст.»;
 «Шкідливі звички чи життя собі на втіху»;
 «Особиста гігієна та режим дня»;
 «Наш вільний час і здоровий спосіб життя»
Місячник «Зроби до здоров’я крок», в який
включати заходи по запобіганню вживання
наркотиків, СНІДу, з метою збереження здоров’я
української нації;
виховні години: «Рухова активність і тривалість
життя», «Екологія ґрунту та здоров’я людини»;
«Здоров’я - найвища цінність», «Шкідливі звички на
заваді життя»
Тиждень фізичної культури і спорту:
«У спорті сила, дух, здоров’я!»;
 Бібліотечний огляд: «Зірки олімпійського спорту
України»;
 випуск бюлетеня «Здоровий спосіб життя»;
 тематичні виховні години: «Спорт — це сила
і здоров’я»; «Здоров’я і спосіб життя», «Як
навчитися бути здоровим”,
«Дбайливе ставлення до свого здоров’я»;
У світі спорту» День спортивних знавців.»
 години спілкування: «Герої спорту»;
 спортивні естафети, змагання: «Пробіг заради
життя».
Години здоров’я:
 «Як запобігти суїциду»;
 «Цей день без куріння»;
 «Зовнішність, мова, духовна культура»;
 «Культура здоров’я»;
 Як запобігти суїциду»;
 «Скринька лікарських порад»;
 «Шкода тютюнопаління»;
 «Скажемо СНІДу – ні!»;
 «Небезпечність наркоманії і токсикоманії»;
 «Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас»
Участь у загальноліцейних , міських – воєнно спортивних іграх:
 провести спортивні заходи, присвячені

протягом
року
протягом
року
протягом
року

лютий

вересень

кл. керівники,
майстри в/н,
практичний
психолог
кл. керівники,
майстри в/н,
практичний
психолог
кл. керівники,
майстри в/н,
практичний
психолог

кл. керівники,
майстри в/н,
практичний
психолог

Викладач ПТНЗ
кл. керівники,
майстри в/н,

протягом
року

кл. керівники,
майстри в/н,
учні іцею
кл. керівники,
майстри в/н,
практичний
психолог
зустріч з лікарем
терапевтом
зустріч з лікарем
фтизіатром
зустріч з лікарем
стоматологом
Викладач ПТНЗ

протягом

національним датам України
 Спортивна естафета: «Хто спритніший?»;
 Військово-патріотична гра «Козацькі розваги»
 Воєнно-спортивна гра: «Сіверські богатирі»,«33
богатирі»;
 Воєнно-патріотична гра: «Салют, Перемого!»

року
вересень
жовтень
грудень
травень

Патріотичне виховання – це сфера духовного життя,
Яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне,
що любить і ненавидить людина, яка формується
В. Сухомлинський
Національно - патріотичне виховання
Завдання:
 забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її
інтересів та можливостей;
 виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної
символіки — Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;
 сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних
надбань українського народу;
 формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду
нації;
 формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму,
національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української
Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії
українського народу та кращих зразків культурної спадщини;
 відновлення і вшанування національної пам'яті;
 утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського війська в
українській історій, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи
та державності України і її громадян від княжої доби, Гетьманського козацького війська,
військ Української народної республіки. Січових стрільців, Української повстанської армії
до часів незалежності;
 формування психологічної та фізичної готовності, молоді, до виконання громадянського
та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності
держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової
служби;
 відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військовопатріотичного виховання молоді;
 забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого
віку,
турбота
про
молодших
та
людей
з
особливими
потребами;
- консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування,
навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного
виховання;
 сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій, клубів та осередків
громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді;
 підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи,
любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;
 створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої
мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави;
 сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я, задоволення естетичних
та культурних потреб особистості;
 виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності,

антигромадської діяльності;
 створення умов для посилення патріотичної спрямованості телерадіомовлення та інших
засобів масової інформації при висвітленні подій та явищ суспільного життя;
 реалізація індивідуального підходу до особистості та виховання.
1

Реалізації Концепції національно –
патріотичного виховання дітей та молоді
(наказ МОН України від 16.06.15р. №641)

протягом року

2

Забезпечення виконання методичних
рекомендацій щодо використання державної,
ліцейної символіки в ліцеї: цикл бесід,
конкурсів, свят з питань вивчення символіки;
поновлення куточків національної та ліцейної
символіки;
Виховні години до Дня визволення
м. Сіверська, Дня незалежності України, Дня
Державного Прапора України.
Вивчення та дослідження історії рідного
краю: екскурсії та подорожі; зустрічі з
відомими людьми
Години спілкування:
І заспіває знову Україна,
І оживе її свята земля.
І пам’ятаємо: тільки в
єдності – народу сила,
Тож стали золотими ці слова
Д. Посільський
 «Я єсть народ, якого правди сила ніким
звойована ще не була!»;
 « І знову линуть до нас думи Кобзаря»;
 «Українська мова – святиня нашого
народу»;
 «Країно моя – Україно, найдорожча для
мене земля!»;
 «Козацька держава- наша гордість і
слава!»;
 « Хай в серці кожної дитини живе любов
до України»;
 «Символи України»;
 «Верба і калина – символи України»;
 «Українська сім’я – основа держави»;
 «Країна, в якій я живу».
І знову линуть до нас думи Кобзаря
конкурс читців віршів:
“Герої моєї Батьківщини, герої моєї родини»

протягом року

Виховні години: «Що означає бути патріотом», «Річниця незалежності України»,
«Твій подвиг, солдате, пам'ятають нащадки»,
«Славетні люди нашого краю», «Пам’яті
вогонь незгасний», «Виховання громадянина-

протягом року

3

4

5

6

вересень
протягом року

Заступник директора з
НВхР, викладачі
ПТНЗ,
кл. керівники, майстри
в/н
Викладач ПТНЗ,
кл. керівники, майстри
в/н

Викладач ПТНЗ,
кл. керівники, майстри
в/н
Кл. керівники,
майстри в/н

протягом року

Заступник директора з
НВхР, викладачі
ПТНЗ,
кл. керівники, майстри
в/н

протягом року

Заступник директора з
НВхР, викладачі
ПТНЗ,
кл. керівники, майстри
в/н
Заступник директора з
НВхР, викладачі
ПТНЗ,
кл. керівники, майстри
в/н

патріота: сучасний український вимір»,
«Народ мій є! Народ мій буде!»,
До річниці Революції гідності: «Вони пішли у
вічність , щоб Україну зберегти»; «Історії
героїв війни: “Ми боролись за українську
землю»; «Мужність і відвага крізь
покоління»; «Порозуміння заради
майбутнього України»; «Українці у Другій
світовій війні. Життя і долі»;
«Український патріотизм проти тоталітарних
систем»; «Кривава ціна миру в Європі 45-го
та сьогодні», «Нам заповідана мужність»
7

8

9

10

11

Виставка літератури, присвяченої подіям
1932 – 1933 років на України; історії м.
Сіверська; Великій Вітчизняній війні;
видатним діячам, героям України
Перегляд відеороликів:
«Ми нація – єдина!»;
«Збройні сили України»;
«Сторінками історії. День соборності»;
«Вшануймо пам'ять – Героїв Крут»;
«Пам'яті Героїв Небесної Сотні»;
«Воїни АТО – герої нашого часу»;
«Патріотизм»
Проведення Всеукраїнських організаційномасових заходів патріотичного
спрямування:
- виставка-конкурс науково-технічної
творчості «Наш пошук і творчість – тобі,
Україно!»
- виставка-конкурс декоративно-ужиткового і
образотворчого мистецтва: « Мій рідний
край»
Проведення безстрокових акцій:
«Скорботні роковини», «Коли горить свіча»,
«Доки пам'ять в серці не згасає», «Скорботна
свічка пам’яті», «Наша Україна – єдина
країна», «Дихай вільно, моя Україна!», «Німа
правда історії», «Лист пораненому»,
«Неосяжна моя Україна»
Перегляд та обговорення учнями художніх
фільмів, які відображають події Другої
світової війни:
«Війна – український рахунок»;
«Батальоны просят огня»;
«В бой идут одни «старики»»;
«Велика втеча»;
«Святі і солдати. Бортове кредо»;
«Прапори наших батьків»;
«Послання».
Документальні фільми про події Другої
світової війни:
«1941. Заборонена правда»;

лютий

протягом року

Бібліотекар

протягом року
вересень
жовтень
листопад
грудень

Заступник директора з
НВхР, викладачі
ПТНЗ,
кл. керівники, майстри
в/н

протягом року

Кл. керівники,
майстри в/н, органи
учнівського
самоврядування

постійно

протягом року

протягом року

Кл. керівники,
майстри в/н, органи
учнівського
самоврядування

Заступник директора з
НВхР,
кл. керівники, майстри
в/н,

12

13

«Апокаліпсис: Друга світова війна»;
«Визволення»;
«Війна. Український рахунок»;
«Війна без переможців»;
«Війна та мир: евакуація»; «Друга світова
війна в кольорі»; «Солдати Імперій»; « Різні
адреси війни»;
«Хроніка Української Повстанської Армії
1942–1945»;
«Ціна перемоги»
Проведення фестивалів патріотичної пісні;
святкування Дня Примирення, Дня Збройних
Сил України, Дня призовника, захисника
Вітчизни, відзначення дня пам'яті Героїв
Крут
Виставки фото і малюнків: «Моя Україна»;
- написання творчих робіт : «Я – учень, я –
громадянин», «Від ідеї – до успіху», «Я –
син народу, що вгору йде», «Самі будуємо
своє життя у рідній країні», «Україна –
очима молодих», «Моя Батьківщина –
Україна»

протягом року

Кл. керівники,
майстри в/н, органи
учнівського
самоврядування

протягом року

Органи учнівського
самоврядування, учня
ліцею

«Якими діти народжуються - ні від кого не залежить ,
але в силах батьків зробити їх хорошими через правильне виховання»
Плутарх
Робота з батьками
Завдання:
 пізнати кожного учня;
 знати, як учень мислить, відчуває, сприймає;
 вивчити характер, волю, інтереси учня;
 вивчити особливості організму;
 максимально зблизити сім'ю та ліцей на основі партнерства, співробітництва,
взаємоспілкування, взаєморозуміння, взаємодопомоги;
 налагодити тісний зв'язок ліцею з батьками;
 активізувати роботу батьківського сектора щодо роз'яснення законодавства України з
питань освіти;
 добиватись впливу органів місцевого самоврядування на батьків, діти яких порушують
Статут ліцею;
 аналізувати стан навчальних досягнень учнів і виявити причини байдужого ставлення
батьків до навчання і виховання власних дітей;
 пропагувати педагогічні знання, що зумовлять підвищення педагогічної грамотності.
1 Проведення для батьків цілеспрямованих
постійно
майстри в/н,
бесід, єдиних інформаційних днів, лекцій
кл. керівники
стосовно запобігання вживання алкоголю
2

Засідання Батьківського всеобучу:
- «Батьківські проблеми»;
- «Принципи психологічної допомоги у кризових
ситуаціях»;
- « Насильство в сім’ї та шляхи його
попередження»

протягом року

практичний
психолог

3

Тримати під постійним контролем
неблагополучні сім’ї, зв’язки з батьками, діти
яких схильні до правопорушень.

протягом року

заступник
директора з
НВхР,
майстри в/н,
кл. керівники

4

Проведення для батьків цілеспрямованих
бесід, єдиних інформаційних днів, лекцій
стосовно запобігання вживання алкоголю,
палінню, наркотиків:

постійно

5

Проведення занять з проблем здорового
способу життя та боротьби зі шкідливими
звичками

заступник
директора з
НВхР,
майстри в/н,
кл. керівники
заступник
директора з
НВхР,
майстри в/н,
кл. керівники
практичний
психолог

протягом року

Анкетування :
«Разом ми одна родина»;
вересень,
На скільки добре ви знаєте свою дитину?»;
жовтень,
«Насильство в сім`ї»
листопад
7
Лекторій для батьків:
з питань навчання, виховання, соціальноправового захисту дітей, ознайомлення із
законодавчими документами
8 Години спілкування з батьками:
протягом року
 « Стимул – це шлях до успіху»;
 «Підвищення педагогічної компетентності
батьків»;
 «За здоровий спосіб життя»
 «Як сімейне середовище впливає на
дитину»;
 «Роль сім’ї у визначенні життєвого шляху
учня»;
 «Відповідальне батьківство»;
 «Модель поведінки батьків в сім'ї - модель
поведінки дитини в навчальному закладі»;
 «Роль батьків у естетичному вихованні юнаків і
дівчат»;
 «Девіантна поведінка учня: причини
виникнення, роль у загальному розвитку,
діагностування, шляхи подолання»;
 «Вплив сучасних технологій на розвиток та
поведінку учнів»
9 Санітарно - освітня робота серед батьків:
протягом року
 «Шкідливість алкоголю і куріння
для здоров’я підлітків;
 Особиста гігієна, фізкультура і спорт – шлях
до здоров’я;
 «Інфекційні захворювання і їх профілактика»;
 «Агресивна поведінка дитини — крик по
допомогу»;
 «Підлітковий алкоголізм, як його попередити»
 Профілактика туберкульозу»;
6

майстри в/н,
кл. керівники
майстри в/н,
кл. керівники,
медична сестра

майстри в/н,
кл. керівники,
медична
сестра,
практичний
психолог

10

протягом року

Батьківський всеобуч:
 «Формування правової культури батьків –
один з вагомих напрямків взаємодії ліцею і
сім’ї»;
 Виховувати у ліцеїстів любов до життя.

Заступник
директора з
НвхР,
практичний
психолог,
майстри в/н,
кл. керівники

« Дітям самим себе не організувати , не захистити .
Діти потребують організації і захисту»
В.О.Сухомлинський
Соціальний захист учнів.
Завдання:
 забезпечення права кожного учня бути здоровим, вчитись і мати умови для всебічного
розвитку, бути надійно соціально і психологічно захищеним. Надаючи важливого
значення становищу учнів, їх соціальному захисту, створенню сприятливих умов для
фізичного і духовного розвитку, майбутньої повноцінної людини – громадянина України
згідно з Конвенцією ООН з прав людини необхідно реалізувати заходи:
1 Визначити соціальний статус учнів ліцею
до 10.09.16
Практичний
психолог, кл.
керівники,
майстри в/н
2 Забезпечити соціальний захист учнів – сиріт та
Вересень,
Практичний
учнів, позбавлених батьківського піклування,
грудень,
психолог,
пільгами, які передбачені законом України «Про
квітень
заступник
соціальний захист учнів – сиріт та учнів,
2016-2017н.р. директора з
позбавлених батьківського піклування, та учнів із
НВхР
багатодітних родин»
3 Сприяти повноцінному, безкоштовному
постійно
Керівництво
харчуванню учнів, учнів пільгової категорії.
ліцею
Забезпечити високу харчову та біологічну цінність
продуктів в їдальні ліцею та безпеку
життєдіяльності.
4 Виконання Постанови Кабінету Міністрів
протягом
Керівництво
України від 05.03. 2008р., №165 щодо
року
ліцею
стипендіального забезпечення:
- призначення і виплата стипендії, надання
матеріальної допомоги учням пільгової категорії та
учням, які її потребують та Закону України «Про
Державний бюджет».
5 Організувати медичний огляд учнів
один раз на
Сіверська міська
рік
лікарня, медична

6

7

8

9

10

11

12

13

Здійснити контроль оформлення основних справ
та нормативних документів учнів соціального
статуту: піклування сироти, чорнобильці,
малозабезпечені
Забезпечити участь учнів - сиріт, учнів
позбавлених батьківського піклування, інвалідів у
гуртках

до 01.10.2016

Вивчити, проаналізувати літнє оздоровлення учнів сиріт, учнів позбавлених батьківського піклування
інвалідів, учнів із багатодітних родин. Зробити
заявку на оздоровлення учнів.
Провести діагностику фізичного та
психологічного розвитку, функціональних
можливостей організму учнів, проаналізувати стан
захворюваності учнів-сиріт та учнів, позбавлених
батьківської опіки
Виконання законів України:
- Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок
і чоловіків
- Про попередження насильства в сім'ї
Постанови Верховної Ради України
- Про заходи, направлені на поліпшення соціального
захисту інвалідів (№291-ХІV від 03.12.98р.)
Постанови Кабінету Міністрів України
- Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини (№866 від
24.09.08)
Указів Президента
- Про заходи щодо поліпшення становища
багатодітних сімей; про додаткові заходи щодо
багатодітних та неповних сімей ;про підвищення
соціального статусу жінок в Україні
Міської Програми попередження дитячої
бездоглядності та профілактики правопорушень
серед неповнолітніх на 2011-2015 роки.
Вжити заходи для забезпечення здорових і
безпечних умов навчання учнів, залучати до занять
фізичною культурою учнів-інвалідів, учнів-сиріт,
учнів, позбавлених батьківського піклування, учнів
із неблагополучних сімей, учнів з багатодітних
сімей.
Робота з районною службою соціального захисту
населення щодо дотримання Порядку впровадження
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної
із захистом прав дитини на набуття дитиною статусу
дитини-сироти, або дитини, позбавленої
батьківського піклування.
Активізувати співпрацю із соціальними службами
АДА та громадськими організаціями, що опікуються
дітьми – інвалідами та дезадаптованою молоддю;
сприяти адаптації і соціалізації проблемної молоді в

до 01.12.16

до 10.10.16

сестра, майстри
в/н
Практичний
психолог
заступник
директора з
НВхР, викладач
ПТНЗ
заступник
директора з
НВхР

протягом
року

медична сестра

протягом
року

Керівництво

протягом
року

Викладач ПТНЗ
майстри в/н,
класні керівники

протягом
року

заступник
директора з
НВхР

протягом
року

Директор,
заступник
директора з
НВхР

14

життя суспільства шляхом надання можливості
отримати повну загальну середню та професійну
освіту
Організувати відпочинок та оздоровлення учнів
під час канікул

протягом
року

Директор,
заступники

Організація роботи щодо запобігання правопорушень і злочинів серед учнів
Правопорушниками стають, але не
народжуються
С. Сен –Реаль.
1.

Опрацьовувати нормативно-правову базу з
питань профілактики злочинів серед
неповнолітніх

01.09.2016 –
27.05.2017

Заст. директора
з НВхР,
практичний
психолог

2.

Забезпечити взаємодію з правоохоронними
органами, службами у справах дітей та
медичними установами з метою підвищення
рівня ефективності роботи з профілактики
правопорушень та негативних проявів серед
учнівської молоді

01.09.2016 –
27.05.2017

Заступник
директора з
НВхР

3.

Розробити тематику та забезпечити проведення
Тижнів, Місячників, Декад правових знань,
тематичних уроків права із залученням
працівників правоохоронних органів з метою
недопущення втягнення неповнолітніх в
злочинну або іншу антигромадську діяльність

01.09.2016 –
27.05.2017

Заступник
директора з
НВхР, класні
керівники

4.

Внести до планів спільних дій з управлінням
освіти, районною службою у справах дітей та
відділом кримінальної міліції у справах дітей
заходів щодо запобігання та профілактики
злочинів, пияцтва, наркоманії та тютюнопаління
серед неповнолітніх

до 25.12.2016

Заступник
директора з
НВхР,

5.

Здійснювати аналіз кількості неповнолітніх, які
перебувають на профілактичному чи
диспансерному обліку в медичних установах
району за вживання алкогольних, психотропних
та наркотичних речовин

Щоквартально

Заступник
директора з
НВхР, сестра
медична

6.

Організувати роботу Штабу профілактики
правопорушень

01.09.2016 –
27.05.2017

Заст. директора
з НВхР

7.

Здійснювати аналіз кількості злочинів та причин
їх вчинення учнями та кількості учнів, які
перебувають на обліках в службі у справах дітей
та відділі кримінальної міліції у справах дітей

Щоквартально

Заступник
директора з
НВхР

8.

Забезпечити своєчасне виявлення сімей, які
опинилися в складних життєвих обставинах,
ведення їх обліку, здійснення систематичної
перевірки умов утримання та виховання в них

01.09.2016 –
27.05.2017

Заст. директора
з НВхР,
практичний
психолог, кл.

неповнолітніх, надання таким сім'ям адресної
допомоги

керівники,
майстри в\н

9.

Здійснювати моніторинг стану дотримання прав
дітей та належних умов їх утримання

Щоквартально

Практичний
психолог, кл.
керівники,
майстри в\н

10.

Забезпечити участь у семінарах для педагогічних
працівників, які організують роботу з питань
профілактики злочинності, пияцтва, наркоманії та
тютюнопаління серед неповнолітніх

01.09.2016–
27.05.2017

Заступник
директора з
НВхР

11.

Проводити профілактичні заходи, спрямовані на
виховання міжнаціональної поваги й нетерпимого
ставлення до проявів расизму та ксенофобії

01.09.2016 –
27.05.2017

Практичний
психолог

12.

Забезпечити своєчасне виявлення та взяття на
облік учнів, сім’ї яких опинилися в складних
життєвих обставинах чи які бродяжать,
жебракують

01.09.2016 –
27.05.2017

Заст. директора
з НВхР,
практичний
психолог, кл.
керівники,
майстри в\н

13.

Здійснювати соціально-педагогічний патронаж
учнів із сімей, які опинились у складних
життєвих обставинах

протягом року

практичний
психолог,
класні
керівники,
майстри в\н

14.

Розробити рекомендацій для батьків щодо
профілактики та запобігання правопорушень,
пияцтва, наркоманії та тютюнопаління серед
підлітків

до 05.02.2017

Заст. директора
з НВхР,
практичний
психолог

15.

Брати участь у проведенні спільно з управлінням
освіти, районною службою у справах дітей та
відділом кримінальної міліції у справах дітей
профілактичних рейдів «Урок»

протягом року

Заст. директора
з НВхР,
практичний
психолог, кл.
керівники,
майстри в\н

16.

Організувати інформаційно-пропагандистські та
тематичні акції, конкурси, виховні заходи з
питань профілактики правопорушень серед учнів,
запобігання вживанню неповнолітніми спиртних
напоїв, наркотичних та психотропних речовин

01.09.2016 –
27.05.2017

Заст. директора
з НВхР,
практичний
психолог,
кл.керівники,
майстри в\н

17.

Проводити індивідуальні психолого-педагогічні
консультацій для учнів, які вживають алкогольні
напої чи психотропні речовини, схильні до
скоєння правопорушень

постійно

практичний
психолог

18.

Залучати учнів девіантної поведінки, учнів, які
вживають алкогольні, наркотичні чи психотропні
речовини, до участі у виховних заходах різних
рівнів

протягом року

Заступник
директора з
НВхР, класні
керівники,
майстри в\н

19.

Охопити учнів, які скоїли злочини чи
правопорушення, вживають алкогольні напої чи
наркотичні, психотропні речовини, та учнів, сім’ї
яких опинились у складних життєвих обставинах,
гуртковою роботою

постійно

Заступник
директора з
НВхР,
керівники
гуртків

20.

Забезпечити висвітлення на сайті ліцею заходи
для учнів та батьків з питань пропаганди
здорового способу життя, правової освіти,
запобігання негативним проявам серед
неповнолітніх

01.09.2016 –
27.05.2017

Заступник
директора з
НВхР,
практичний
психолог

21.

Забезпечити висвітлення на сайті навчального
закладу інформації про негативні наслідки
впливу алкоголю та наркотиків на дитячий
організм

01.09.2016 –
27.05.2017

Заступник
директора з
НВхР,
практичний
психолог

22.

Залучати органи учнівського самоврядування до
підготовки та проведення лекцій, конференцій,
семінарів, «круглих столів» з питань протидії
злочинним проявам, злочинам, що пов’язані із
торгівлею людьми, та злочинам проти суспільної
моралі

01.09.2016 –
27.05.2017

Заступник
директора з
НВхР, органи
учнівського
самоврядування

23.

Використовувати в роботі відеофільми,
фотоматеріали для підвищення ефективності
профілактичної роботи у сфері протидії
злочинності та негативним проявам в
учнівському середовищі

постійно

Заступник
директора з
НВхР,
практичний
психолог,
класні
керівники,
майстри в\н

24.

Оновлювати куточок правового виховання з
висвітлення проблем держави і права, з
роз'ясненням чинного законодавства та практики
його застосування

постійно

Заступник
директора з
НВхР, викладач
ПТНЗ

25.

Залучати учнів до участі у ліцейних та районних
етапів олімпіад, правознавства, обласних
конкурсів з правовохо виховання

01.09.2016 –
27.05.2017

Заступник
директора з
НВхР, викладач
ПТНЗ

26.

Організувати роботу „Правових лекторіїв" для
учнів, „ Лекторіїв для батьків", проводити

постійно

Заступник
директора з
НВхР, викладач
ПТНЗ,

зустрічі представників правоохоронних органів з

батьківською громадськістю.

практичний
психолог,
класні
керівники

