
5.4. ПЛАН РОБОТИ ВИХОВАТЕЛІВ ГУРТОЖИТКУ   

Слепченко С.В. та Клочкової Н.Є. 

 

№ 

з/п 
Найменування заходів 

Термін 

виконання 

 

І. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА З УЧНЯМИ 

1.         Знайомство з учнями та вивчення їх особових справ                            вересень  

2.         Робота з учнями пільгового контингенту, допомога їм у створенні постійно 

сприятливих побутових умов. 

3.         Виявлення нахилів, здібностей та труднощів учнів у навчанні            09-10 

4. Індивідуальна робота щодо виявлення учнів, схильних   постійно 

до правопорушень 

5.         Проведення роботи з позитивної адаптації першокурсників у             09-10 

            колективі 

6.         Допомога учням у створенні сприятливих побутових умов: 

            - забезпечення необхідним інвентарем; 

            - ознайомлення з правилами проживання та санітарно-гігієнічними   вересень 

            вимогами                                                                                                     жовтень 

7. Ведення особистого журналу-щоденнику педагогічних   протягом року 

спостережень учнів. 

8. Організація і контроль проведення самопідготовки учнів.   щоденно 

Допомога учнями у підготовці уроків педпрацівниками  

і членами Ради гуртожитку. 

9. Індивідуальні бесіди з учнями з різних питань    протягом  року 

10. Залучення учнів схильних до правопорушень у спорт секції,   постійно 

гуртки та громадську роботу гуртожитку. 

 

ІІ. ІНФОРМАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА 

1. Використання сучасних інформаційних технологій з метою   постійно 

доведення до дітей нових українських та світових новин. 

2.        Перегляд і обговорення телепередач     щоденно          

3.        Анкетування учнів першого курсу, які проживають в гуртожитку 

          на тему « Ти і твоя сім'я»                                                                            вересень 

          « Ціннісні пріоритети учнів»                                                                       жовтень 

4. Провести цикл бесід з учнями: 

 -      « Культура особистості, її здатність до самовдосконалення»                   вересень 

 -      « Милосердя в нашому житті»                                                                      вересень 

 -      « Ввічливість – окраса людської душі»                                                       жовтень         

 -      « Козацтво як втілення національного етичного ідеалу»                           жовтень 

 -      « Що я знаю про Україну»                                                                            листопад 

 -      « Україна пам’ятає! Світ визнає!»                                                                листопад 

 -      « Я -  людина, але яка?»                                                                                 грудень 

 -              блок 1. Людина – частинка природи. 

                 блок 2. Людина – особистість. 

                 блок 3. Людина – громадянин. 

                 блок 4. Людина - творець майбутнього. 

 -      « Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас»                                              грудень 

 -      « День гідності і свободи»                                                                            січень 

 -      « Ми – творці власного життя»                                                                    січень 

 -      « Культурна людина. Яка вона?»                                                                   лютий 

 -      « Життя найдорожчий скарб»                                                                        лютий 



 -      « Конфліктна ситуація – народження істини»                                             березень 

 -      « Україно, матінко моя»                                                                                 березень 

 -      « Здоров’я - головне багатство»                                                                    квітень 

 -      « День чорнобильської трагедії»                                                                   квітень 

 -      « Пам’ятаємо, перемагаємо!»                                                                        травень 

 -       День матері «Мамо рідна і кохана»                                                             травень 

 -      « Цінуймо хліб!»                                                                                             червень                                                                           

 -     « Даруйте радість людям»                                                                              червень 

    

ІІІ. ЦІЛІСНА ОРІЄНТОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ    

1. Заходи предметних гуртків       щочетверга 

2. Музичні вечори (дискотеки)       щосереди 

3. Перегляд телепередач        щодня 

4. Музичний вечір знайомств «Стань моїм другом»                                     вересень                                     

5.      День українського козацтва                                                                         жовтень 

6.      Музично-розважальний вечір « Осіння мелодія»                                      жовтень 

7.      Вечір пам'яті жертв Голодомору                                                                 листопад 

8.      День Збройних сил України                                                                         грудень 

9.      « Ходить світом Миколай»                                                                           грудень 

10.    День Соборності України                                                                             січень 

11.    Музичний вечір « Усе на світі – від любові»                                              лютий 

12.    8 Березня – свято жінок « Жінка – весна»                                                   березень                           

13.    1 Квітня – день гумору і сміху                                                                     квітень 

14.    День Чорнобильської трагедії                                                                      квітень 

15.    Участь у святкових заходах до Дня Перемоги                                           травень 

16.    Свято матері « Матінко рідна моя»                                                             травень 

17.    « Чарівний світ дитинства»                                                                          червень 

18.    Участь у підготовці випускного вечора                                                      червень                                                                                           

 

ІV.  РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ, ТЕХНІЧНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Робота гуртків художньої самодіяльності, технічної творчості та 

гуртків за інтересами        протягом року 

2.      Участь  у виставці осінніх квітів                                                                 жовтень                                                                   

3.      Художньо-естетичне оформлення музичних і виховних  

 заходів гуртожитку        протягом року 

 

V. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

1.       Участь учнів у спортивних секціях: ЗФП, легкої атлетики, 

волейболу, баскетболу, футболу, настільного тенісу   протягом року 

2.      День фізичної культури і спорту                                                                 вересень 

3.      Учнівський тренінг « Складові здоров'я»                                                    листопад  

4.      Бесіда « Індивідуальні засоби профілактики та реагування на  вересень 

 виявлення симптомів коронавірусної хвороби                             

5.      Бесіда « Чистота – запорука здоров'я»                                                        жовтень 

6.      Бесіда « Значення спорту для здоров'я підлітків»                                      грудень 

7.      Бесіда « Інфекційні хвороби»      січень 

8.      Бесіда « Бути здоровим – жити здорово»                                                   лютий 

9.      Організація спортивних розваг  «Козацькі розваги», «Нумо, хлопці!»  протягом року 

10.    Шахово-шашкові турніри                                                                            протягом року 

 

VІ. ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ 

1.      Виявлення учнів, схильних до правопорушень                                         вересень 



2. Індивідуальна виховна робота з учнями, схильними до  

Правопорушень. Спілкування з їх батьками.    постійно 

3.      Тематична бесіда « Кримінальна відповідальність підлітків»                 жовтень 

4.      Вікторина « Чи знаєш ти закон?»                                                                листопад 

5. Індивідуальні бесіди «Вільний час – простір для розвитку здібностей»    

протягом року 

6.      Тематичний вечір « Милосердя в нашому житті»                                     січень 

 

VІІ. ЦІЛІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМ’Ї, РОДИНИ 

1.       Батьківські збори                                                                                         вересень 

2.       Зустрічі з батьками, бесіди: «Сім'ї різні – родина одна»                         листопад  

 « Поведінка і моральна свідомість підлітка»                                          жовтень 

            « Задачі батьків по вихованню в сім’ї» «Закон про сім'ю»                    лютий 

            « Мати – символ добра на землі»                                                             березень 

            « Неблагополучна сім’я як фактор дисгармонійного розвитку             грудень 

              дитини»                                                                                                                                          

3.      Тренінг « Моя сім’я»                                                                                     березень 

4.      Батьківські збори « Світ підлітка, який він є»                                           квітень 

5.      Свято матері « Матінко  рідна моя»                                                           травень 

 

VІІІ.  ЦІЛІСНЕ СТАВЛЕННЯ 

1. Благоустрій гуртожитку, території училища    постійно 

2. Проведення санітарного дня в жилих кімнатах    вівторок 

3. Рейди-перевірки кімнат, виставлення оцінок екрани чистоти  вівторок 

4. Організація проведення конкурсу на кращу кімнату   протягом року 

5. Підведення підсумків на кращу кімнату за І півріччя   щомісяця 

6. Естетичне оформлення холів       протягом року             

7.      Підготовка до осінньо-зимового сезону                                                     10-11 

8.      Систематично проводити рейди контролю щодо збереження                 1 раз на міс. 

води, електроенергії, майна гуртожитку 

9.       Ремонт житлових кімнат гуртожитку силами учнів                                 05-06                    

      

ІХ. РОБОТА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

1.      Вибори активу гуртожитку                                                                         вересень 

2. Планові засідання Ради гуртожитку      1 р. на місяць 

3. Контроль Радою гуртожитку часу самопідготовки   щодня 

4. Рейди-перевірки Радою гуртожитку  санітарного стану кімнат        1 раз на тиждень 

5. Допомога в організації всіх виховних і розважальних заходів  протягом року 

 в гуртожитку 

 

Х. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ 

1. Підготовка гуртожитку до нового навчального року   серпень 

2. Загальні збори учнів, що проживають у гуртожитку.   щомісяця 

3. Проведення інструктажу з ОП, БЖД     щомісяця 

4. Організація конкурсу на кращу кімнату     протягом року 

5. Організація і контроль чергових      щодня 

6. Робота над фаховим самовдосконаленням: вивчення новинок 

 методичної літератури, періодичних видань з психології, 

 набуття навичок        постійно 

7. Робота з батьками        постійно 

 


