Д ире

Дата
Понеділок
09.11.2020 р.

Захід
Відкриття Тижня безпеки дорожнього руху.
Тематичний випуск радіогазети.
Інформаційна виставка «Дорожні знаки»

Вівторок
10.11.2020 р.

Середа
11.11.2020 р.

Четвер
12.11.2020 р.

П’ятниця
13.11.2020 р.

Субота
14.11.2020 р.

Відео вікторина «Безпечна вулиця» (7-А, 5-А, 5-Б
кл.)
Організація профілактичних акцій, поширення
соціальної реклами з попередження дорожньотранспортних пригод, широкої роз’яснювальної
роботи і пропаганди безпеки дорожнього руху.
Соціальна реклама з безпеки дорожнього руху
«Мінус один. Не стань наступним».
Виставка-огляд тематичної літератури
«Азбука
дорожньої безпеки».
Відео вікторина «Безпечна вулиця» (7-А, 5-А, 5-Б
кл.)
Вікторина «Знай та виконуй правила дорожнього
руху» (7 класи).
Тематичні бесіди, години спілкування «Дотримуйся
правил - бережи життя».
Відео вікторина «Безпечна вулиця» (4-Б кл.)
Виставка малюнків «Мій кращий друг-дорожній
рух».
Вікторина для учнів 5 класів «Безпека дорожнього
руху».
Інфрмаційні повідомлення. Статистика ДТП. (2-9
кл.)
Відео вікторина «Безпечна вулиця» (4-А кл.)

Єдиний національний урок в рамках національного
проекту «Безпечна країна з 10.00 по 16.00 год
Гра-вікторина «Чи знаєте ви дорожні знаки» 6 клас

Підведення підсумків проведення Тижня безпеки
дорожнього руху.

.Г. Беседа

=0топовідальна
особа
У чителі автосправи
М отрій С .П ., Вовк Б.Ю .,
учителі осн ов зд о р о в ’я
В исоцька А .І., М арущ енко В .В .,
класні керівники, вихователі 211 кл., педагог-організатор
Класні керівники
та вихователі 2-11 класів,
учителі автосправи
М отрій С .П ., Вовк Б.Ю .,
учителі осн ов зд о р о в ’я
В исоцька А .І., М арущ енко В .В .,
педагог-організатор.
бібліотекар

Класні керівники та вихователі
2-11 класів,
п едагог-орган ізатор,
учителі автосправи М отрій
С .П ., Вовк Б.Ю .,
учителі осн ов зд о р о в ’я
В исоцька А.І.,
М арущ енко В.В.
К ласні керівники та вихователі
2 - 1 1 класів,
педагог-орган ізатор,
учителі автосправи М отрій
С .П ., Вовк Б.Ю .,
учителі осн ов зд о р о в ’я
В исоцька А .І.,
М арущ енко В .В .
К ласні керівники та вихователі
2 - 1 1 класів,
педагог-організатор,
учителі автосправи М отрій
С .П ., Вовк Б.Ю .,
учителі осн ов зд о р о в ’я
В исоцька А .І.,
М арущ енко В .В .
ЗВ Р , учителі автосправи
М отрій С .П ., Вовк Б.Ю.,
учителі осн ов зд о р о в ’я
В исоцька А .І.,
М арущ енко В .В

Д ирек тор ліцею -інтерн

ПЛАН ЗАХОДІВ
акції «16 днів проти тендерно зумовленого насильства»
з 25 листопада до 10 грудня 2020 року
№

Захід

Д ата

В ідповідальні

Радіогазета з оголошенням про початок проведення акції «16 днів
проти
тендерно
зумовленого
насильства»
(з
історії
запровадження акції). Розміщення матеріалів на шкільному сайті
(з планом проведення акції у ліцеї-інтернаті)

25 листопада

Адміністрація, класні керівники, вихователі
2-11 класів, психолог

Бесіди,
лекції,
інформаційні
години
за
тематикою
неприпустимості будь-яких видів насильства щодо жінок і
дівчат, попередження домашнього насильства і насильства за
ознакою статі, забезпечення прав жінки і матері, відповідального
материнства, національних традицій у вихованні майбутніх
матерів - берегинь роду та ін.
«Життєві ролі сучасної жінки», «Неприпустимість насильства
щодо жінок», Ні! - всім формам насильства щодо жінок та
дівчат», «Українська жінка - берегиня роду» та ін.
Анкетування учнів «Загроза ВІЛ/СНІДу: що ви знаєте про це»
щодо знань про ВІЛ/СНІД, попередження про небезпеку
інфікування, необхідність відповідального ставлення до свого

25 листопада(до
Міжнародного дня
боротьби за ліквідацію
насильства над жінками
25.11)

Психолог, бібліотекар,
класні керівники, вихователі 1-11 класів

1 грудня (до
Всесвітнього дня
боротьби із СНІДом)

Психолог, педагог-організатор, класні
керівники, вихователі 2-11 класів,
учителі основ здоров’я

п/п

1.

2.

3.

і

здоров’я.
Бесіди, лекції, інформаційні години, флеш-моби за темами
«Повідомлений - озброєний. Скажемо СНІДу - «Ні!», «Бережи
здоров’я і життя», «Будьмо пильними. Небезпека ВІЛ/СНІДУ».
4.

Перегляд і обговорення відеофільму «Станція призначення життя», «Життя на продаж», відеороликів Мінсоцполітики із
протидії
дитячому
жебракуванню
«Зупинимо
дитяче
жебракування разом!», «Зупинимо торгівлю людьми разом!» та
ін. (щодо протидії торгівлі людьми).
Бесіди, лекції, інформаційні виховні години щодо історії
виникнення рабства, в тому числі тендерно зумовленого, в історії
людства, історії боротьби з цим явищем.

2 грудня (до
Міжнародного дня
боротьби за скасування
рабства -2 грудня )

Психолог, педагог-організатор, класні
керівники, вихователі 2-11 класів

5.

Виховні години за темами «Добро врятує світ», «Людина
починається
з
добра», «Милосердя як найвища людська
чеснота», за тематикою історії запровадження Міжнародного дня
осіб з інвалідністю, непересічного значення милосердя та
доброчинності, неупередженого та толерантного ставлення до
людей з обмеженими фізичними можливостями.

3 грудня (до
Міжнародного дня осіб з
інвалідністю)

Психолог, педагог-організатор, класні
керівники, вихователі 2-11 класів, медичні
працівники

Лекції, інформаційні години за тематикою історії виникнення
волонтерського
руху
в
Україні,
діяльності
сучасних
волонтерських організацій «3 історії волонтерського руху»,
«Волонтерський рух у світі й Україні», «Допомога поруч».

4-5 грудня (до
Міжнародного дня
волонтера - 5 грудня)

Психолог, педагог-організатор, класні
керівники, вихователі 2-11 класів

Інформаційні години, лекції, бесіди, круглі столи, ділові ігри за
темами: «За тендерну рівність», «Про протидію гендерному
насильству», «Що таке гендер?», «Про рівні права чоловіків і
жінок»
(дотримання
принципів
тендерної
рівності
та
недискримінації, рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у
всіх сферах суспільства, недопущення сексизму, домашнього
насильства, насильства за ознакою статі відповідно до світових

4 грудня (до річниці 3
дня інциденту в
Монреалі - 6 грудня)

Психолог, педагог-організатор, класні
керівники, вихователі 8-11 класів

6

.

7.

8.

демократичних засад).
Інформаційні години за тематикою неприпустимості корупції в
суспільстві, з історії світової практики боротьби з корупцією,
боротьби «Суспільство проти корупції», «Боротьба з корупцією в
Україні».

9 грудня
(до Міжнародного дня
боротьби з корупцією
9 грудня)

Психолог, уч. фінансової грамотності,
класні керівники, вихователі 5-11 класів

9.

Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення
Загальної декларації прав людини.

10 грудня

Учителі правознавства,
класні керівники, вихователі 2-11 класів

10.

Бесіди, виховні та інформаційні години за тематикою історії
боротьби людства за права людини щодо прав громадянина
України, прав дитини «3 історії боротьби за права людини»,
«Права маленької дитини», «Які я маю права?» та ін.

10 грудня (до

Учителі правознавства,
класні керівники, вихователі 2-11 класів

11.

12.
13.

1
114.

Міжнародного Дня прав
людини)

Виставка друкованих видань за тематикою «Права людини»,
«Дитина має право», «світ без насильства», «Стоп боулінг: ні насильству в учнівському середовищі».
Анкетування учнів за темою: «Ваше ставлення до булінгу»

10 грудня (до
Міжнародного Дня прав
людини)

Бібліотекар

Протягом акції

Психолог

Бесіди, інформаційні та виховні години, круглі столи, тренінги
щодо
запобігання
булінгу;
булінгу
з
використанням
інформаційно-комунікаційних технологій; кібербулінгу; захисту
дітей від сексуальних ризиків в Інтернеті, секстину, грумінгу та
інших небезпечних викликів сучасності. «Про боулінг»,
«Законодавство
України
щодо
булінгу»,
«Принцип
толерантності», «Вчимося толерантності», «Правила і переваги
безконфліктної поведінки», «Як захистити себе від насильства в
сім’ї, куди звертатися за допомогою».
Конкурси плакатів, листівок, стіннівок за тематикою акції

Протягом акції

Психолог,
класні керівники, вихователі 2-11 класів

Протягом акції

Психолог, педагог-організатор, учитель
образотворчого мистецтва, класні
керівники, вихователі 2-11 класів

15.

16.

17.

Лекції
для
педагогів
«Протидія
шкільному
булінгу»,
«Законодавство
України
щодо
протидії
домашньому
насильству», «Психічне здоров’я школярів», «Застереження
щодо кібербулінгу».
Бесіди з батьками щодо недопущення жорстокого поводження з
дітьми та насильства в сім’ї за темами: «Щодо Закону України
«Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про
шкільний боулінг. Відповідальність за його вчинення».
Виставка малюнків молодших школярів за темою «Щасливе
дитинство».

Протягом акції

Психолог, медичні працівники

Протягом акції

Психолог,
класні керівники, вихователі 2-11 класів

Протягом акції

Класні керівники, вихователі 2-4 класів

Д ирек тор

.Г.Беседа

ЛІЦЄЮ-ІНТЄ]

Гадяцький обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІЇТ35тупенів імені
Є .П .К очергіна П олтавської обласної ради
ПЛАН
заходів щ одо реалізації Д ерж авної стратегії розвитку системи
протитуберкульозної м едичної допом оги населенню на 2020-2023 роки
№
з/п

Назва заходу

1

Інформаційнння учасників
освітнього процесу
«Туберкульоз стосується
кожного»
Перегляд мультфільмів
«Важливе про туберкульоз» та
кінофільмів «Профілактика
туберкульозу»,
«На туберкульоз може
захворіти кожний» (2-11 кл.).
Проведення санітарнопросвітницької роботи 3
питання доцільності
проведення
туберкулінодіагностики (Проба
Манту) дітям
на батьківських зборах.
Години спілкування,
інформування учасників
освітнього процесу
«24 березня - Всесвітній день
боротьби з захворюванням на
туберкульоз. Профілактика
захворювання»
Виховні години
«Дитинство без туберкульозу»

2

3

4

5

Кількість
учасникі
в
423

Термін
виконання

Виконавець заходу

2020-2021 н.р.

Медичні працівники
ліцею-інтернату

423

2020-2021 н.р.

Медичні працівники
ліцею-інтернату,
учителі основ
здоров’я, класні
керівники, вихователі

423

2020-2021 н.р.

Медичні працівники
ліцею-інтернату

423

24.03.2021 р.

Медичні працівники
ліцею-інтернату,
учителі основ
здоров’я, класні
керівники, вихователі

423

Березень 2021 р.

Учителі основ
здоров’я, класні
керівники, вихователі
Учитель
образотворчого
мистецтва, педагогорганізатор, класні
керівники, вихователі
Медичні працівники

6

Виставка малюнків, фоторобіт
учнів «Здорові діти - здорова
нація» (2-7 кл.)

200

2020-2021 н.р.

7

Випуск наочних інформаційних

423

2020-2021 н.р.

8

9

10

11

матеріалів санітарних листівок,
флаєрів
«Зараження й захворювання на
туберкульоз»
Тематична виставка друкованих
видань у бібліотеці
«Нове століття без
туберкульозу»
Своєчасне проходження
профілактичних медичних
оглядів працівниками закладу
Забезпечення контролю за
своєчасним проведенням
флюорографічного обстеження
працівників ліцею-інтернату
Контроль за проведенням
медичних оглядів учнів

ліцею-інтернату

423

Бібліотека
ліцею-інтернату

Бібліотекар

150

2020-2021 н.р.

Медичні працівники
ліцею-інтернату

150

2020-2021 н.р.

Медичні працівники
ліцею-інтернату

423

2020-2021 н.р.

Медичні працівники
ліцею-інтернату

Директор
ліцею-інтернату

ЗАТВЕРДЖУЮ
г—
Г)
у
О.Г.Беседа

ПЛАН РОБОТИ
Гадя цького обласного наукового ліцею-інтернату
на зимові канікули (31.12.2020 - 18.01.2021)
№

Заходи

п/п

1.

Упорядкування класними
керівниками та вчителями шкільної
документації.

Дата
проведення

Ч ас
проведення

Відповідальні

31.12.2020 р.

08.30- 12.00

Учителі, вихователі,
педагогорганізатор,
керівники гуртків
Учителіпредметники,
вихователі, класні
керівники,
класоводи

Підготовка учнів до участі у III етапі
предметних олімпіад та II етапу
конкурсу-захисту робіт МАН,
додаткові заняття з учнями
Здача звітів

2.

3.

4.

5.

Прибирання класних та спальних
кімнат, актового та спортивного залів
Здача звітів
Прибирання гуртожитку та шкільного
приміщення
Підготовка учнів до участі у III етапі
предметних олімпіад та II етапу
конкурсу-захисту робіт МАН,
додаткові заняття з учнями
Підготовка учнів до участі у III етапі
предметних олімпіад та II етапу
конкурсу-захисту робіт МАН. Захист
робіт МАН.
Упорядкування спальних кімнат,
звірка матеріальних цінностей

09.00-12.00
/

04..01.2021 р.

0 8.30- 12.00

09.00-12.00

Учителіпредметники,
вихователі, класні
керівники,
класоводи

05.01.2021 р.

0 8.30- 12.00

Учителіпредметники,
вихователі, класні
керівники,
класоводи

Оформлення класної документації
(особові справи, журнали, класні
куточки).
Підготовка учнів до участі у III етапі
предметних олімпіад та II етапу
конкурсу-захисту робіт МАН,
додаткові заняття з учнями

06.01.2021 р.

08.30- 12.00

Завкафедрами,
учителіпредметники,
вихователі.

Локдаун. Робота педагогічних
працівників в онлайн-режимі та
відповідно графіка чергування.
Підготовка до засідань методичних
комісій. Ознайомлення з новітніми
освітніми технологіями

11.01.2021 р.

Підготовка учнів до участі у III етапі
предметних олімпіад та II етапу
конкурсу-захисту робіт МАН,

09.00-12.00

08.30- 12.00

Вчителіпредметники,
вихователі, класні
керівники

- *

додаткові заняття з учнями
Локдаун. Робота педагогічних
працівників в онлайн-режимі та
відповідно графіка чергування.
Засідання МК .

12.01.2021 р.

0 8.30- 12.00

Директор ліцеюінтернату,
голови МК,
учителі та
вихователі.

Локдаун. Робота педагогічних
працівників в онлайн-режимі та
відповідно графіка чергування.
Підготовка учнів до участі у III етапі
предметних олімпіад та II етапу
конкурсу-захисту робіт МАН.

13.01.2021 р.

08.30 - 12.00

Директор ліцеюінтернату,
учителі та
вихователі.

8.

Локдаун. Робота педагогічних
працівників в онлайн-режимі та
відповідно графіка чергування.
Планування роботи на II семестр
2020-2021 н.р.

14.01.2021 р.

08.30 - 12.00

Адміністрація,
голови МК, учителіпредметники,
вихователі, класні
керівники,
класоводи.

9.

Локдаун. Робота педагогічних
працівників в онлайн-режимі та
відповідно графіка чергування.
Підготовка учнів до участі у III етапі
предметних олімпіад та II етапу
конкурсу-захисту робіт МАН.
Планування роботи на II семестр
2020-2021 н.р.
Підготовка учнів до участі у III етапі
предметних олімпіад та II етапу
конкурсу-захисту робіт МАН.
Засідання МК.

15.01.2021 р.

08.30- 12.00

Вчителіпредметники,
вихователі, класні
керівники,
класоводи.

0 8.30- 12.00

Голови МК, вчителіпредметники,
вихователі.

6.

7.

10.

Планування роботи на II семестр
2020-2021 н.р.

16.01.2021 р.

ПЛАН РОБОТИ
Гадяцького обласного наукового ліцею-і.
на весняні канікули (22.03.2021 - 27.03.2021
Заходи

№

п/п

1.

Упорядкування класними керівниками
та вчителями шкільної документації.

Дата
проведення

Ч ас
проведення

Відповідальні

22.03.2021 р.

08.30- 12.00

Директор,
учителіпредметники,
вихователі, класні
керівники

23.03.2021 р.

08.30- 12.00

Директор,
учителіпредметники,
вихователі, класні
керівники

08.30 - 12.00

Директор,
учителіпредметники,
вихователі, класні
керівники

08 .3 0 - 12.00

Директор,
учителіпредметники,
вихователі, класні
керівники

Здача звітів
Прибирання класних та спальних кімнат
Робота проектних груп.
Поновлення документації з охорони
праці
Здача звітів
2.

3.

4.

Участь у проведенні організаційноконсультаційних заходів для працівників
закладів і установ освіти Г адяцької,
Великобудищанської,
Краснолуцької,
Петрівсько-Роменської,
Сергіївської
громад.
Інтегрований онлайн-семінар для
вчителів початкових класів та іноземних
мов «Застосування навчальної гри як
ефективного засобу активізації
пізнавальної діяльності учнів молодших
класів на уроках іноземної мови».
Робота проектних груп.
Засідання МК
Прибирання гуртожитку та шкільного
приміщення
Поновлення документації з охорони
праці
Засідання МК
Робота проектних груп
Конкурс з робототехніки СУМО
дистанційно керованих роботів.
Прибирання класних та спальних кімнат
Поновлення документації з охорони
праці
Засідання міського методичного
обєднаня заступників директорів з
виховної роботи, педагогів-організаторів.
Робота проектних груп
ЗАСІДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ
КОМІСІЇ. АТЕСТАЦІЯ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

24.03.2021 р.

25.03.2021 р.

10.00

