
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор 
_______________   М.І. Корецький
«_____» лютого 2015р.

ПЛАН
виховної та культурно – масової роботи з учнями державного навчального закладу
«Кіровоградський професійний ліцей імені Героя Радянського Союзу О.С.Єгорова»

на березень 2015 року

№
п/п

Назва заходів
Дата

проведення
Місце 

проведення
Відповідальні за

проведення

Відмітка
про

виконанн
я

1.

Виховні години в навічальних групах на тему:
- «Шлях до професії лежить через працю»;
- «Державні символи України»;
-  «Поговоримо  про  нас,  які  ми?.   Активна
громадянська позиція. Чи важливо її мати?»;
- «Хочеш змінити світ – розпочни з себе».

05.03.2015р.
12.03.2015р.
19.03.2015р.

26.03.2015р.

Навчальні
кабінети

Класні керівники,
майстри в/н

2.
Тиждень  сприяння  здлорового  способу  життя  та
безпеки  життєдіяльності  на  тему  «Здоровий  спосіб
життя – це модно!».

02-06.03.15р. За планом
Оргкомітет,

класні керівники,
майстри в/н

Година політичного інформування учнів.
1 раз в

тиждень
Навчальні
майстерні

Майстри в/н

3.

Засідання ради з профілактики правопорушень серед
учнів ліцею:
- про стан відвідування занять у лютому 2015р.;
-  індивідуальна  профілактична  робота  з  учнями-
порушниками навчальної дисципліни.

04.03.2015р. Кабінет №202
Заступник директора з

ВР

4.
Заняття клубу правових знань «За законом…»
Круглий стіл: «Тероризм – загроза людству».

18.03.2015р. Кабінет №302
Викладач

правознавства

5.
Шевченківські свята «Ми тебе не забули, Тарасе!»(до
201 –річниці від дня народження Т.Г.Шевченка).

10.03.2015р. Їдальня
Викладачі української

мови та літератури



6.
Літературна вітальня.
Літературні  читання  «Ювілейні  зустрічі  з  Ліною
Костенко» (до 85-річчя від дня народження поетеси).

12.03.2015р. Актова зала
Викладачі української

мови та літератури

7. Година спілкування: «Україна – наш дім!». 17.03.2015р. Бібліотека Бібліотекар

8.
Конкурс  природоохоронного  плакату:  «Збережемо
нашу планету зеленою і блакитною».

27.03.2015р. Вестибюль
Класні керівники,

майстри в/н

9.

Зустрічі  учнів  з  представниками  обласної
інформаційної служби з актуальних питань жіноцтва
на  тему:  «Турбота  про  жінку  –  впевненість  у
майбутньому»

02 – 06.03
2015р.

Актова зала
Заступник директора з

ВР

10.
Зустріч  учнів  з  начальником  міського  управління
юстиції Гуріною Л.В. на тему: «Закон і ми».

31.03.2015р. Кабінет№202 Соціальний педагог

11.
Заняття  з  елементами  тренінгу:  «Я-особистість!»,
спрямовані  на  пізнання  учнями своєї  особистості  та
підвищення самооцінки.

Протягом
місяця.

Навчальні
кабінети

Практичний психолог

12. Спортивно-розважальна гра «Нумо, дівчата!» 05.03.2015р. Спортивна зала
Керівник

фізвиховання,
голова учпрофкому

13.
Святковий  концерт  «Жіночі  серця»,  присвячений
Міжнародному жіночому дню – 8 березня.

06.03.2015р. Актова зала
Керівники гуртків

худ. самодіяльності

14.
Бесіда: « Особливості відповідальність неповнолітніх
за вчинення ними кримінальних та адміністративних
правопорушень »

11.03.2015р.
Навчальні
кабінети

Класні керівники,
майстри в/н

15.
Зустріч  учнів  з  молодими  поетами  і  музикантами
м.Кіровограда, присвячена Міжнародному дню поезії.

26.03.2015р. Актова зала
Заступник директора з

ВР

16.

Підготовча робота гуртків художньої самодіяльності ,
декоративно-ужиткової  та  технічної  творчості  до
творчого звіту в рамках огляду-конкурсу професійно-
технічних навчальних закладів області

Протягом
місяця

Кімнати для
гурткової

роботи
Керівники гуртків



17.

Бесіди з безпеки життєдіяльності учнів на тему:
- «Правила поведінки на водоймищах»; 
- «Електричний струм: правила рятування та надання 
долікарської допомоги»;
- «Як забезпечити свою безпеку від хуліганства»;
- «Правила проведення туристських походів та 
екскурсій з учнівською молоддю».

02-06.03.15р.

10-13.03.15р.
16-20.03.15р.
23-27.03.15р.

Навчальні
кабінети

Класні керівники,
майстри в/н

18. Відверта розмова «Страшний супутник людства». 25.03.2015р. Бібліотека Бібліотекар

19.

Тематичні  повідомлення в навчальних групах згідно
календаря  знаменних  і  пам’ятних  дат  наукового,
суспільно-політичного  та  культурно-мистецького
життя України та світу.

Протягом
місяця

Навчальні
кабінети

Класні керівники,
Майстри в/н

Заступник директора з виховної роботи                                                                                                           М.Г.Будак


