
Індивідуальний план роботи під час карантину 

                   (24.02.2021 –31.03.2021)

         вихователя групи продовженого дня 

               Бойчак Христини Миколаївни 

Дата Зміст роботи    Час 
роботи

   Примітки

24.02

1. Ознайомлення із нормативними 
документами стосовно карантину.
 2. Корегування календарно – тематичного 
планування на ІІ семестр 2020-2021 н.р.
  3. Опрацювання методично - фахової 
літератури.

9.00-13.00

Сайти ВРУ, МОН 
України, ЗМР   

25.02

 1. Приєднання до груп у мобільному 
додатку Viber для взаємозв’язку із батьками
і учнями ГПД. Онлайн інформування батьків
і вихованців ГПД щодо навчання під час 
карантину. 

Соціальні мережі

26.02
1. Робота з шкільною документацією. 
3. Санітарна обробка кабінету.
 4. Онлайн консультація батьків і учнів ГПД 
щодо врегулювання законодавством 
України питання застосування технологій 
дистанційного навчання в освітньому 
процесі. 

09.00-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00

Положення про 
дистанційне навчання 
Лист МОН № 1115 від 
08.09.2020 року 

01.03

1. Підготовка матеріалів для проведення 
дистанційних освітньо-виховних годин з 
учнями ГПД з теми «Будь обережним на 
дорозі». Розробка педагогічних порад та 
пам’яток батькам і учням. 

09.00-13.00

Соціальні мережі

02.03

1. Підготовка матеріалів для проведення 
дистанційних освітньо-виховних годин з 
учнями ГПД. Розміщення інформації у 
додатку Viber. 
 2. Онлайн консультація для батьків і учнів 
щодо дистанційної форми навчання.

9.00-13.00

Інтернет-ресурси

1.Розробка і розміщення в соціальній 9.00-13.00



03.03 мережі  м/ф «Уроки обережності» про 
правила користування  побутовими 
приладами.
2.Індивідуальна бесіда з батьками в 
онлайн-режимі.

Онлайн-платформа
«Всеосвіта»
(http://youtube/ojDDm-
s2Ps0).

04.03
1.Перегляд інформації від Міністерства 
освіти і науки України(постійно).
2.Індивідульна бесіда з батьками в онлайн-
режимі.

9.00-13.00
Онлайн-платформа
   «Всеосвіта»
Інтернет-ресурси

05.03
1.Розміщення в соціальній мережі  Viber.
Рекомендації батькам «Як уберегти дитину 
від хвороб?»
2.Індивідуальна бесіда з батьками в 
онлайн-режимі.

9.00-13.00

  Онлайн-платформа
    «Всеосвіта»

09.03

1.Добір та розміщеня в соціальній мережі  
Кобзар «Тарас Григорович Шевченко»
2.Індивідуальна бесіда з батьками в 
онлайн-режимі.

9.00-13.00
Онлайн-платформа
    «Всеосвіта»
Папка «Робота 
вихователя ГПД під час 
карантину. Пам’ятка».

10.03
1. Виховна година на тему "Тарас Шевченко
- України син". 9.00-13.00    Інтернет-ресурси

11.03
1. Підготовка дидактичних матеріалів для 
проведення дистанційних освітньо-
виховних годин. 

9.00-11.00

11.00-13.00
     Соціальні мережі

12.03
1. Моніторинг  нормативно-правових 
документів стосовно карантину. 
2. Підготовка дидактичних матеріалів для 
проведення освітньо-виховних годин.  

9.00-13.00
      Наказ МОН  України 
№1115 від 08.09. 2020 
року

15.03
1. Підготовка дидактичних матеріалів для 
дистанційного ознайомлення за планом 
виховної роботи на ІІ семестр.  

9.00-13.00

16.03
1.«Практичні поради щодо організації 
дистанційного навчання під час карантину». 9.0-13.00     Соціальні мережі

17.03

1. Опрацювання методично - фахової 
літератури.    
2. Підготовка дидактичних матеріалів для 
дистанційного ознайомлення за планом 
виховної роботи на ІІ семестр. 

9.00-11.00

11.00-13.00

     Інтернет-ресурси



18.03

1. Підготовка дидактичних матеріалів для 
дистанційного ознайомлення за планом 
виховної роботи на ІІ семестр.
 

9.00-11.00

    Інтернет-ресурси

19.03
1.Міжнародний день клієнта. Виховна 
година на тему  "Хто такий клієнт"

9.00-13.00
   Інтернет-ресурси

29.03

1.Розміщення в соціальній мережі  Viber 
презентації  «Моя країна – Україна».
2.Індивідуальна  бесіда з батьками в 
онлайн-режимі.

9.00-13.00    Онлайн-платформа
    «Всеосвіта»

30.03
1.Розміщення в соціальній мережі  Viber  
«Як здоровим хочеш бути,правил руху не 
повинен забути»

9.00-13.00     Онлайн-платформа
    «Всеосвіта»

31.03
1. Підготовка матеріалів для проведення 
дистанційних освітньо-виховних годин з 
учнями ГПД. Розміщення інформації у 
додатку Viber.   

9.00-13.00
     Інтернет-ресурси


