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Єдність  навчання,  виховання  і  розвитку  учнів  забезпечується

спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу.

Дистанційне  виховне  середовище.  Зважаючи  на  ситуацію  з

пандемією  COVID-19  була  спланована  робота,  щоб  не  перевантажуючи

учнів, на випадок продовження дистанційної форми навчання в залежності

від  перебвання   освітнього  закладу  в  одній  із  чотирьох  зон:  червоної,

помаранчевої, жовтої та зеленої. Керувались   розясненнями щодо організації

освітнього процесу в певній зоні,  які надавало Мінстерство освіти і  науки

України.

 Використовуючи  дистанційні  платформи  та  соціальні  мережі

забезпечували  діяльність  учнівського  самоврядування,  проведення  акцій,

конкурсів та інших заходів дистанційно і за потребою.

ВИХОВНА  РОБОТА  З  УСІМА  УЧАСНИКАМИ  ОСВІТНЬОГО

ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

В умовах переходу навчального закладу на дистанційну освіту виховна

робота з дітьми та учнівською молоддю переводиться в онлайн-режим. Під

час корегування плану виховної роботи  враховуються такі умови: 

-  залучення  якомога  більшої  дитячої  аудиторії  до  участі  в

загальношкільних заходах; 

-  доступність та гнучкість графіка проведення заходів у зручний час

(прямі ефіри, семінари, конференції тощо); 

- залучення батьків до участі в заходах та загальношкільних акціях; 

- надання необхідної інформації щодо організації заходів. З

Заступник директора з виховної роботи: 1.Здійснює перевірку роботи

класних керівників , педагога-організатора, соціально-психологічної служби,

керівників гуртків  та  інших працівників згідно з  посадовими обов’язками.

2.Вносить корективи до плану виховної роботи   , адаптує його до виховної

роботи в режимі дистанційного навчання та виховання. 3.Надає методичну

допомогу щодо вибору форм співпраці та спілкування класного керівника з

учнями  та  батьками.  4.Контролює  виконання  плану  виховної  роботи.



5.Спілкується з усіма учасниками освітнього процесу електронною поштою

та  за  допомогою  додатків  (група  Viber,  Віртуальна  вчительська  у  мережі

Facebook, Інстаграм , група «Адміністрація» у Viber,). 6. Проводить онлайн-

наради з класними керівниками та іншими педагогічними працівниками. 7.

Корегує  роботу  педагога-організатора  щодо  проведення  онлайн-конкурсів,

онлайнвиставок,  флеш-мобів,  челенджів,  проектів.  8.  Контролює ,  корегує,

оновлює інформацію  на  сайті  стосовно  проведення  виховних  заходів  у

закладі,  анонсів  майбутніх  заходів,  конкурсів,  онлайн зустрічей,  акцій,

семінарів  для  лідерів  учнівського  самоврядування  та  інших  учнів.  9.

Постійно  співпрацює  з  класними  керівниками,  педагогом-організатором,

психологом, соціальним педагогом щодо проведення просвітницької роботи з

батьками  та  учнями  з  різних  нагальних  питань.  10.  Контролює  роботу

соціально-психологічної служби щодо роботи з дітьми пільгових категорій.

11.  Здійснює  збір  та  узагальнення  необхідної  інформації  для  класних

керівників,  учителів-предметників,  учнів  та  батьків  .  12.Забезпечує

систематичне  викладання:  просвітницької  інформації  для  батьків  у

соціальних мережах та інших групах щодо розвитку й виховання дитини ,

корисних  порад  щодо  режиму  дня  дитини,  організації  робочого  місця,

організації  періоду  часу,  необхідного  для  виконання  домашніх  завдань,

змістовного  спільного  дозвілля,  інформації  щодо  організації  освітнього

процесу, загальних оголошень.

Педагог-організатор 1.Проводить індивідуальні та групові консультації

з  лідерами  учнівського  самоврядування  (Telegram).  2.  Проводить  онлайн-

наради  з  лідерами  учнівського  самоврядування  (Instagram  прямий  ефір).

3.Публікує пости до календарних свят на офіційних сторінках в Instagram,

Facebook  та  Telegramканалі.  4.Публікує  пости  –новини  учнівського

самоврядування  та  загальношкільні  на  офіційніх  сторінках  у  соціальних

мережах. 5. Проводить заочні (онлайн) конкурси - загальношкільні, районні,

міські.  6.Проводить  онлайн-опитування  щодо  питань  покращення  роботи

самоврядування,  обробляє  та  публікує  результати.  7. Готує  та  запускає



онлайнчеленжі  в  соціальних мережах.  8.Публікує  творчі  роботи  учасників

конкурсів  та  переможців.  9.  Співпрацює  з  учителями-предметниками,

бібліотекарем  щодо  розміщення  інформації  про  конкурси  та  олімпіади,

публікації  імен  переможців  конкурсів. Анонсує  шкільні  події,  конкурси,

акції.





Пропозиції:

1. Залучати батьків до участі в заходах та загальношкільних акціях

2. Налагодити  співпрацю з  учителями-предметниками,  бібліотекарем

щодо розміщення інформації про конкурси та олімпіади, публікації

імен переможців конкурсів.


