
Індивідуальний план роботи 

під час карантину: 06.04-24.04.2020 

соціального педагога 

Ромашківського КЗЗСО 

Грушової Наталії Василівни 

 

№ 

з/п 

Дата Зміст роботи Примітка 

1 06.04. 

(Пн.) 

1. Підготовка  індивідуального плану роботи 

та самоосвіти   соціального педагога                

2. Реєстрація на сайті «На урок» на вебінар 

«Створення інклюзивного середовища в 

закладі освіти» 

 

 

 

 

2 07.04 

(Вт.) 

1. Перегляд новинок інформаційно-

методичної літератури                                        

2. Участь у вебінарі на сайті «На урок»  

«Створення інклюзивного середовища в 

закладі освіти» 

 

3 08.04 

(Ср.) 

1.Робота з документами  

2.Онлайн консультація для учнів 

3.Поширення  інформації в соц. мережах  «10 

порад для ефективного онлайн-навчання 

дитини» 

 

Viber, тел.режим 

 

 

4 09.04 

(Чт.) 

1. Пошукова робота/ознайомлення з 

інструктивно-методичними матеріалами 

соціального педагога. 

2. Участь у вебінарі на сайті «На урок»  

«Мотивація до навчання під час карантину» 

3. Самоосвіта в мережі Інтернет на сайті «На 

Урок» 

 

5 10.04 

(Пн.) 

1. Опрацювання статтей на форумі 

педагогічних ідей «Урок» 

2. Робота з документами  

 

 

 

6 13.04 

(Пн.) 

1. Дистанційні індивідуальні онлайн-

консультації учням і батькам                  

2.Проведення онлайн завдань на уважність. 

Messenger/Viber, 

тел.режим 

 

7 14.04 

(Вт.) 

1. Самоосвітня робота в мережі Інтернет. 

Перегляд новинок інформаційно-методичної 

 

 



літератури                                                        

2.Систематизація  документації 

 

 

8 15.04 

(Ср.) 

1. Дистанційні онлайн-консультації для дітей, 

які потребують допомоги.  

2. Опрацювання фахової літератури,   

 ознайомлення з інструктивно-методичними 

матеріалами 

Messenger/Viber, 

тел.режим 

 

 

 

9 16.04 

(Чт.) 

1. Дистанційні онлайн-консультації для 

опікунів.                                                                

2.Поширення  публікації в соц.мережах «За 

що неможна карати дітей» 

 

 

 

 

10 17.04 

(Пт.) 

1.Самоосвітня робота в  мережі Інтернет на 

сайті «Всеосвіта» 

2. Добірка матеріалів щодо розвитку дрібної 

моторики  з дітьми з особливими освітніми 

потребами. 

 

 

 

 

 

11 20.04 

(Пн.) 

1.Ознайомлення учнів, батьків в соц.мережах з 

проблемою булінгу та шляхи подолання 

2.Розробка та підбір заходів, щодо 

формування здорового способу життя в 

учнівському середовищі 

 

12 21.04 

(Вт.) 

1.Проведення онлайн ігор на подолання агресії 

у дітей. 

2. Участь у вебінарі на сайті «На урок»  

«Безпечний інтернет: як захистити дітей від 

кібербулінгу» 

 

13 22.04 

(Ср.) 

1.Добір соціально-педагогічного 

інструментарію 

2.Консультації батьків/вчителів/ учнів  

 

 

Viber, тел.режим 

14 23.04 

(Чт.) 

1. Проведення онлайн вправи в соціальній 

мережі «Баночка щастя для формування 

позитивного мислення у дітей»                            

2.Поширення публікації онлайн в 

Ромашківський КЗЗСО «Фрази, як заспокоїти 

дитину» 

 

15 24.04 

(Пт.) 

1.Робота над річним звітом соціального 

педагога 

 

 


