ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

НАКАЗ
№ 172

02.09.2013
Про організацію
виховної роботи з учнями
санаторної школи-інтернату № 9
у 2013/2014 навчальному році

На виконання статей законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну

освіту», Концепцій

національно-патріотичного виховання молоді, Концепцій громадянського
виховання, Концепцій Державної програми профілактики правопорушень на
2010–2015 роки, Основних орієнтирів виховання учнів 1–11-х класів
загальноосвітніх

навчальних

закладів

України,затверджених

наказом

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243,
Методичних рекомендацій Департаменту науки і освіти Харківської обласної
державної адміністрації з питань організації виховної роботи у навчальних
закладах 2013/2014 навчального року від 12.07.2013 №04-10/3472 з метою
гуманізації виховного процесу, створення умов для всебічного розвитку
особистості, зміцнення шкільних традицій, формування в учнів активної
життєвої позиції, моральної культури, толерантної поведінки, удосконалення
педагогічної майстерності вихователів
НАКАЗУЮ:
1. Класним керівникам, вихователям:

2

1.1. Спрямувати виховну роботу у 2013/2014 навчальному році на
удосконалення форм і методів роботи з учнями з розвитку навичок
самостійної навчальної праці, підвищення престижу знань; розвиток творчих
здібностей, нахилів учнів у рамках проведення в Україні Року дитячої
творчості;

відзначення

200-річчя

з

дня

народження

Т.Г.Шевченка,

упровадження Всеукраїнського превентивного проекту «Школа, дружня до
дитини»; вивчення історії рідного краю.
Протягом навчального року
1.2. Забезпечити виконання розділів плану роботи школи-інтернату на
2013/2014 навчальний рік:
розділ ІІІ
пункт 1.1 Соціальний захист учнів;
пункт 1.4. Становлення і розвиток виховної системи;
пункт 1.4.2. Робота з батьками;
пункт 1.4.3. Методичне забезпечення виховної роботи;
пункт 3.1. Оздоровлення учнів;
пункт 1.2. Безпека життєдіяльності, охорона та зміцнення здоров`я учнів;
Протягом навчального року
1.3. Інформувати адміністрацію школи-інтернату щодо навчання, поведінки
учнів, відвідування ними навчального закладу, про травмування та конфліктні
ситуації, що трапляються з дітьми у колективі.
Протягом навчального року
2. Семенець А.П., заступнику директора з виховної роботи:
2.1.Провести тарифікацію вихователів, скласти графіки роботи вихователів,
керівників гуртків.
До 30.08.2013 р.
2.2. Здійснювати постійний контроль за виконанням учнями режиму дня,
організацією дозвілля дітей, проведенням роботи з профілактики дитячого
травматизму.
Протягом навчального року
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3. Скрипніковій В.К., педагогу-організатору:
3.1.Удосконалювати і активізувати роботу учнівського комітету, класного
активу. Виявляти учнів-лідерів,спрямовувати їх на участь у житті класу, школи.
Протягом навчального року
3.2.Організувати проведення шкільного конкурсу «Кращий учень року»,
«Кращий клас року». Здійснювати підведення підсумків помісячно, в кінці
семестрів.
Протягом навчального року
4. Контроль за виконанням наказу покласти на Семенець А.П.

Директор школи-інтернату

З наказом ознайомлені:
№
П.І.Б.
з/п
1. Семенець А.П.
2 Скрипнікова В.К.

Підпис

Куліш В.І.

