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

НАКАЗ
№ 24

17.01.2013
Про підсумки виховної роботи
з учнями у І семестрі 2012/2013
навчального року

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», Концепції
національно-патріотичного

виховання молоді, Концепції

громадянського

виховання, Концепції Державної програми профілактики правопорушень на
2010/2015

роки,

«Основних

орієнтирів

виховання

учнів

1–11

класів

загальноосвітніх навчальних закладів України» протягом І семестру 2012/2013
навчального року виховна робота з учнями школи-інтернату була спрямована
на

формування

загальнолюдських

цінностей,

виховання

патріотизму,

моральності, поваги до історичного минулого України; вивчення історії рідного
краю; залучення дітей до участі в різних сферах діяльності на основі їх нахилів
і здібностей; удосконалення форм і методів роботи з учнями з розвитку навичок
самостійної навчальної праці, підвищення престижу знань, інтелектуального і
творчого потенціалу учнів. Виховна робота спланована у плані роботи
навчального закладу на 2012/2013 навчальний рік (розділ ІІІ, пункти 1.1.–
1.4.3.), календарних і щоденних планах виховної роботи з учнями за
напрямками:
виховання,

громадянське
профілактика

виховання,

національно-патріотичне,

правопорушень,

соціальний

захист

правове
учнів,

попередження дитячого травматизму та безпека життєдіяльності учнів, робота з
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батьками, робота органів дитячого самоврядування, екологічне, художньоестетичне, фізичне виховання. Вихователі і класні керівники значну увагу
приділяють питанням змістовного дозвілля та згуртуванню дитячих колективів
шляхом проведення колективних творчих справ: загальношкільних заходів і
заходів по групах класів. Так за активної участі дітей і педагогів на високому
рівні проведено виховні заходи: свято «І знову дзвоник кличе нас до школи»
(педагог-організатор Скрипнікова В.К.), інформаційна година «Вони пішли у
безсмертя» за романом О. Фадєєва «Молода гвардія» (вчитель Мікос І.М.,
вихователі 9–11 класів), усний журнал «Вічний вогонь пам`яті» (до 70-річчя
оборони Керчі та Севастополя від німців у 1942 р.) (вихователь Гасан Є.Ю.,
бібліотекар Чернописька А.М.); свято «Від усієї душі» (до Дня працівників
освіти, вихователь Долженко І.В., педагог-організатор Скрипнікова В.К.);
сюжетно-рольова гра для учнів 1–4 класів «Квіти людської душі» (вихователь
Петько Л.П.); тематична презентація «Навчись вчитись правильно» для учнів
8–11 класів (вихователь Назаренко О.В., практичний психолог Плетньов Д.М.);
брейн-ринг

«Права дітей і батьків», змагання команд «батьки» - «діти»

(вихователь Долженко І.В.); свято для учнів 1–5 класів «По країні з краю в край
ходить Святий Миколай» (вихователь Жерліцина Ю.О.), новорічний ранок для
учнів 1–4 класів «З Новим роком друзів привітаймо» (вихователі Детинич Н.В.,
Булатнікова Н.М.).
Розвитку творчих та інтелектуальних здібностей дітей сприяє їх участь у
роботі предметних та творчих гуртків. Результативну роботу показали члени
гуртків «Юні лісівники», «Фітотерапія». Пошукові загони 4-А класу, 4-Б класу,
6 класу, 7 класу стали переможцями обласного етапу Всеукраїнської
природоохоронної

акції

«Птах

року–2012»,

нагороджені

грамотами

Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості. Грамотами за
активну роботу з формування екологічної культури учнівської молоді,
залучення до науково-дослідницької діяльності та пропаганду екологічних
знань також відмічені педагоги Детинич Н.В., Булатнікова Н.М., Куліш І.О.,
Долженко І.В., Співак Т.Б.
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Протягом І семестру вихователі і класні керівники працювали над
формуванням у учнів навичок самостійної навчальної праці під час підготовки
домашніх завдань на самопідготовці. З метою обміну досвідом практичної
роботи для вихователів школи-інтернату проведено відкриті самопідготовки: у
4-Б класі (вихователь Булатнікова Н.М.), у 7 класі (вихователь Співак Т.Б.), у
6 класі (вихователь Самойлова Т.Й.). З метою надання методичної допомоги
відвідані самопідготовки у вихователів Сердюк К.В., Носенко К.Г.
Робота з батьками спрямована на активну співучасть батьків у вихованні
дітей. Педагоги надають практичні поради батькам з різних питань виховання.
Індивідуальні консультації батьки отримують від практичного психолога
Плетньова Д.М.. На класні та загальношкільні батьківські збори виносяться
актуальні питання життя і діяльності навчального закладу, навчання і
виховання учнів: турбота про виховання дітей–конституційний обов`язок
батьків; співпраця батьків і школи як необхідна умова розвитку дитини; успіхи
дитини: що залежить від батьків (листопад, загальношкільні батьківські збори).
Згуртуванню дитячого колективу, розвитку ініціативи, активності,
умінню жити і діяти в колективі, реалізувати творчі можливості особистості
допомагає робота органів шкільного самоврядування. На засіданнях учкому, що
проходять раз на тиждень, вирішуються різні питання життєдіяльності
учнівського колективу: чергування класів по школі, санітарний стан класів,
спалень, зовнішній вигляд, дисципліна, навчання, проведення заходів у
позаурочний час. За розробленим Положенням у школі-інтернаті проходить
конкурс «Учень року», «Клас року» . За підсумками І семестру кращими стали:
у номінації «Інтелектуал року» учениця 10 класу Друз`яка Тетяна, у номінації
«Обдарованість року» учениця 11 класу Курбатова Олена, у номінації «Лідер
року» учениця 10 класу Семененко Владислава.
У І семестрі допущене невиконання плану роботи, а саме не проведені:
- свято для учнів 1-4 класів «Подарунки осені», тематична лінійка «Вітамінна
скарбниця. Профілактика застудних захворювань» у зв’язку зі звільненням
вихователя Носенко Г.С.;
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- свято «Барви рідної мови» для 5-7 класів, вихователь Співак Т.Б.;
- автобусна екскурсія «Харків – Ровеньки - Краснодон» (8-9 кл.) замінена на
заочну подорож.
Але незважаючи на проведену виховну роботу з учнями, є питання, над
вирішенням яких треба працювати у ІІ семестрі: уміння спілкуватись у
дитячому

колективі,

однокласниками

виховання

(колективи

3

взаємоповаги

кл.,

5

кл.,

і

взаєморозуміння

вихователі

Носенко

з

К.Г.,

Жерліцина Ю.О.); виховання гуманістичних рис особистості (колективи 7,8 кл.,
вихователі Співак Т.Б., Крупська Р.Я.); удосконалення роботи учкому, рівень
підведення підсумків змагання «Клас року», «Учень року», активізація роботи
комісій учкому (педагог-організатор Скрипнікова В.К.); співпраця з батьками
учнів, їх педагогічна освіта (1 клас, 3 клас, вихователі Носенко К.Г., Сердюк
К.В.); взаємозв`язок «вчитель–вихователь–учень» щодо удосконалення роботи
з розвитку навичок самостійної навчальної праці.
Виходячи з викладеного
НАКАЗУЮ:
1.Визнати результативною виховну роботу з учнями 4-А класу (вихователь
Детинич Н.В.), 6 класу (вихователі Долженко І.В., Самойлова Т.Й.), 4-Б класу
(вихователь Булатнікова Н.М.).
2. Вихователям Носенко К.Г., Жерліциній Ю.О., Співак Т.Б., Крупській Р.Я.
при плануванні виховної роботи з учнями на ІІ семестр спрямувати проведення
заходів на формування в учнів гуманістичних рис особистості, уміння
спілкуватися з однолітками.
До 10.01.2013 р.
3.Вихователям:
3.1. У планах роботи з учнями на ІІ семестр, віддати перевагу активним формам
роботи, залучати спеціалістів різних галузей науки і мистецтва до участі в
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заходах. Планування здійснити згідно з річним планом роботи школиінтернату.
До 10.01.2013 р.
3.2. Відповідно до методичної проблеми продовжити постійну роботу з
розвитку навичок самостійної навчальної праці учнів на самопідготовці.
Конкретизувати всі етапи проведення самопідготовки.
Протягом ІІ семестру.
4. Практичному психологу Плетньову Д.М.:
4.1.

Узагальнити

матеріали

щодо

вивчення

вікових

і

психологічних

особливостей учнів «групи ризику» та слабовстигаючих учнів, надавати
рекомендації педагогам для використання у практичній роботі з дітьми.
До 10.01.2013 р.
5.Скрипніковій В.К., педагогу-організатору:
5.1. Підвести підсумки роботи учнівського комітету за І семестр навчального
року, визначити основні напрямки роботи учкому на ІІ семестр.
До 18.01.2013 р.
5.2. Провести загальношкільну тематичну лінійку «Учком діє. Підсумки роботи
органів учнівського самоврядування за І семестр».
25.01.2013 р.
5.3. Активізувати роботу комісій учкому, удосконалити схему щотижневого і
помісячного підведення підсумків роботи класів за різними напрямками та їх
участі у конкурсі «Клас року–2013», «Учень року–2013».
Протягом ІІ семестру
6. Контроль за виконанням наказу покласти на Семенець А.П.

Директор школи-інтернату

В.І.Куліш

