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

НАКАЗ
№ 265

27. 12.2013
Про підсумки виховної роботи
з учнями школи-інтернату
у І семестрі 2013/2014 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,

загальноосвітніх

Основних

орієнтирів

виховання

учнів

1–11

класів

навчальних закладів України, організаційно-методичних

рекомендацій Департаменту науки і освіти щодо організації виховної роботи у
навчальних закладах інтернатного типу на 2013/2014 навчальний рік протягом
І семестру 2013/2014 навчального року виховна робота з учнями школиінтернату була спрямована на: активізацію різних форм позакласної роботи з
учнями; виховання патріотизму, моральності, поваги до історичного минулого
народу; залучення дітей до участі в різних сферах діяльності на основі їх
нахилів і здібностей;

проведення заходів з нагоди 70-річчя визволення

Харківщини, України від німецько-фашистських загарбників; вшанування
пам`яті Т.Г.Шевченка (з нагоди 200-річчя від дня народження); проведення у
2013 році заходів з нагоди проголошення в Україні Року дитячої творчості
(довідка додається).
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У ІІ семестрі 2013/2014 навчального року виховна робота буде
спрямована на вирішення таких питань: проведення виховних заходів до
200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка; удосконалення форм роботи з
батьками, їх педагогічної освіти, співпраці зі школою у навчанні, вихованні,
оздоровленні дітей; формування в учнів навичок спілкування в дитячому
колективі, виховання взаємодопомоги і взаєморозуміння з однокласниками;
удосконалення роботи комісій учкому, рівня підведення підсумків змагання
«Клас року», «Учень року».
Виходячи з викладеного
НАКАЗУЮ:
1.Визнати результативною виховну роботу з учнями 1 класу (вихователь
Детинич Н.В.), 5-Б класу (вихователь Булатнікова Н.М.).
2.Вихователям:
2.1. Спланувати виховну роботу з учнями на ІІ семестр згідно з річним планом
роботи школи-інтернату, віддаючи перевагу активним формам роботи. Внести
до планів роботи заходи до 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. До
проведення заходів залучати спеціалістів різних галузей науки і мистецтва.
До 10.01.2014
та протягом ІІ семестру
2.2. Вихователям Жерліциній Ю.О., Назаренко Л.М., Долженко І.В. внести до
календарних планів виховної роботи проведення заходів, що не виконані у
І семестрі.
До 10.01.2014
2.3.

Вихователям

Колесник

Г.М..,

Жерліциній

Ю.О.,

Цеменко

І.Ф.,

Долженко І.В. у ІІ семестрі спрямувати проведення заходів на виховання в
учнів толерантного ставлення до людей, уміння спілкуватися з однолітками.
Протягом ІІ семестру

3

3.Скрипніковій В.К., педагогу-організатору:
3.1. Провести загальношкільну тематичну лінійку «Творчий звіт комісій учкому
про роботу у І семестрі, участь учнів у конкурсі «Клас року-2014», «Учень
року-2014».
24.01.2014 р.
3.2. Спланувати роботу учнівського комітету на ІІ семестр 2013/201
навчального року, визначити основні напрямки роботи
До 17.01.2014 р.
3.3. Щомісячно підводити підсумки конкуру «Клас року-2014», «Учень року2014», результати вивішувати на стенді, активізувати роботу комісій учкому.
Протягом ІІ семестру
4. Контроль за виконанням наказу покласти на Семенець А.П..

Директор школи-інтернату

З наказом ознайомлені:
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

П.І.Б.
Семенець А.П.
Скрипнікова В.К.
Колесник Г.М.
Жерліцина Ю.О.
Долженко І.В.
Цеменко І.Ф.
Назаренко Л.М.

Підпис

В.І.Куліш
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ДОВІДКА
про підсумки виховної роботи з учнями
у І семестрі 2013/2014 навчального року
Виховна робота спланована у розділі ІІІ, пункти 1.1.–1.4.3. плану роботи
навчального закладу на 2013/2014 навчальний рік, календарних і щоденних
планах виховної роботи з учнями і проводилась за напрямами: громадянське
виховання,

національно-патріотичне,

правове

виховання,

профілактика

правопорушень, соціальний захист учнів, попередження дитячого травматизму
та безпека життєдіяльності учнів, робота з батьками, робота органів дитячого
самоврядування, екологічне, художньо-естетичне, фізичне виховання.
Класні

керівники і вихователі значну увагу приділяють питанням

змістовного дозвілля

дітей, згуртуванню колективів шляхом проведення

колективних творчих справ по групах класів і загальношкільних заходів. Так за
активної участі дітей і педагогів на високому рівні проведено виховні заходи:
свято «Здрастуй, школо!» (педагог-організатор Скрипнікова В.К.), тематичний
урок «Сторінки безсмертя. Харківщина у Великій Вітчизняній війні 1941-1945
років» (вихователь Гасан Є.Ю.), свято «Учитель, перед іменем твоїм…»
(педагог-організатор Скрипнікова В.К.,керівники гуртків Науменко О.В.,
Мостовий Д.П., Лижник І.О.), свято для учнів 5–6 класів «Фарби осені»
(вихователь Жерліцина Ю.О.), тематична лінійка «Безпечна поведінка під час
канікул» (вихователь Булатнікова Н.М.), свято для учнів 1–4 класів «Подорож
до Країни здоров`я» (вихователь Детинич Н.В.), тематична лінійка «Міфи і
факти про ВІЛ/СНІД» (вихователь Кучерява І.В.), свято для учнів 1–5 класів
«До Миколи не буває зими ніколи» (вихователь Булатнікова Н.М.), ранок для
учнів 1–4 класів «Новорічні пригоди» (вихователь Колесник Г.М.), новорічна
святкова вистава для 5–11 класів (вихователі Крупська Р.Я., Гасан Є.Ю.,
педагог-організатор Скрипнікова В.К., керівники гуртків).
Протягом І семестру учні школи-інтернату розвивали свої творчі та
інтелектуальні здібності, працюючи у творчих і предметних гуртках.
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На виконання Указу Президента України від 28.12.2012 №756/2012 «Про
проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості» з метою
вдосконалення виховної роботи та організації змістовного дозвілля з учнями
школи-інтернату проведені заходи, спрямовані на розвиток творчих здібностей
і талантів вихованців:
- організована робота хореографічного та музичного гуртків. 89 учнів–
членів гуртків беруть участь у підготовці і проведенні загальношкільних
свят і заходів по групах класів.
- 39 учнів відвідують різноманітні гуртки позашкільних навчальних
закладів: школу танців «RELIS», музичну школу №7 ім. Мусоргського по
класу

фортепіано,

саксофону,

домбри,

ударних

інструментів,

БК Залізничніків–народний спів; спорткомплекс «Малібу»–спортивні
танці; гурток акторської майстерності; художню школу ім. Рєпіна.
- Учні протягом 2013 року взяли участь в обласних, Всеукраїнських та
міжнародних заходах: в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу
дослідницько-експерементальних

робіт

із

пригодництва

«Юний

дослідник»; в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Українська
народна іграшка» (нагороджені дипломом КЗ «Харківський обласний
Палац дитячої та юнацької творчості»); стали переможцями обласної
фотовиставки «Територія пригод–2013», заочного відбіркового конкурсу
учнівських колективів екологічної просвіти «Земля–наш спільний дім»;
нагороджені дипломом ІІІ ступеня за перемогу в обласному етапі
Всеукраїнського юнацького фестивалю в номінації «Кращий слайдфільм»; взяли участь в обласному святі художньої творчості вихованців
навчальних закладів інтернатного типу обласного підпорядкування
«Весняні посмішки». Нагороджені грамотами і дипломами за участь у ІІІ
Харківському конкурсі на краще виконання військових пісень серед
хлопчиків «Співучий соловейко».
- Протягом 2013 року у школі-інтернаті працювала постійно діюча
виставка творчих робіт учнів «Палітра». Проведено виставки малюнків
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«Моя майбутня професія», «Вогонь корисний і небезпечний», до
Міжнародного дня Землі та Всесвітнього дня авіації і космонавтики,
«Увага! Діти на дорозі!», «Країна, в якій я живу», «Мої права і
обов`язки». Організовані творчі виставки робіт учнів «Українська
писанка», новорічних композицій, вітальних листівок.
- Проведені презентації «Світ моїх захоплень», «Здоров`я і вибір
майбутньої професії».
- З учнями проведені 6 майстер-класів дизайнерами. Діти взяли участь у
показі моделей, створених під час майстер-класів, у Kharkov Days s/s 2014
соціально-освітнього блоку «Майбутні кутюр`є».
- Проведені заходи по групах класів: святкова програма «Миром править
любов» (7–11 класи); свято «Струни серця» (за мотивами творів
Т.Г.Шевченка, українських народних пісень)–(5-9 класи); святкова
програма «Природа в загадках, прислів`ях, приказках та віршах»
(1–4 класи); конкурс на кращого читця творів про Україну (5–9 класи);
свято «В гостях у Сонечка на галявині Здоров`я» (1–4 класи); свято
«Фарби осені» (5–6 класи); театралізоване свято «До Миколи не буває
зими ніколи» (1-5 класи); театралізоване свято «Прощання з Букварем»
(1–4 класи); свято випускників «Рідна школо, прощавай!» (9,11 класи).
- Загальношкільні заходи: святковий концерт-вітання до 8 Березня
«Весняний букет»; урочистий концерт «І пам`ятає світ врятований» (до
дня Перемоги); свято останнього дзвоника; святковий концерт до Дня
працівників освіти; театралізована новорічна вистава.
У школі-інтернаті створені всі умови для творчого, інтелектуального,
духовного і фізичного розвитку дітей.
Вихователі і класні керівники працювали над формуванням в учнів
навичок самостійної навчальної праці на самопідготовках. З метою обміну
досвідом практичної роботи для вихователів школи-інтернату проведено
відкриті самопідготовки: у 10–11 класах (вихователь Кучерява І.В.), у
3 класі (вихователь Назаренко Л.М.), навчально-ігрове відкрите заняття у 1
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класі (вихователь Детинич Н.В.). З метою надання методичної допомоги
відвідані самопідготовки і виховні заходи у вихователя Цеменко І.Ф.
Колектив

педагогів

Всеукраїнському

і

учнів

школи-інтернату

превентивному

проекті

бере

«Зміцнення

участь

у

потенціалу

Всеукраїнської спілки вчителів і тренерів для поліпшення доступу до
якісних послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу у діяльності шкіл, дружніх до
дитини».В межах моніторингового дослідження стану превентивної освіти
проведено поетапне анкетування учнів, педагогів, адміністрації, батьків. У
10–11 класах викладається факультативний курс «Захисти себе від ВІЛ».
Члени учнівського самоврядування під керівництвом педагога-організатора
Скрипнікової

В.К.

працюють

за

програмою

«Маршрут

безпеки».

Подорожуючи по інтерактивних станціях, підлітки шляхом тренінгових
занять та інтерактивних ігор формують навички з найважливіших питань
репродуктивного здоров`я, підвищують рівень толерантності до людей, які
живуть з ВІЛ/СНІДом.
Робота з батьками спрямована на активну співпрацю батьків і педагогів з
виховання дітей. Батьки отримують практичні поради з різних

питань

виховання . Практичний психолог Плетньов Д.М. проводить індивідуальні
консультації для батьків. На класних і загальношкільних батьківських
зборах розглянуті питання: вікові і психологічні особливості учнів
молодшого, середнього, старшого шкільного віку; як оцінювати шкільні
успіхи своїх дітей; роль режиму дня, протирецидивного лікування у
вихованні

здорової

дитини;

особливості

навчальної

діяльності

старшокласників, роль батьків дітей у цьому процесі; здоров`я дитини, її
фізичний розвиток; авторитет, особистий приклад батьків у попередженні
шкідливих звичок дітей.
Робота учнівського комітету спрямовує життєдіяльність шкільного
дитячого колективу, його згуртування, розвиток дитячої ініціативи,
активності, реалізацію творчих можливостей та лідерських якостей
особистості. На засіданнях учкому щотижнево розглядаються різні питання
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життя колективу учнів: дисципліна, чергування класів по школі, зовнішній
вигляд, організація і проведення виховних заходів. Згідно з Положенням у
школі-інтернаті проходить конкурс «Клас року», «Учень року». За
підсумками І семестру кращими стали: у номінації «Інтелектуал року»
учениця 9 класу Казбекова Грануш, учениця 11 класу Друз`яка Тетяна; у
номінації «Творча особистість » учениця 8 класу Єфімова Юлія, учениця 5Б
класу Саіліян Валерія; у номінації «Лідер року» учениця 10 класу
Перешивайло Христина, учениця 11 класу Семененко Владислава.
У І семестрі допущене невиконання плану роботи школи-інтернату, а
саме: не проведене свято для учнів 5–7 класів «Україно, краю мій рідний»
(листопад, вихователь Жерліцина Ю.О.), ранок для учнів 1–4 класів
«Чарівний світ народних казок» (листопад, вихователь Назаренко Л.М.),
спортивні змагання «Веселі старти» для учнів 6–7 класів (вихователь
Долженко І.В.).
У ІІ семестрі 2013/2014 навчального року необхідно продовжити
працювати

над

вирішенням

наступних

питань

виховної

роботи:

удосконалення форм роботи з батьками, їх педагогічної освіти, співпраці у
навчанні, вихованні, оздоровленні дітей (колективи 4 класу, 6 класу,
7 класу, вихователі Колесник Г.М., Жерліцина Ю.О., Долженко І.В.,
Самойлова Т.Й.); формування в учнів навичок спілкування в дитячому
колективі, виховання взаємодопомоги і взаєморозуміння з однокласниками
(колективи 4 класу, 5А класу, 6 класу, 7 класу, вихователі Колесник Г.М.,
Цеменко І.Ф., Жерліцина Ю.О., Долженко І.В.); удосконалення роботи
комісій учкому, рівня підведення підсумків змагання «Клас року», «Учень
року» (педагог-організатор Скрипнікова В.К.).

Заступник директора з виховної роботи

Семенець А.П.

