
ЗАБРОДІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ 
БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

. Н А К А З

і /  Заброди №

Про підсумки виховної роботи 
у 2018/ 2019 навчальному році

У II семестрі 2018/2019 навчального року педагогічний колектив 
працював над реалізацією основних напрямів розвитку освіти у 21 столітті, 
викладених у Національній доктрині розвитку освіти, законів України « Про 
загальну середню освіту» та « Про освіту», Стратегії національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді на 2016/2020 роки, Державній 
програмі педагогічної освіти батьків « Сім’я і діти», Концепції превентивного 
виховання дітей і молоді, Основних орієнтирах виховання учнів 1-9 класів та 
інших нормативно-правових документах про школу й виховання.

Виховна тема школи -  «Вдосконалення форм і шляхів роботи з 
учнівським колективом -  пріоритетний напрямок громадянського становлення 
учня та його соціалізації». Виходячи з теми та реалізуючи основну виховну 
мету, класні колективи працювали за такими напрямками: формування 
ціннісного ставлення до держави, суспільства, до себе (5, 9-1 Ікл.), формування 
ціннісного ставлення до себе, сім’ї, людини, родини (1-4, 6-8 кл.). Проблеми, 
що стояли перед класними керівниками, стосувалися згуртування дитячого 
колективу, формування активної громадянської позиції учня, створення 
освітнього середовища сприятливого для соціалізації підростаючого покоління, 
формування творчої особистості, розвитку її здібностей, формування творчого 
потенціалу морально цілісної особистості, аналізу та діагностики у роботі 
класного керівника, апробації інтерактивних форм й методів роботи. їх 
вирішення ґрунтувалося на реалізації ідеї комплексного підходу до виховного 
процесу.

Методичне об’єднання класних керівників працювало над 
вдосконаленням своєї роботи, сприяло професійному зростанню особистості 
педагога, стимулювало творчість класного керівника, підвищувало його роль і 
авторитет. Велику увагу було приділено втіленню в роботу класного керівника 
проектних технологій та форм соціалізації школярів на уроках та в позаурочній 
діяльності.

Контроль за станом виховної роботи здійснювався у формі наказів, 
індивідуальних бесід, виступів та обговорень на нарадах різних рівнів, на 
засіданні методичного об’єднання.



Згідно Положень і Умов проведення конкурсів та змагань у школі 
пройшли відповідні виховні й спортивні заходи, результати яких подані в 
узагальнюючих цаказах та інформаційних повідомленнях.

Формуючи ціннісне ставлення учнів до себе, родини, держави, у школі 
здійснювалося правове й превентивне виховання.

Проблеми превентивного й правового виховання розглянуті на класних й 
загальношкільних батьківських зборах та засіданні Ради профілактики 
злочинності. Працівники районних служб з питань превентивного та правового 
виховання -  часті гості школи. Ними проведені колективні та індивідуальні 
зустрічі й бесіди, відбулися спілкування з питань запобіганню бездоглядності 
учнів, попередження правопорушень серед дітей, надана методична допомога 
щодо впровадження інклюзивної освіти.

З метою формування у школярів правильного розуміння правових 
проблем заклад долучився до Всеукраїнської антикорупційної програми, що 
також передбачає соціалізацію підростаючого покоління, підготовку його до 
життя в соціумі.

Багато уваги протягом семестру приділялося безпеці життєдіяльності 
учнів. Питання покращення роботи цього напрямку розглядалося на нарадах 
при директору школи та заступнику директора з виховної роботи, на класних 
та загальношкільних батьківських зборах. Класні керівники 1 -9 класів постійно 
проводять профілактичні бесіди, про що свідчать записи у класних журналах, 
учнівських щоденниках та індивідуальних пам’ятках для учнів та батьків.

Здійснюючи екологічне виховання та формуючи ціннісне ставлення до 
природи, школярі 1-9 класів взяли активну участь у двомісячнику «За чисте 
довкілля».

Розвиток творчих обдарувань учнів також здійснюється шляхом 
залучення дітей до роботи у гуртках.

У 2018/ 2019 навчальному році на належному рівні здійснювалася робота 
з батьківською громадськістю. селищної ради. Члени батьківського активу 
брали активну участь у організації й проведенні загальношкільних батьківських 
зборів, в проведенні поточного ремонту, у вирішенні нагальних шкільних 
проблем.

Певні досягнення спостерігаються у спортивно-оздоровчій роботі.
Недоліком у вихованні школярів сьогодні є недостатня робота з 

підвищення моральності й культури поведінки учнів у школі й за її межами. 
Більшість учнів 5-9 класів потребують формування міжособистісних стосунків. 
У багатьох дітей не сформоване правильне розуміння культури зовнішнього 
вигляду, який відповідав би їх віковим особливостям. Деякі старшокласники 
мають низький рівень культури поведінки в громадських місцях.

Виходячи з вищесказаного,

НАКАЗУЮ:
1. Класним керівникам 1-9 класів у новому навчальному році
1) Продовжити роботу над створенням власної виховної системи роботи з
класом.
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2) Підібрати такі форми роботи з учнями, які матимуть виховний вплив на 
підвищення моральності й загальної культури поведінки в школі й громадських 
місцях, стануть засобом соціалізації школярів та розвитку творчої особистості 
учителя й учнів.

* До 01.09.2019
3) Активізувати роботу з краєзнавчого виховання, вносити у виховні плани 
продумані, реальні форми роботи, створювати сприятливі умови для їх 
реалізації.

Постійно
4) Посилити контроль за відвідуванням учнів, систематично його аналізувати й 
вчасно вживати необхідних заходів.

Протягом 2019/2020 навчального року
5) Усім учителям -  предметникам, активізувати роботу з обдарованими 
учнями, постійно залучати їх до позакласної роботи з предмету, сприяти їх 
творчому росту

Протягом 2019/2020 навчального року 
10. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

Білаш Г.П.

Директор Забродівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів
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