ЛОЗІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №7
ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗВІТ
з виховної роботи у 2016/2017 навчальному році
Головною метою на сучасному етапі навчання педагогічний колектив
вважає допомогти кожній дитині досягнути певних успіхів, реалізувати духовні,
комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця продуктивного
співробітництва вчителів школи, учнів, батьків і громадських структур
спрямовані на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і
колективних успіхів, які дитина усвідомлює як позитивний розвиток її здібностей.
Педагогічний колектив Лозівської ЗОШ І - ІІІ ступенів у 2016/2017 н.р.
ставив перед собою основне завдання – виховання освіченої, фізично здорової,
інтелектуально розвиненої особистості. Робота будувалася на основі взаємної
вимогливості, поваги, довіри й атмосфери спільних успіхів. Планування роботи
школи у 2016-2017 н.р. здійснювалось на основі принципів цілеспрямованості,
науковості, поєднання перспективного і щоденного планування. Учителі школи
спрямовували свою роботу на вдосконалення і осучаснення системи навчальновиховної роботи.
Наш навчальний заклад працював над шкільною виховною метою:
«Формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка
успішно самореалізується в соціумі як громадянин, патріот, сім’янин,
професіонал». Шляхи досягнення цієї мети були спрямовані на виховання учнів у
контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплювали весь навчальновиховний процес, ґрунтувалися на свободі вибору мети життєдіяльності та
поєднували інтереси особистості, суспільства і держави.
Протягом року питання виховної роботи розглядалися:
- на нарадах при директорові: «Про підсумки проведення літнього
оздоровлення учнів» (17.06.2016 № 91-о), «Про організацію та проведення свята
Першого дзвоника» (26.08.2016 №103-о), «Забезпечення обов’язкової повної
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загальної середньої освіти на початок 2016/2017 навчального року, охоплення дітей
шкільного віку навчанням» (01.09.2016 №121-о), «Про організаціюроботи гуртків у
2016/2017 н.р.» (01.09.2016 №112-о), «Підготовка до проведення Новорічних та
різдвяних свят. План роботи на зимові канікули. Дотримання правил пожежної
безпеки», «Звіт з виховної роботи за І семестр», «Аналіз роботи з дітьми-сиротами
та дітьми, які позбавлені батьківського піклування», «Про стан виконання ст. 35
Закону України «Про освіту» за І семестр», «Підсумки роботи з профілактики
злочинності та бездоглядності», «Звіт з виховної роботи за рік», «Про підсумки
проведення випускного вечора з нагоди закінчення навчання учнями 11–х класів
школи», «Про організацію та проведення свята Останнього дзвоника та випускного
вечора», «Про організацію літньої оздоровчої компанії у 2017 році», «Про надання
матеріальної допомоги дітям сиротам», «Про організацію та проведення свята 8
березня» від 20.02.2017 №34-о, «Про організацію роботи табору відпочинку з
денним перебуванням та дитячого закладу праці та відпочинку у 2017 році» від
12.04.2017 №72-о;
- на педраді «Творчість класного керівника: шляхи звільнення від
стереотипів та шаблонів», на засіданнях Ради школи «Про стан роботи з дітьми
схильними до правопорушень»;
- на батьківських зборах «Мистецтво виховання дітей у сім’ї», «Спільна
діяльність школи та родини щодо формування в учнів потреби у самоосвіті,
інтелектуальному саморозвитку, духовному та фізичному самовдосконаленні»;
- на засіданнях МО класних керівників: «Методи превентивного виховання»,
«Вивчення особистості й міжособистісних стосунків учнів», «Співпраця школи і
сім’ї – запорука успішного розвитку особистості школяра», «Проектні технології у
виховній роботі», «Формування ціннісної системи людини як регулятор її вчинків і
поведінки».
Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів показав, що виховна робота
проводиться на належному рівні, використовуються елементи сучасних технологій
виховання учнів.
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На виконання Методичних рекомендації з питань організації виховної роботи
у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році (лист Інституту модернізації
змісту освіти від 25.07.2016 № 2.1/10-1828), Державної Програми «Основні
орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»,
затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 31.10.2011
№1243, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів
щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та
методичних

рекомендацій

щодо національно-патріотичного

виховання y загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом МОН
від 16.06.15 року № 641, з урахуванням Методичних рекомендації з організації
патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у 2014/2015 навчальному році
(лист МОН від 27.11.2014 №1/9-614) та Плану заходів з національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016-2017 навчальний рік, у школі сплановано
систему заходів різного спрямування із забезпечення виконання завдань, які є
метою сучасного освітнього процесу:

формування громадянина, патріота,

інтелектуально

морально

розвиненої,

духовно

і

зрілої

особисті,

готової

протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити
себе та оточуючий світ.
Виховна робота колективу протягом 2016/2017 н.р. серед учнів 1-11-х класів
будувалася за місячниками згідно Основних орієнтирів виховання та формування
ціннісного ставлення до суспільства і держави, культури та мистецтва, природи,
праці, сім’ї, родини та людей, до себе. Основна увага педагогів школи протягом
проведених місячників“Увага! Діти – на дорозі!” (у вересні), „Світ прав дитини”(у
жовтні), «Вахта пам’яті» (у грудні)„Збережи здоров’я та й на все життя” ( у
березні)була приділена вихованню у школярів ціннісного ставлення до суспільства
та держави, сім’ї, родини, людей, національно-патріотичному та моральному
вихованню, формуванню в учнів патріотизму та національної самосвідомості,
військово-патріотичному

та

громадянському

гуманістичних цінностей.
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вихованню,

формуванню

У школі проведено ряд заходів відповідного напрямку згідно Методичних
рекомендацій з виховної роботи на 2016/2017 навчальний рік, як:
- національно-патріотичне виховання
- формування правової компетентності
- формування ціннісного ставлення досім»ї, родини, людей
- ціннісне ставлення до культури і мистецтва
- ціннісне ставлення до праці
- ціннісне ставлення до природи
- формування здорового способу життя
Національно-патріотичне виховання (додаток 1)
Ціннісне ставлення до суспільства та держави :
тематичні класні годину за темами:
- 1-11 класи „Майбутнє України в наших руках”„Ніхто не забутий, ніщо не забуте»,
«Міжнародний день толерантності», «Голодомор 1932-1933 років»;
- 1-4 класи «У нас одна Батьківщина – наша рідна Україна», «Мої права та
обов’язки», «Ми – українці»;
- 5-8 класи «Я – громадянин і патріот держави», «Право, обов’язок, свобода та
відповідальність», «Україна – наша Батьківщина»;
- 9-11 класи «Ми – громадяни України», «Громадянське суспільство – гарантія
дотримання прав людини», «Захист Вітчизни – обов’язок громадянина»;
з нагоди Дня Збройних Сил Українив школі проведено:
- родинне свято серед учнів 2-х класів під назвою «Слава козацька не вмре, не
поляже»;
- урок мужності серед учнів 5-6-х класів;
- шкільний фестиваль військово-патріотичної пісні до Дня партизанської слави;
- конкурс малюнків «Як я буду захищати Батьківщину»
- учнів школи взяли участь у несінні Почесної варти біля Меморіалу Слави (Пост
№ 1)
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до дня українського козацтва:
- тематичні виставки літератури,екскурсії до шкільного музею „Козацька
світлиця”
- спортивні змагання 5-8 кл;
- козацьки розваги 9-11 кл;
акції та флешмоби:
- «Одягни вишиванку», «Говоримо українською»;
- вікторина «Державні символи України як символ правової культури»;
- флешмоб до Дня гідності і свободи;
- круглий стіл «Торгівля людьми. Розвіювання міфів» в рамках реалізації
освітньо-профілактичного

проекту

«Правовий

десант»,

профілактично-

просвітницький захід «Злочин, який не розголошують» в рамках акції «16 днів
проти насилля», інтерактивна вікторина про існуючи права «В країні прав та
обов’язків», правовий диспут «Право і мораль»;
- вечір пам’яті «Збудуймо пам’яті негаснучий собор» для учнів 8-х класів,
присвячений 83-ї річниці Голодомору в Україні 1932-1933 років;
Формування здорового способу життя (додаток 2)
Ціннісне ставлення до себе, до свого фізичного Я:
- тематичні класні години за темою «Вплив гральних автоматівна психіку
людини», «Закон і ми. Що таке правомірна поведінка», «Толерантність у
сучасному суспільстві», «Проблема торгівлі людьми», «Жити за законами
держави», «Про закон і право», «Наші права. Конституція в моєму житті».для
учнів 1-11-х класів;
- День здоров’я – з метою вшанування кращих спортсменів школи, прищеплення
дітям любові до спорту та поваги до людей, які ним займаються;
- змагання «Веселі старти», з піонерболу та футболу, першість школи з шашок
та шахів, участь збірної команди школи з футболу у міських змаганнях
«Шкіряний м’яч»;
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- інтерактивне заняття «Подорож до країни прав та обов’язків» для учнів 5-х
класів;
- заняття з елементами тренінгу «Формування навичок поведінки, які допоможуть
уникнути життєвих ризиків» для учнів 7-Б класу;
- заняття з елементами тренінгу «Відповідальність та прийняття рішень» для
учнів 7-А класу;
- - профілактичні заходи «Торгівля людьми: розвіювання міфів» (9 класи),
- - інструктажі та бесіди з безпеки життєдіяльності: з правил поведінки під час
навчально-виховного процесу: під час уроків, перерв, в їдальні, на подвір’ї, в
спортзалах та на спортмайданчиках; з правил дорожнього руху; поводження з
електроприладами, вибухонебезпечними предметами; протипожежної безпеки;
правил поведінки на воді, у лісі, вдома; щодо попередження дорожньотранспортних пригод; «Обережно, отруйні гриби»; «Правила дорожнього руху»;
«Мінна безпека»; з профілактики шкідливих звичок; «Обережно ожеледиця!»; про
обережне

поводження

з

вогненебезпечними

речовинами;

про

правила

протипожежної безпеки під час проведення новорічних свят; про правила
поведінки під час канікул;
- зустрічі учнів 8-х класів з лікарем-наркологом;
- батьківські збори для батьків 7-8-х класів із залученням фахівців громадських
організацій «Від серця до серця»;
- профілактичні ігри «Крок за кроком», «Володар перстнів» для учнів 8-А та 8-Б
класів;
- тренінг «Формування колективу як запорука успішної взаємодії» для учнів 10
класу;
- конкурс знавців правил дорожнього руху «Вулична азбука»
- конкурс малюнків „Увага, діти на дорозі!” Повести конкурс творів-мініатюр
для учнів 5-8 класів «Моє майбутнє»
для учнів 9-11 класів «Моє місце в житті»
- спортивні змагання «Нумо, дівчата! Нумо, красуні!» серед дівчат 9-11-х класів;
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Ціннісне ставлення до культури і мистецтва (додаток 3)
Ціннісне ставлення до культури та мистецтва:
- шкільні виставки малюнків: «Осіння Лозівщина», «Зимонька-зима», плакатівдо
Дня учителя та Всесвітнього дня боротьби зі СНІДОм «Ми – проти СНІДу!»;
- фотовиставка «Україна – єдина країна»;
- шкільна акція «Подаруй книгу школі» до Всеукраїнського дня бібліотекаря;
- святковий концерт до Дня учителя;
- бібліотечні уроки для учнів школи;
- участь шкільних команд в турнірах найрозумніших «Що? Де? Коли?»;
- виготовлення іграшок для новорічної ялинки «Майстерня ялинкова»;
- загальношкільна акція «Прикрасимо школу та шкільне подвір’я до Нового
року!»;
новорічні свята:
- ранки для учнів 1-4-х класів, казковий вернісаж для учнів 5-6-х класів 9-11-х
класів;
-

хіт-парад для учнів 7-8-х класів;

- виставка малюнків «Юні художники» серед учнів 5-7 класів;
Формування гуманістичних цінностей (додаток 4)
Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей:
- благодійний ярмарок «Дари осені»;
- участь в Міжнародній акції «16 днів проти насилля»;
- родинні свята: в 9-А «Андріївські вечорниці» (класний керівник Грищенко Л.П.)
в 3-В «Свято осені» (класний керівник Семеченкова М.В.);
- ярмарок з нагоди дня Святого Миколая;
Професійна орієнтація та допрофільна підготовка (додаток 5)
Ціннісне ставлення до праці:
- трудові десанти по прибиранню території школи від листя та генеральні
прибирання кабінетів;
- відвідування днів відкритих дверей навчальних закладів міста учнями школи;
- книжкова виставка «Професія в житті людини»
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- анкетування учнів 9-11-х класів щодо професійного вибору.
Розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок, культури (додаток 6)
Ціннісне ставлення до природи:
- туристичні походи до осіннього та зимового лісу, парків міста;
- урочисті збори до дня вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС;
- покладання квітів з нагоди Дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії на
ЧАЕС;
- книжкові виставки «Зустрічаймо весну» та «Екологія – здоров’я, життя»;
- виставки дитячих малюнків «Бережімо землю» серед учнів 5-7-х класів, «Що
місяцю зіроньки кажуть ясненькі» – серед учнів початкової школи;
- екологічна акція «Чисте подвір’я».
З метою виховання самосвідомості майбутнього громадянина України,
забезпечення повноцінного всебічного розвитку школяра, розумового, естетичного,
фізичного виховання, розвитку природних здібностей учнів, задоволення їхніх
освітніх запитів, враховуючи сучасні вимоги до виховного процесу у школі
створена система творчого розвитку учнів на базі особистісного підходу, яка
дозволяє здійснювати завдання виховання.
З 02.09.2016 р. у нашій школі діють 6 гуртків різного напрямку:
військово-патріотичного - гурток «Влучний стрілець» керівник Гаманов Є.Ф.;
туристсько-краєзнавчого - гурток « Історичне краєзнавство» керівник Лиценко
А.А.;
соціально-психологічного – гурток «Дивосвіт» (6-7 років), «Пізнай себе»керівник
Супрун Т.Г.;
художньо-естетичного - Колектив естрадної пісні(керівник Рибак С.Л., гурток
« Вокальний спів» (6-9 років) – керівник Цапенко О.Г.
Результати роботи гуртківців можна побачити під час проведення шкільних та
позашкільних заходів: концертів, виставок, екскурсій, семінарів, а також на сайті
школи.
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В 2016-2017 навчальному році шкільне учнівське самоврядування продовжило
свою роботу. Рада лідерів складається з числа керівників центрів учнівського
самоврядування.У вересні 2016 року Мером школи обрано ученицю 10 класу
Сачко Катерину.
Систематично

проводяться

засідання

центрів

шкільного

учнівського

самоврядування під керівництвом педагогів-кураторів.Відповідно до плану
проводяться засідання ради лідерів під керівництвом

педагога-організатора

Коваленко Т.Г.
Робота учнівського самоврядування школи, яка ефективно діє у навчальному
закладі, забезпечує створення атмосфери взаємодовіри, наближення учнів до
вчителів, залучення кожного школяра, вчителя, батьків або працівників школи до
співпраці,

виховання

соціально-зорієнтованої,

духовно-багатої,

національно

свідомої особистості, а отже, - учасниками учнівського самоврядування було
проведено ряд акцій соціального характеру: «Листочок до листочка!», «За чисте
довкілля», «Подаруй дитині іграшку», «Добро очима дітей», акція по збору коштів
для хворих дітей по зору «Від серця до серця», «Здорова нація - здорова країни».
Протягом 2016/2017

навчального року школа брала участь у міських

фестивалях, конкурсах, агітбригадах.
Результати участі у СПОРТИВНИХ змаганнях у 2016/2017 навчальному році
ПІБ учня

Клас

Місце

Вчитель

№
з/п
1.

Нєвєрова Софія

9-Б

2.

Бєльська Вікторія

9-Б

3.

Бутко Віталій

9-Б

ІІ
Художня
гімнастика
І (обл..)
Плавання
ІІ (обл.)

Міжнародний мовно-літературного конкурс учнівської та студентської
молоді імені Т.Шевченка
1

Ковальова Ілона

7-Б

ІІ

Семко
Г.М.
9

2
1

Смерчинська
Діана
Черняченко
Валентин

8-А
11

ІІ

Семко
Г.М.
ІІ Конкур Петренко
ораторського О.Л
мистецтва

Обласний конкурс екологічних агітбригад «Земля – наш спільний дім»
Команда
«Екобджілка»
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ІІ

Трохимець
Н.О.
Коваленко Т.Г.
Катрина М.І.

У школі працюють музеї «Козацької слави» та Тарасові Шевченку, робота
яких сприяє національно-патріотичному вихованню підростаючого покоління
(Додаток 2).
Згідно нормативно-правових документів та планів роботи школи перед класними
керівниками на 2016-2017 навчальний рік були поставлені наступні завдання:
- громадянське та національно-патріотичне виховання учнів;
- сприяння формуванню в учнів високих гуманістичних цінностей, моральнопсихологічних якостей;
- виховання в учнів любові до Батьківщини, рідного краю, поваги до старшого
покоління, ветеранів Другої світової війни, дітей війни, переселенців, воїнівучасників АТО, забезпечення діяльності учнівського самоврядування;
- активізація волонтерської роботи;
- продовження реалізації благодійного проекту «Від серця до серця»;
- контроль за відвідуванням учнів;
- систематична підтримка зв’язку з батьками;
- виховання культури міжетнічних відносин, підвищення рівня правової культури
учнів, забезпечення системного вивчення та дотримання школярами прав і
обов’язків, співпраця педагогічного колективу з Учнівською радою та Радою
школи щодо формування в учнів активної життєвої позиції, моральної культури,
толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві;
- превентивне виховання;
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- формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, уміння
робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя,
підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнопаління,
алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу.
- профілактика випадків фізичного і психологічного насильства, образ, недбалого
і жорстокого поводження дітей та над дітьми;
- профілактика правопорушень;
- підвищення психологічної культури учнів;
- впровадження громадянської освіти і виховання в навчально-виховний процес;
- здійснення психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного
навчання;
- підвищення рівня педагогічної майстерності з проблем виховання.
Протягом семестру у школі систематично працювала Рада школи (голова
Криворучко Олена Григорівна) та Піклувальна рада (голова Свергуненко Марина
Анатоліївна), на засіданнях яких вирішувалися питання навчання та дисципліни
учнів та життєдіяльності колективу. З початку 2016-2017 навчального року на
внутрішньому обліку учнів, схильних до правопорушень, перебувало 5 осіб. У
школі були проведені зустрічі учнів школи різних вікових категорій з
представниками кримінальної поліції у справах дітей.
Відповідно до плану виховної роботи школи, класні керівники проводили класні
години та батьківські збори, що сприяло профілактиці правопорушень та пропусків
уроків без поважних причин. Велика увага з боку дирекції школи та класоводів й
класних керівників приділялася питанням збереженню життя і здоров’я дітей як під
час навчально-виховного процесу, так й під час канікул.
Згідно Положень конкурсів класні колективи беруть участь у всіх позакласних
заходах, запропонованих учнівським самоврядуванням.
Учні школи та педагогічні працівники брали активну участь у міських заходах
різного спрямування, маючи гарні результати:
спортивного: змагання з футболу, баскетболу, шашок та шахів;
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естетичного: відвідування музеїв, різноманітні конкурси художньої дитячої
творчості;
профорієнтаційного: зустрічі з викладачами ВНЗ Харків, дні відкритих дверей
різних навчальних закладів.
Велику увагу протягом року педагогічний колектив школи приділяв формуванню
правової компетентності учнів. Проводилися бесіди, виховні години, зустрічі із
фахівцями.
В школі працювала психологічна служба в складі соціального педагога Спрун Т.Г.
та практичного психолога Ткач Т.В. Завдяки їхній наполегливій праці щоденно
здійснювався соціальний захист учнів, надавалась психологічна допомога.
Психологічна служба школи тісно співпрацювала з Службою у справах

дітей

Лозівської міської ради, Лозівським міським центром соціальних служб сім’ї,
дітей та молоді.
Велику увагу з боку педагогічного колективу було приділено профілактичній
роботі в напрямку попередження вживання учнями наркотичних речовин:
організація та проведення анкетування, уроків-лекцій, відеолекторіїв для батьків
за участю лікарів.
Педагогом-організатором школи Коваленко Т.Г. та заступником директора школи
з виховної роботи Чабан Н.А. спільно з класоводами та класними керівниками
здійснювався щоденний контроль за відвідуванням учнями занять.
Практичним психологом школи Ткач Т.В. проводилась діагностична робота,
корекційно-розвивальні заняття, індивідуальні та групові консультації для учнів і
батьків, профілактично-просвітницькі заходи, профорієнтаційна діагностика серед
учнів 9-11-х класів, проведено психолого-практичний семінар для вчителів школи
та батьківські лекторії.
Проаналізувавши стан виховної роботи у 2016-2017 навчального року, слід
зазначити, що класні колективи 1-11-х класів під керівництвом класоводів та
класних керівників, за участі класного учнівського самоврядування активно
долучаються до проведення позакласних та позашкільних заходів різного
спрямування. Із задоволенням діти готуються до проведення різних виховних
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заходів. Особливий інтерес викликає підготовка та участь у благодійних ярмарках,
концертах, акціях милосердя, флешмобах, днях учнівського самоврядування,
вечорах, новорічних святах, шкільних конкурсах художньої дитячої творчості
тощо.
Аналіз роботи щодо попередження злочинності
та правопорушень серед неповнолітніх
у 2016/2017 навчальному році
У 2016/2017 навчальному році школа вирішувала нагальні проблеми, які
стосуються прав, здоров’я, збереження життя учнів.

У річному плані

передбачено окремі розділи:
- формування правової компетентності – необхідність дотримання законів,
попередження шкідливих звичок;
- виховання правової культури;
- організація оздоровлення та відпочинку дітей.
Відповідно до вимог Національної програми правової освіти населення,
затвердженої
здійснювались

Указом

Президента

організаційні

України

заходи

з

від

18.10.2001

профілактики

№

992,

злочинності,

правопорушень та бездоглядності серед учнів, а саме:
- розгляд даного питання на нарадах при директорові, засіданні методичного
об’єднання класних керівників;
- виявлення та облік сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;
- профілактично - роз'яснювальна робота з дітьми (бесіди, виховні години,
тренінги);
- з метою виявлення дітей, які займаються бродяжництвом, жебрацтвом,
проведення рейдів;
- робота батьківського всеобучу;
- реалізація таких програм: «Школа проти СНІДу», «Корисні звички»,
«Запобігання торгівлі людьми».
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У

загальноосвітньому

навчальному

закладі

працювала

Рада

профілактики правопорушень, було розроблено та реалізовано план роботи
Ради на 2016/2017 н.р., проведено 3 засідання.
Станом

на

30.05.2017

року

на

внутрішньошкільному

обліку

знаходиться 5 учні схильних до правопорушень. Наказом по ЗНЗ закріплено
громадських вихователів із числа класних керівників. Діти девіантної
поведінки, які перебувають на внутрішньошкільному обліку, залучаються до
гурткової роботи як у закладі освіти, так і в позашкільних установах. Так,
станом на 30.05.2017 гуртковою роботою охоплено 5 учнів девіантної
поведінки ( 100%).
Практичним психологом
корекційна

робота

з

учнями

та соціальним педагогом проводилася
девіантної

поведінки,

які

стоять

на

внутрішньошкільному обліку.
До ЗНЗ упродовж 2016/2017 навчального року не надходила
інформація про скоєння злочинів чи правопорушень учнями.
Станом на 30.05.2017 року на обліку в загальноосвітньому навчальному
закладі родин, які опинилися в складних життєвих обставинах налічується 1
сім’я.
Так, упродовж 2016/2017 навчального року не було учнів, які не
навчалися без поважних причин.
Упродовж 2016/2017 навчального року здійснювалася спільна робота
закладу освіти з ССД, правоохоронними органами, вищими навчальними
закладами з питань правової освіти населення. Представники ССД, інших
правоохоронних органів залучалися до роботи з батьківською громадськістю:
брали участь у батьківських зборах, роботі батьківських лекторіїв правових
знань, засіданнях Рад профілактики правопорушень.
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Аналіз роботи з питань запобігання дитячому травматизму
у 2016/2017 навчальному році
На виконання ст.ст. 3, 17, 24, 51, 53 Закону України «Про освіту», ст.ст.
5, 22, 38 Закону України «Про загальну середню освіту», Законів України
«Про охорону дитинства», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку»,
«Про охорону здоров’я», наказу управління освіти Харківської міської ради
від 15.05.2008 №81 з метою забезпечення реалізації державної політики в
галузі охорони дитинства, педагогічним колективом навчального закладу
проводилася робота щодо запобігання травматизму.
З метою запобігання дитячого травматизму у школі були видані
установчі та підсумкові накази, організовано викладання курсу «Основи
здоров'я», проведенно різні види інструктажів та бесіди зі школярами з
профілактики усіх видів дитячого травматизму. У навчальному закладі
проведено День цивільної оборони, Місячник безпеки дорожнього руху
«Увага! Діти на дорозі!», конкурси малюнків «Діти – проти насильства!»,
«Охорона праці очима дітей», «Моя сім’я - за безпеку дорожнього руху.
Організацію літнього відпочинку
та оздоровлення дітей у 2016 році»
З метою створення сприятливих умов для реалізації

соціально-

педагогічних, медико-оздоровчих, інноваційних проектів для якісного
відпочинку дітей, залучення школярів до цільових справ та розвитку
індивідуальних здібностей учнів, на виконання наказу

відділу освіти

Лозівської міської ради від 25.04.2016 №181 «Про організацію літнього
відпочинку та оздоровлення дітей у 2016 році» в школі працювали табори
відпочинку:
- табір з денним перебуванням «Барвінок» з 29.05.2017 по16.06.2017
в кількості 83 учнів;
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-

дитячий заклад праці і відпочинку з денним перебуванням «Олімп»
з 29.05.2017року по 16.06.2017 року в кількості 61 учня.

Начальником табору «Олімп» була призначена Семко Г.М, старшим
вихователем — Трохимець Н.О., вихователями —Марченко О.М., Ушакова
Л.О., Клуніченко Л.О., Марченко О.О., Коваленко Т.Г., Моцик О.І.,
Швачунов С.В. інструкторами з фізичної культури Грищенко Л.П.,
Мерзликін М.М, музичним керівником – Рибак С.Л., Цапенко О.Г.
У дитячому закладі працювало та відпочивало 83 учнів, до складу яких
входили діти пільговихкатегорій: діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей,
діти-інваліди, діти з багатодітних сімей.
Були створені всі належні умови для того, щоб вихованці мали змогу
працювати та відпочивати. Вихователі доклали достатньо зусиль для того,
щоб старшокласникам було цікаво у таборі. Заклад був забезпечений
змістовними книгами, журналами, буклетами, настільними іграми, створене
затишне приміщення для відпочинку в актовій залі школи.
За період перебування у таборі учні мали змогу відвідати Лозівський
краєзнавчий музей. Була проведена екскурсія до міської типографії та
Лозівського районного архіву, де вихованці школи змогли познайомитись з
роботою цих закладів.
План роботи пришкільного табору був складений з урахуванням
психологічних особливостей учнів.
Для того, щоб дітям було цікаво відпочивати, організаторами було
розроблено

основні напрямки роботи для

здорового

способу

виховання у дітей навичок

життя, профорієнтаційної роботи, спортивного

виховання. Серед видів і форм діяльності особлива увага була приділена
наступним напрямкам виховної роботи.
Щоденна робота табору була побудована на засадах національнонатріотичного виховання школярів. Під час «Українських посиденьок» діти
дізнавалися про культурну й духовну спадщину українського народу, співали
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українських пісень,розказували вірші, ділилися звичаями та традиціями
окремих родин.
Діти брали активну участь у конкурсі на найкращу гумореску, у
конкурсі українських пісень «Наша пісня не вмре, не загине», які допомогли
перевірити знання дітей з історії нашого народу, культури, побуту.
Було організовано зустріч з представниками поліції та бійцями АТО.
У процесі виховання школярів велика увага приділялася товариськості,
дружбі, любові до ближнього, моральним цінностям людини. «Олімпійці»
відвідали музей Т.Г.Шевченка. Учні-екскурсоводи

ознайомили дітей з

життям і творчістю Кобзаря, а вікторина та ігри додали азарту. У дітей
виникло бажання глибше дізнатися про традиції,культуру, усну народну
творчість нашого народу.
Із великим бажанням учні взяли участь у конкурсі саморобних виробів.
І місце посіла учениця 8-Б класу Дикань Ангастасія із проробкою «Лялькамотанка». Щодня діти переглядали фільми про українських художників і
композиторів.
Екскурсії мальовничими куточками м. Лозова залишилося назавжди в
серцях наших вихованців.
Спілкування з природою сприяє розвиткові естетичних почуттів,
бережного ставлення до навколишнього середовища. Наша природа – це
зелена аптека, тому доцільним було проведення вікторини з елементами
бесіди «Чи знаєш ти лікарські рослини?». Діти показали глибокі знання
лікарських рослин та використання їх з профілактичною та лікувальною
метою, спрямовували школярів до шанобливого ставлення всього, що нас
оточує.
«Олімпійці» відвідали Лозівське училище культури і мистецтв,де
побачили багато красивого та дивовижного.

Табір «Олімп» підтримував

тісні зв’язки із Центром молоді. Брали участь у спортивно-масових заходах.
Вихованці табору отримали запрошення на змагання з футболу, де проявили
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себе найактивнішими вболівальниками,за що й були нагороджені шкіряним
м’ячем!
Кожен

день

розпочинався

лінійкою,

на

якій

розподілялися

доручення на день, проводився інструктаж перед виконанням певних
видів робіт.
Діти в

супроводі

вихователів

виконували

різні

види

робіт:

прибирали пришкільні території , упорядковували квітники, допомагали у
підготовці класних кімнат до ремонтних робіт, пересаджували кімнатні
рослини.
З метою профорієнтації учні відвідали Лозівський професійний ліцей
№36, у якому отримали цікаву інформацію про майбутні професії ліцеїстів.
На протязі трьох тижнів Дьомін І.В., Мерзликін М.М. організовували та
проводили спортивні змагання з футболу, волейболу, шахів та шашок. Між
різними бригадами учнів велась запекла боротьба за найкращі результати у
змаганнях «Веселі старти».
З метою реалізації Державної програми відпочинку та оздоровлення
дітей у літній періодз 30 травня по 16 червня 2016р. у Лозівській
загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 7 Лозівської міської ради
Харківської області діяв мовний табір, де перебувало 10дітей, які не тільки
весело та цікаво провели свій час, а й продуктивно займалися вивченням
іноземної мови (англійської).Слід зазначити, що цього року пришкільний
табір відпочинку «Олімп» набув статусу мовний та мав за мету підвищити
рівень

володіння

іноземною

мовою

серед

школярів

різного

віку,

започаткувати моду на вивчення іноземних мов та привернути увагу
суспільства до цієї теми. Зауважимо, що діти підвищували рівень своїх знань
не тільки на теоретичних засадах, а застосовували їх на практиці.
Згідно з планом роботи літнього мовного табору «Олімп» проведені
наступні заходи:
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- 30.05.2016 Ласкаво просимо. Вступне заняття. В цей день були
проведені ігри, діти обрали собі англійські імена, повторили
англійський алфавіт, вчилися складали словосполучення та речення.
- 31.05.2016 Наші очікування. Планування діяльності групи. Діти
ознайомились з планом та режимом роботи мовного табору,
висловили свої побажання щодо організації роботи табору.
- 01.06.2016 Вплив музики на життя підлітків. Вивчення пісні.
Цей день запам’ятався вихованцям проведенням караоке-гри в
таборі та визначенням кращого виконавця пісень англійською
мовою. Учні вивчили декілька пісень на англійській мові;
- 02.06.2016 День оратора. Декламація віршів. Також було підведено
підсумки

тижня,

визначено

та

нагороджено

найактивніших

учасників заходу;
- 03.06.2016 Спортивний день. Ігри з м’ячем. були проведені ігри з
м’ячем

–

“True or false”,

“Edible – Inedible”,

“Confusion”,

“The Opposite”. Цей день був присвячений здоровому способу
життя. Діти називали види спорту англійською мовою, навчилися
розповідати на англійській мові про свої улюблені види спорту та
якими видами спорту займаються вони;
- 07.06.2016 Фестиваль англомовних

країн. Вивчення культури

Великої Британії. Для дітей було проведено заочну подорож до
англомовних країн та вікторину «What I know about Britain».
- 08.06.2016 Фестиваль англомовних країн. Вивчення культури США.
Для дітей заздалегідь було підготовлено завдання, які були записані
на листочках і заховані на території школи. Завдання було складено
англійською мовою. Після того, як діти знаходили записку і
виконували завдання, їм необхідно було за підказкою знайти інший
листок. В кінці гри на дітей чекав солодкий скарб.
- 09.06.2016 Музика для тинейджерів. Сучасні стилі музики.
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- 10.06.2016 Рольова гра «Батьки і діти». До цього дня діти готувалися
заздалегідь. Вони підготували костюми, декорації, запросили гостей
та організували рольову гру на англійській мові.
- 13.06.2016 Перегляд англомовних фільмів. Було організовано
роботу «Movie Club», під час якого діти переглянули улюблені та
добре знайомі мультфільми та фільми англійською мовою.
- 14.06.2016 Конкурс загадок. Діти практикувались у відгадуванні
загадок на англійській мові. З великим задоволенням учні грали в
рухливі ігри на шкільному спортивному майданчику під час яких
повторили, як вимовляються рухи на англійській;
- 15.06.2016 Відомі цитати і їх вплив на життя людини. ». В цей день
діти грали в мовне лото, під час гри вони повторили числівники в
англійській мові;
- 16.06.2016 Демонстрація найкращих робіт. Концерт. Діти зробили
завершальну роботу в таборі – з’єднали всі зроблені фотографії з
написами слів на англійській мові, кожен учень розповів, чому йому
було цікаво працювати в таборі, що корисного він отримав від
мовного табору, що найбільше запам’яталось під час роботи.
Підсумком роботи став святковий концерт на якому представлена
презентація моментів життя у таборі, які запам’яталисянайбільше.
В таборі відпочинку з денним перебуванням «Барвінок» робота
проводилася згідно затвердженого плану. Діти відвідували позашкільні
виховні заклади, ходили на екскурсію до парку, відвідували тематичні лекції,
бесіди, оформлювали виставки тематичної літератури.
Емоційними та цікавими буди заходи: «В гостях у казки», «Міс
чарівність», «Табір має талант», «День Нептуна», «Поклик джунглів», «У
ролі Шерлока Холмса», «Сторінками Червоної Книги України», «День
пам‘яті великого Кобзаря. Вінок поезій для Тараса», «Комічний футбол».
До Дня Скорботи діти малювали плакати «Ні війні!», відвідали шкільну
козацьку світлицю. Учні повторили правила поведінки під час поводження
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з вогнем, вчилися розрізняти отруйні рослини та гриби.
За дотримання санітарно-гігієнічних вимог, збереженням здоров‘я
дітей,

раціональним

передуванням

харчуванням

«Барвінок»

в

стежили

таборі

медична

відпочинку

з

сестра Кочергова

денним
Л.Ю.

Музичний керівник Цапенко О.Г. організувала музичний супровід у
проведенні свят і заходів. Інструктор з фізичної культури і спорту
Грищенко Л.П. із дітьми проводила

ранкову зарядку та спортивні ігри.

Працівники пришкільного табору відпочинку «Барвінок» доклали чимало
зусиль, щоб відпочинок дітей під час літніх канікул у 2016 році був якісним.
Перебування у таборі сприяло покращенню відносин між дітьми,
більшому контакту між учнями різних класів та вікових груп. (додаток №8)

Заступник директора
з виховної роботи Н.А.Чабан
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