ЛОЗІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №7
ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗВІТ
з виховної роботи у 2015/2016 навчальному році
Виховний процес у 2015/2016 навчальному році планувався і
здійснювався за Програмою для учнів 1-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів України «Основні орієнтири виховання», наказ
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243
«Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів України».
Виховна робота у школі 2015/2016 навчальному році базувалася на
виконанні Програми «Основні орієнтири виховання учнів» за напрямками:
ціннісне ставлення особистості до суспільства та держави, ціннісне
ставлення до людей, ціннісне ставлення до природи, ціннісне ставлення до
мистецтва, ціннісне ставлення до праці, ціннісне ставлення до себе до свого
психічного я, ціннісне ставлення до свого фізичного ставлення Я» та
пропаганди здорового способу життя. 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 навчально-виховний 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» (23.06.2015 № 86-о), «Про хід підготовки до свята
Першого дзвоника» (25.08.2015 №96-о), «Забезпечення обов‘язкової повної
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загальної середньої освіти на початок 2015/2016 навчального року,
охоплення дітей шкільного віку навчанням» (01.09.2015 №118-о), «Про стан
ведення гурткової роботи в школі», «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 2016 році», «Про надання
матеріальної допомоги дітям сиротам», «Про організацію та проведення
свята 8 березня» від 20.02.2016 №23-о, « Про організацію роботи табору
відпочинку з денним перебуванням та дитячого закладу праці та відпочинку
у 2016 році» від 25.04.2016 №50-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».
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Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів показав, що виховна
робота проводиться на належному рівні, використовуються елементи
сучасних технологій виховання учнів.
Виховна робота
Згідно з річним планом школи було передбачено і проведено комплекс
виховних заходів. Слід відзначити високу якість і результативність таких
заходів: свято Першого дзвоника (відповідальна – педагог-організатор
Коваленко Т.Г.); день вшанування працівників освіти – «Нехай вам, любі,
доля усміхнеться» (відповідальні - учні 10 класу, класний керівник
Басова В.О., учні та педагог-організатор Коваленко Т.Г., соціальний педагог
Супрун Т.Г.); Осінні свята (відповідальні керівники музичних гуртків
Цапенко О.Г., Рибак С.Л.); новорічні свята (відповідальні класні керівники,
музичні керівники, педагог-організатор, соціальний педагог);

зустріч

випускників минулих літ, свято для жінок, день відкритих дверей, свято
обдаровань, ІІІ місце у першому міському етапі дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура») (відповідальний керівник гуртка
військово-патріотичного напрямку Гаманов Є.Ф.). Проведено міські семінари
для заступників директорів з виховної роботи на тему: «Формування
громадянської і національної самосвідомості учнів на прикладі конкретних
подій та засобами рідного слова»; для директорів міста: «Формування
громадянської та морально-духовної самосвідомості учнів у системі
навчально-виховної

роботи

школи»,

для

класних

керівників

міста:

«Формування громадянської та морально-духовної самосвідомості учнів у
системі виховної роботи школи». (відповідальна Чабан Н.А.). Міжнародна
виставка «Сучасні заклади освіти - 2016» та Третя Міжнародна виставка
закордонних навчальних закладів «WorldEdu» у м. Києві. Золота медаль в
номінації «Інновації закладів освіти у роботі з молоддю в поза-навчальний
час», диплом за презентацію досягнень у впровадження педагогічних
інновацій в національний освітній простір (Додаток 1).
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Традиційно проведено свято до вшанування матері, жінки, берегині,
свято для мешканців мікрорайону №3 (відповідальна вчитель української
мови та літератури Семко Г.М., керівник гуртка «Вокальний спів»
Цапенко

О.Г.).

Свята

останнього

дзвоника

та

випускного

вечора

(відповідальні - заступник директора із виховної роботи Н.А.Чабан, педагогорганізатор Коваленко Т.Г.). Протягом року учні з задоволенням відвідували
бюджетні гуртки: «Вокальний спів» (керівник гуртка Цапенко О.Г.),
«Колектив естрадної пісні» (керівник гуртка Рибак С.Л.),

«Атлетизм -

оздоровчий напрям бодібілдингу» (керівник гуртка Мерзликін М.М.),
«Влучний

стрілець»,

«Захисник

Батьківщини»

(керівник

гуртків

Гаманов Є.Ф.), а також позабюджетні гуртки та гуртки за батьківські кошти.
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 2015/2016 навчального року школа брала участь у міських
фестивалях, конкурсах, агітбригадах.
№
з/п
1.
2.

Форма діяльності

Місце

Міський етап конкурсу «Земля – наш
спільний дім!

ІІ

Міський фестиваль дружин юних
пожежних – рятівників.
Міських етап Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура») серед учнів ЗНЗ

ІІ
ІІІ

3.

4

Відповідальні
Трохимець Н.О., вчитель
біології, Корваленко Т.Г., педагог-організатор
Катрина М.І., вчитель хімії
Гаманов Є.Ф., учитель «Захист
Вітчизни», Грищенко Л.П.,
учитель фізичної культури
Лиценко А.А., учитель історії
Басова В.О., учитель географії
Коваленко Т.Г., педагогорганізатор

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Конкурс звітів про доброчинні справи
під гаслом «Добре діло» у І (міському)
етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)
Чемпіонат міста з футболу серед учнів
загальноосвітніх навчальних закладів м.
Лозова,
2004 р.н.
2005 р.н.
Чемпіонат міста з стритболу серед
учнів ЗОШ м. Лозова

І

Семко Г.М., вчитель української
мови та літератури

Мерзликін М.М., вчитель
фізичної культури
І місце
ІІІ місце
І місце

Мерзликін М.М., вчитель
фізичної культури
Дьомін І.В., вчитель фізичної
культури

Чемпіонат міста з баскетболу серед
учнів загальноосвітніх навчальних
закладів м. Лозова

ІІ місце

Малі Олімпійські ігри серед учнів
загальноосвітніх навчальних
закладів м. Лозова 3-4 кл.
Малі Олімпійські ігри серед учнів
ЗНЗ м. Лозова5-6 кл

І місце

Чемпіонат міста з шахів, «Біла тура»
серед учнів загальноосвітніх
навчальних закладів м. Лозова

ІІІ місце

Дьомін І.В., вчитель фізичної
культури

Фестиваль «Нащадки козацької
слави» серед учнів загальноосвітніх
навчальних закладів м. Лозова

ІІ місце

Мерзликін М.М., вчитель
фізичної культури

І місце

Чемпіонат міста з легкої атлетики
Міські змагання з кулькової стрільби

ІІІ

Грищенко Л.П., вчитель
фізичної культури
Грищенко Л.П., вчитель
фізичної культури

Дьомін І.В., вчитель фізичної
культури
Гаманов Є.Ф., учитель з
предмета «Захист Вітчизни»

У школі працюють музеї «Козацької слави» та Тарасові Шевченку,
робота яких сприяє національно-патріотичному вихованню підростаючого
покоління (Додаток 2).
З метою національно-патріотичного виховання у кожному кабінеті
створено куточки державної символіки.
Особливо цікавими, насиченими були виховні заходи, які підготували
діти та класні керівники. Виховна година з народознавства "Великодня
писанка мальованка» (Клуніченко Л.О.), заключним етапом заходу став
майстер-клас «Чарівний світ писанки», який провела Світлана Тиха,
директор Будинку дитячої та юнацької творчості Лозівської районної ради.
5

Свято «Прощання з Букварем» для учнів 1 класу, підготували та
провели класні керівники 1-А та 1-Б класів Семененко Н.М., Волкова В.А..
Фестиваль талантів серед учнів 1-4 класів підготувала вчитель музики
Цапенко О.Г. Презентація збірки "Сльози Чорнобиля"

творчої групи

«Слово» (керівник Петренко О.Л.). Міський конкурс дитячої та юнацької
творчості «Завод і місто – поруч через роки» ІІ місце у номінації «Колаж»
посіла

Стоянчук Катерина учениця 10 класу. Міське свято «Стежками

Кобзаря»

присвячене 202- річниці від дня народження Т.Г.Шевченка на

високому рівні провели вчитель української мови та літератури Семко Г.М.,
музичний керівник Цапенко О.Г.). Майстер-клас «Дивосвіт народних
оберегів» залишив приємні враження в учасників заходу, де кожен учасник
виготовив ляльку-мотанку «Благодать». Провели і підготували тематичну
виховну годину вчитель зарубіжної мови та літератури Марченко О.О.,
вчитель трудового навчання Тертишна Т.В.).
Урочисте

відкриття

меморіальної

дошки

Лавренку

Олександру,

випускнику ЗОШ №7, який загинув, захищаючи суверенітет України є
прикладом щирого патріотизму учнівського та педагогічного колективу
закладу (Додаток 3).
Позашкільне життя класних колективів також було цікавим і
змістовним. Учні протягом року здійснювали екскурсії рідним містом,
подорожували за його межами. Відвідали музеї, технічну виставку в ЛРУ
ГУМНС - 2-А, 2-Б, 7-Б,10 класи; екскурсія учнів 8-Б,10 класу до ПрАТ
ЛКМЗ, 11 класи міський РАЦС. Екскурсії до краєзнавчих музеїв міст
України

відвідали

учні

1-Б

класу

(Волкова

В.А.),

9-А

класу

(Трохимець Н.О.), 9-Б класу (Катрина М.І.), 7-Б класу (Семко Г.М.), 10 класу
(Басова

В.О.),

7-Б

класу

(Петренко

О.Л.).,

5-Б

класу

(Клуніченко Л.О.). Протягом навчального року проведено ряд цікавих
екскурсій та подорожей

пам‘ятними місцями України та рідного краю

(Додаток 3).
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Протягом року було проведено ряд місячників: «Увага! Діти на дорозі!»
(вересень), «Бережи мене, мій законе» (листопад), «Знай та будь обережним»
(лютий), «Збережи здоров‘я та й на все життя» (квітень). У ході яких було
організовано

і проведено чимало заходів: виставки

малюнків, плакатів,

конкурсів, виховних годин, акцій, школярі брали активну участь у міських
заходах.
Систематична робота велася щодо запобігання дитячого травматизму:
викладався курс «Основи здоров‘я» 1-9 класи, постійно проводилися виховні
бесіди з протипожежної, радіаційної безпеки, запобігання травматизму від
вибухонебезпечних предметів та випадків утоплення, бесіди із попередження
дитячого травматизму під час поводження з електроприладами, правила
поведінки в суспільних місцях. Питання стану роботи школи щодо
запобігання дитячого травматизму розглядали та аналізували на нараді при
директорові,

батьківських

зборах,

методичному

об‘єднанні

класних

керівників.
Педагогічний колектив школи проводить певну роботу, спрямовану на
виконання комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю.
Головними напрямками діяльності роботи з цього питання є індивідуальна
робота з дітьми, схильними до пропусків занять, до девіантної поведінки та
правопорушень.
Стан роботи з профілактики та попередження правопорушень, злочинів
постійно заслуховували на нарадах при директорові, під час проведення
класних батьківських зборах.
Робота з батьками в 2015/2016 навчальному році була спрямована на
створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Були проведені
загальношкільні батьківські збори, а також класні батьківські збори, де
розглядали питання:
1. Виховання свідомого ставлення до здоров‘я людини.
2. Робота з попередження дитячого травматизму.
3. Виконання ст.35 Законів України „Про загальну середню освіту‖
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4. Вплив сім‘ї на виховання дитини, підготовка до закінчення
навчального року, літній відпочинок учнів.
5. Продовження впровадження обов‘язкової шкільної форми в
школі.
Розвиток учнівського самоврядування
Пріоритетним напрямком виховної роботи є учнівське самоврядування.
Більше 17 років у школі діє дитячо-юнацька організація «Шкільне містечко».
Завдання організації – згуртування дітей, підлітків та дорослих, розвиток їх
здібностей, виховання віри в себе, свої сили, любові до своєї родини, краю;
пізнання і збереження краси рідної природи, вивчення історичного минулого
і сьогодення України.
До складу центрів дитячої юнацької організації «Шкільне містечко»
входять представники з усіх класів. Діяльністю кожного центру керує
педагог-організатор Коваленко Т.Г. Лідери класів на початку року отримали
завдання і в квітні 2016 року звітували про свою роботу.
За ініціативи Ради лідерів учнівського самоврядування проходили
свята «Свято Миколая», «Перехрестя кохання», «Новорічні свята», «Свято
жінок» (Додаток №5).
У лютому 2016 року учні школи брали участь у тематичній лінійці
пам'яті воїнам-афганцям, у квітні 2016 були учасниками на лінійці-реквіємі
«Чорнобильські дзвони».
Ми співпрацюємо з волонтерами міста, які регулярно везуть вантаж
нашим землякам у зону бойових дій.
Діти передають листівки, фоторепортажі про життя школи, обереги
зроблені власноруч для бійців. У листівках учні бажають солдатам міцного
здоров‘я, витримки і скорого повернення додому. Та найголовніше-діти
пишаються стійкістю, хоробрістю відважних солдат. Саме земляки учасники АТО є взірцем патріотизму і мужності для наших учнів.
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Вже декілька років поспіль учні та вчителі нашої школи долучаються
до різних благодійних акцій :
- Всеукраїнська благодійна акція "Серце до серця";
- Акція «Подаруй дитині іграшку». За час акції учнями школи було
зібрано та передано до дитячого будинку «Жемчужинка» велику
кількість м‘яких іграшок, книг, різних розвиваючих ігор;
- Акція «Допоможемо бібліотеці разом». Під час акції було зібрано і
передано до фонду бібліотеки художню літературу;
- Акція « За чисте довкілля». Вчителі, учні ЛЗОШ №7 разом з
освітянами міста вийшли на міський суботник. Загальними
зусиллями було приведено

в належний стан територію міського

парку;
- Акція «Добро очима дітей». Проведена з метою формування
уявлення дітей, що значить бути добрим, що лежить в основі
доброти, доброго вчинку; розвивати в учнів бажання робити добро
безкорисливо, аналізувати власні вчинки, давати їм оцінку з боку
моралі, етикету (Додаток 6).
Ще однією доброю справою учнівського і педагогічного колективів
школи є турбота про ветеранів праці, колишніх вчителів школи.
Стало традицією вітати їх з усіма святами. Діти і педагоги відвідують
вдома

ветеранів

педагогічної

праці,

вітають

теплими

словами

та

побажаннями, вручають квіти і подарунки (Додаток 7).
Проводилися тижневі оперативні наради з різних напрямків діяльності
учнівського самоврядування, на яких заслуховувалися звіти представників
класів та визначалися завдання на наступний тиждень. Учнівським комітетом
постійно проводилися рейди перевірки: «Перший урок», «Класний куточок»,
«Найчистіший клас», «Щоденник класу», «Зовнішній вигляд»
Всі учні були охоплені різними громадськими дорученнями –
тимчасовими і постійними, залучені до роботи в гуртках та секціях.
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Аналіз роботи щодо попередження злочинності
та правопорушень серед неповнолітніх
у 2015/2016 навчальному році
У 2015/2016 навчальному році школа вирішувала нагальні проблеми, які
стосуються прав, здоров‘я, збереження життя учнів.

У річному плані

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

Указом

здійснювались

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».
У

загальноосвітньому

навчальному

закладі

працювала

Рада

профілактики правопорушень, було розроблено та реалізовано план роботи
Ради на 2015/2016 н.р., проведено 3 засідання.
Станом

на

30.05.2016

року

на

внутрішньошкільному

обліку

знаходиться 3 учні девіантної поведінки. Наказом по ЗНЗ закріплено
громадських вихователів із числа класних керівників. Діти девіантної
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поведінки, які перебувають на внутрішньошкільному обліку, залучаються до
гурткової роботи як у закладі освіти, так і в позашкільних установах. Так,
станом на 30.05.2016 гуртковою роботою охоплено 3 учня девіантної
поведінки ( 100%).
Практичним психологом та соціальним педагогом проводилася
корекційна

робота

з

учнями

девіантної

поведінки,

які

стоять

на

внутрішньошкільному обліку.
До ЗНЗ упродовж 2015/2016 навчального року не надходила
інформація про скоєння злочинів чи правопорушень учнями.
Станом на 30.05.2016 року на обліку в загальноосвітньому навчальному
закладі родин, які опинилися в складних життєвих обставинах налічується 2
сім‘ї.
Так, упродовж 2015/2016 навчального року не було учнів, які не
навчалися без поважних причин.
Упродовж 2015/2016 навчального року здійснювалася спільна робота
закладу освіти з ССД, ВКМСД, правоохоронними органами, вищими
навчальними закладами з питань правової освіти населення. Представники
ССД, ВКМСД, інших правоохоронних органів залучалися до роботи з
батьківською громадськістю: брали участь у батьківських зборах, роботі
батьківських лекторіїв правових знань, засіданнях Рад профілактики
правопорушень.
Аналіз роботи з питань запобігання дитячому травматизму
у 2015/2016 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
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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 30.05.2016 по16.06.2016
в кількості 68 учнів;
-

дитячий заклад праці і відпочинку з денним перебуванням «Олімп»
з 30.05.2016 року по 16.06.2016 року в кількості 80 учнів.

Начальником табору «Олімп» була призначена Петренко О.Л., старшим
вихователем — Басова В.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 Дьомін І.В., Мерзликін М.М, музичним
керівником – Рибак С.Л.
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У дитячому закладі працювало та відпочивало 80 учнів, до складу яких
входили діти пільгових категорій: 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
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.
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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
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
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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 період з 30 травня по 16 червня 2016р. у Лозівській
загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 7 Лозівської міської ради
Харківської області діяв мовний табір, де перебувало 10 дітей, 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:
- 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
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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.
- 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
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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‘яталися найбільше.
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
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
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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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