
Звіт 

Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9  про виховну 

роботу за І семестр 2014-2015 н.р. 

 
Виховна робота у школі протягом І семестру 2014/2015 навчального року була 

спрямована на виконання завдань, поставлених Національною доктриною розвитку освіти 

в Україні, законів України „Про освіту”, „Про охорону дитинства”, Концепції 

громадянського виховання особистості в умовах розвитку української держави, Концепції 

виховання дітей та молоді в національній системі освіти, національній програмі „Діти 

України”, Загальнодержавними та обласними програмами з питань формування здорового 

способу життя, профілактики ВІЛ – СНІДу. 

Загальнодержавними та обласними програмами з питань попередження  насильства 

над неповнолітніми, профілактики дитячої бездоглядності та злочинності, правової та 

психологічної підтримки дітей, які потрапили в складні життєві умови тощо. 

Основні напрями виховання у І семестрі 2014 – 2015 н.р. здійснювалися відповідно 

до програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

31.10.2011 №1243. 

Педагогічний колектив працював над проблемним питанням виховної роботи: 

«Створення умов для формування соціальної компетентності та самореалізації 

особистості,розвитку духовного,інтелектуального та фізичного потенціалу учня». 

Зміст виховної діяльності сплановано у відповідності до наступних ключових ліній: 

 виховання особистих цінностей; 

 виховання сімейних цінностей; 

 виховання загальнолюдських цінностей; 

 виховання громадянських цінностей; 

 виховання потреби у здоровому способі життя. 

Виховна робота в І семестрі 2014-2015 навчального року була направлена на 

створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, 

на адаптацію в учнівському колективі, на формування демократичного світогляду та 

ціннісних орієнтирів, на засвоєння морально - етичних норм поведінки, на формування 

усвідомленого вибору здорового способу життя, на осмислення самовизначення у виборі 

професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до 

рідної землі, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних 

діянь, на розвиток учнівського самоврядування. 

Система виховної роботи школи передбачає: 

 Щомісячне планування виховної роботи в школі 

 Організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання учнів закладу. 

 Організацію учнівського самоврядування. 

 Розвиток здібностей учнів у позакласній роботі. 

 Залучення обдарованих дітей до участі у фестивалях, конкурсах, змаганнях різних 

рівнів. 

 Співпрацю з позашкільними закладами, громадськими, культурно – 

просвітницькими організаціями, правоохоронними органами в проведенні 

позаурочної виховної роботи в школі. 

 Контроль за організацією позаурочної виховної роботи та керівництво нею. 

Проведено за напрямами виховної роботи: 

Організація виховного процесу з учнями, враховуючи їх інтереси, потреби та творчу 

ініціативу 



Робота була направлена на різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі 

виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення 

інтересів і потреб. 

Серед проведених заходів: 

 Участь у міських  заходах, присвячених Дню міста. (Вересень 2014 року) 

 Розвиток здібностей учнів через роботу у шкільних гуртках та секціях 

 Участь у концерті до Дня учителя. (Жовтень 2014 року) 

 Участь в  конкурсах «Повір у себе» (грудень 2014) 

 Створення проектної роботи «Твори добро,починаючи з себе» (січень 2015 року) 

Свої здібності учні розвивають у шкільних гуртках. 

Згідно з планом роботи на 2014 – 2015 н. р. з 01 вересня в школі діють гуртки:  

 

 Хореографічний гурток «Дивертисмент» керівник – Квока О.А 

 Гурток «Юний прапороносець»- керівник Щербань О.Я 

 Гурток вокального співу «Вербиченька» керівник – Євтух Л.С. 

 «Футбол» керівник – Гриненко В.М 

 Учні відвідують секції футболу на базі ДЮСШ 

Результати своєї роботи гуртківці представили на загальношкільному заході «День 

відкритих дверей» у листопаді 2014 року та на міському семінарі у  грудні 2014 року.  

Плідною була масова та суспільно – корисна робота учнів. Вихованці школи  брали участь 

у міській благодійній виставці – продажі на Покровському ярмарку, в організації та 

проведенні виставки в рамках загальношкільних заходів до Міжнародного дня інвалідів та 

свята «Відкритих дверей». У цьому році започатковано роботу аматорського театру( на 

базі «Вербиченьки»),робота  якого була представлена під час проведення 

загальношкільних свят – «Дня відкритих дверей», «Новорічна казка» та «Приходить в 

гості Миколай». Учні школи беруть активну участь у міських змаганнях, де постійно 

займають призові місця – міський чемпіонат із футболу, з волейболу та легкої атлетики 

(жовтень-листопад 2014р.).  

Інтереси, потреби та творчу ініціативу учні мали змогу розвивати через роботу в 

шкільному учнівському самоврядуванні. 

Кожним центром розроблено плани роботи і згідно з ними проводилися ті чи інші заходи. 

Щомісяця проводяться засідання активу, щотижня засідання комісій. Нажаль, 

погіршилася дещо робота Ради старшокласників особливо у плані бережливого ставлення 

до шкільного майна. 

 Центрами шкільної громади було організовано та проведено: 

 Щотижневі загальношкільні лінійки; 

 Випуск інформаційного шкільного бюлетеня «Гомін»; 

 Щотижневі рейди «Урок», «Зовнішній вигляд», «Курцю – бій»; 

 Дискотека «Хелоуін по-українськи», свято«Новорічна казка», Новорічні конкурси 

та дискотеки; 

 Участь у благодійній шкільній акції «Створи ігрову кімнату». 

 Шкільним органом учнівського самоврядування проведено заходи по відзначенню 

Дня толерантності (листопад), акцію до Дня св. Миколая(грудень). 



Значна увага приділялася питанням щодо пропаганди здорового способу життя, 

впровадження в практику роботи школи інтерактивних форм навчання для здобуття 

знань і формувань життєвих навичок щодо зменшення вразливості до ВІЛ – 

інфікування. 

З цією метою було проведено: 

 Виховні години з формування навичок здорового способу життя. 

 Тиждень боротьби зі шкідливими звичками (жовтень) 

Мета Тижня: 

 пропагувати здоровий спосібжиття;  

 викликати в учнівнегативнеставлення до вживаннянаркотиків, алкоголю та 

паління, якізавдаютьвеликоїшкодиздоров’юлюдини; 

 виховуватипочуттявідповідальності за своївчинки, уміннясамооцінюватиїх; 

 Протягом Тижня учні середніх та старших класів відвідали виставку у шкільній 

бібліотеці, для учнів початкової школи було проведено конкурсну програму в 

бібліотеці “Ми пропонуємо здоров’я” (класовод Самоткан О.М,Коршок Г.М та 

бібліотекар Пирожок Л.В.). 

 Класні години на тему: “Шкідливим звичкам скажем: “НІ!”, на яких вихователі 

звертали увагу учнів на профілактику шкідливих звичок, зауважили, що власна 

поведінка і спосіб життя є найважливішим фактором, який впливає на здоров’я 

людини. 

 Для учнів 7-11 – х  класів було організовано перегляд та обговорення фільмів 

“Правда про наркотики”. 

 Оформлено інформаційний куточок для батьків з питань профілактики наркоманії, 

тютюнопаління, ВІЛ – інфекції. (на інформаційному стенді соціально-

психологічної служби) 

 Конкурс творчих робіт «Ми обираємо здоровий спосіб життя». 

 Виставку малюнків про шкідливий вплив тютюну на здоров’я людей. 

 До проведення профілактичної та просвітницької роботи з учнями були залучені 

спеціалісти міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

Організація профілактики дитячого травматизму 

До річного плану включені заходи,спрямовані на попередженнядитячогодорожньо-

транспортного та побутового травматизму.В школі постійно ведеться певна робота 

щодопопередження травматизму серед дітей: 

Місячник «Увага! Діти на дорозі» 

Тиждень знань правил дорожнього руху (вересень) 

Під час Тижня з учнями початкових класів було проведено: 

 Урок-гру на тему: «Основні правила поведінки учнів на вулиці і в дорозі» 

(класоводи 1-3 класів). 

 Інтерактивний урок на тему: «Вивчай і знай правила дорожнього руху». 

 Учні 1-11 класів брали активну участь у конкурсі малюнків та плакатів на тему 

«Безпека на дорозі». У шкільній бібліотеці було розгорнуто книжкову виставку для 

дітей «Абетка безпеки на дорозі».  

Під час Тижня діти навчилися: 

 прогнозувати небезпечні ситуації та знаходити правильні рішення щодо безпечного 

виходу з цих ситуацій; 

 надавати само – та взаємодопомогу, звертатися за допомогою у відповідні органи. 

Виховання загальнолюдських цінностей: 

Проведено цикл заходів щодо виховання поваги до людей похилого віку 



 

 Класнігодини до Міжнародного дня людей похилоговіку «Поважаємостарість»; 

 Зустріч з вчителями – ветеранами педагогічної праці (жовтень,лютий 2015) 

Цикл заходів до Міжнародного дня толерантності (Тиждень толерантності та 

взаєморозуміння): 

 Конкурсмалюнків та плакатів до Міжнародного дня толерантності 

 Участь в благодійній акції «Не залишити без уваги жодної дитини» 

 Анкетування «Чи вважаєш ти себе толерантним?» 

Тематичні класні години до Тижня толерантності на тему:«Поважай тих, хтопоруч» 

Робота з батьками 

Запорукою успішної виховної діяльності з учнями є співпраця школи з батьками, оскільки 

саме сім’я значно впливає на процес розвитку особистості дитини. Тому важливе і 

відповідальне завдання вчителя - зробити батьків активними учасниками педагогічного 

процесу. 

Протягом І семестру робота з батьками організована на задовільному рівні. На початку 

навчального року були проведені загальношкільні батьківські збори, створено батьківський 

комітет школи та батьківські комітети класів. 

 Класними керівниками та вихователями класів організовано та проведено батьківські 

збори.  

Переважають форми індивідуальної роботи з батьками. На ІІ семестр планується 

проведення лекторіїв та всеобучів для батьків. 

РОБОТА З УЧНЯМИ, СХИЛЬНИМИ ДО ПРАВОПОРУШЕНЬ 

Однією із складових проблем функціонування школи є наявність правопорушень 

серед учнів, які проявляються у порушенні внутрішкільного розпорядку, недотримання 

вимог до зовнішнього вигляду, пропуски уроків. У школі  створено систему 

профілактичної роботи з учнями. 

 здійснюється контроль за відвідуванням учнями навчально-виховного процесу 

(облік ведеться адміністрацією навчального закладу, класним керівником у 

журналі, вихователем у книзі руху учнів) 

 розроблено правила для учнів  

 постійно проводяться бесіди на правову тематику, загальношкільні заходи 

(«Тиждень правових знань», «День правового всеобучу», «Правовий Брейн-

ринг» тощо); 

 створено раду профілактики, яка складається з 8 осіб . На засіданнях 

розглядалися питання роботи з учнями схильними до правопорушень, 

проводилася профілактична робота з учнями. До роботи ради профілактики 

залучаються працівники правоохоронних органів. На кінець І семестру на 

внутрішкільному обліку знаходиться 2 учні (група ризику). У кримінальній 

міліції на обліку учні школи не перебувають; 

 всі учні, що перебувають на обліку залучені до позакласної та гурткової роботи;  

 проводяться рейди по перевірці виконання учнями наказу «Про заборону 

тютюнопаління». 

 проводиться громадськими вихователями систематична індивідуальна робота з 

дітьми  

 на кожного учня , що стоїть на обліку заведено індивідуальну картку. 

  

Актуальним є питання соціального захисту дитини 

Вихователі 1-11 класів на початку вересня складаютьсоціальний паспорт класу, у 

якомузазначенікатегоріїдітей, якіпотребуютьпосиленої уваги з боку 



педагогічнихпрацівників. 

Протягом І семестру здійснено: 

 Виявленнядітейпільгового контингенту. 

 Створеннясоціального паспорту дітейпільгового контингенту. 

 Залучення до гуртковоїроботидітейпільгового контингенту. 

 Організаціябезкоштовногохарчуваннядітейпільговогоконтингенту: 

 дітей-сиріт та дітей, позбавленихбатьківськогопіклування; 

 дітейізмалозабезпеченихсімей; 

 дітей – чорнобильців; 

 Організаціяконсультаційноїдопомоги батькам пільгового контингенту. 

 Залученняучнівпільгового контингенту до роботи в органах самоврядування. 

 Участь дітейпільговихкатегорій у новорічних та різдвянихсвятах. 

Цінніснеставленняособистості до суспільства і держави: 

Цикл заходів, спрямованих на формування у учнівської молоді поваги до 

національної символіки, Конституції України, законів Української держави: 

Місячникукраїнської писемності та мови (листопад): 

 Лінійка «Вчимося, друзі, слово любити». 

 Випуск стіннівки «Мова – найбільший духовний скарб народу». 

 Виставка літератури з історії державної мови. 

 Оформлення інформаційного стенду до Дня української писемності та мови. 

 Мовна гра «У світі мовознавства». 

 Конкурс на кращого читця поезій «Моя улюблена поезія». 

 Урок – вікторина «Чи уважний ти читач?». 

Проведення загальношкільного заходу  «Свято рідної мови». 

Проведення циклу заходів, присвячених Дню пам’яті  жертв голодомору та 

політичнихрепресій: 

 Класні години «День пам’яті жертв голодомору та політичнихрепресій» (1-11 кл.) 

 Урок «Пам’яті», присвячений Дню пам’яті жертв голодомору та політичнихрепресій 

(11 кл.) 

Проведення циклу заходів до Міжнародного Дня інвалідів: 

 Класні години на тему «Дивіться на нас, як на рівних». 

 Виставка робіт дітей з особливими потребами. 

 Участь у міському фестивалі «Повір у себе». 

Цінніснеставлення до праці: 

 Організація чергування по класах та школі, їдальні. 

 Трудові десанти на території школи 

 Профорієнтаційні зустрічі з представниками навчальних закладів міста  

 Профорієнтаційна робота у закладі проводиться відповідно до річного плану 

роботи. На початку семестру узагальнено інформацію про працевлаштування 

випускників 2014 року, подано інформацію до управління освіти. Соціальним 

педагогом і практичним психологом Герасименко Г.А проводиться анкетування та 

опитування учнів випускних класів, особлива увага приділяється випускникам із 

числа дітей-сиріт.  

Загальношкільні свята: 

Свято Першого дзвоника 

 Святковий концерт до Дня вчителя   

 Посвята в п’ятикласники  

 Свято рідної мови 

 Новорічне свято 



         День відкритих дверей 

.Завдання на ІІ семестр 2014-2015н.р.: 

1. Здійснювати виховну роботу із врахуванням індивідуальних особливостей учнів, а 

також рівня сформованості колективів виховних груп. 

2. Вивчати та узагальнювати передовий педагогічний досвід вихователів школи, 

використовуючи їх напрацювання у системі виховання. 

3. Виявляти здібності й нахили вихованців, активно залучати їх до роботи в гуртках з 

подальшою презентацією надбань на виставках, загальношкільних заходах. 

4. З метою стабільності виховної роботи  продовжити роботу щодо попередження 

правопорушень серед учнів з’ясовувати та аналізувати причини порушень ними 

основних положень та правил навчального закладу. 

5. Активізувати і систематизувати роботу учнівського самоврядування. 

6. Залучати батьків до навчально-виховної та спортивної діяльності, застосовувати 

активні форми роботи з батьками. 

7. Координувати зусилля членів педагогічного колективу, сім’ї, з метою підвищення 

ефективності виховної роботи з вихованцями  

8. Висвітлювати результати своєї праці в засобах масової інформації. 

 

Заступник директора з виховної роботи Шендрик С.М. 


