Аналітична довідка про стан виховної роботи в Харківській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 126 Харківської міської ради
Харківської області
за І семестр 2017/2018 навчального року
Керуючись

Національною стратегією розвитку освіти в Україні на

період до 2021 року, Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів, Концепцією національно-патріотичного
виховання, у ХЗОШ № 126 був складений план роботи на І семестр 2017/2018
навчального року.
Робота планувалася та проводилася з урахуванням виховних планів
роботи класних керівників. Над реалізацією виховної мети школи: створення
умов формування соціально активної особистості, яка поєднує в собі високі
моральні якості, діловитість, творчу індивідуальність, гуманізм - працювали
класоводи 1-4 класів, класні керівники 5-11 класів, заступник директора з ВР,
педагог-організатор, практичний психолог.
У І семестрі 2017/2018 навчального року вирішувалися наступні завдання:
забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей,
суспільних та власних інтересів; відхід від уніфікації в процесі виховання, від
орієнтації на «усередненого» вихованця; формування національної свідомості
і людської гідності, любов до рідної землі, родини, свого народу, бажання
працювати задля розвитку держави, готовності її захищати; формування
цілісної особистості, яка має сформовані риси доброти, гуманності,
милосердя, поваги, толерантності, совісті, порядності тощо; формування основ
культури спілкування та побудови міжособистісних стосунків; виховання
правової культури: поваги до Конституції, законодавства України, державної
символіки, знання та дотримання законів; забезпечення духовної єдності
поколінь, виховання поваги до батьків, старших, підтримка та укріплення
шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу;
утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості,
милосердя, патріотизму та ін., формування почуття господаря й господарської
відповідальності. забезпечення повноцінного розвитку дітей та молоді,
зміцнення їх фізичного, психічного та духовного здоров’я.

У школі

було організовано та проведено такі заходи: Свято першого

дзвоника, проведено

перший тематичний урок «Поважаю європейські

цінності – будую сучасну Україну»; години спілкування: «Я – громадянин
України – європейської країни!» (1-4 кл.), «Під синьо – жовтими прапорами
України та Євросоюзу» (5-8 кл.), «Європейські перспективи України»(9-11
кл.); фотовиставка «Ми за мир на планеті Земля»; виставка малюнків
«Любіть Україну, всім серцем любіть»; єдина виховна година, присвячена 100річчю від дня народження видатного педагога В.О.Сухомлинського; уроки
мужності, присвячені Дню захисника України та Дню Збройних Сил України
«Козацькому роду нема переводу»; правовий тиждень 04.12.17-08.12.17 ;
заходи до Міжнародного дня людей похилого віку, виставка стіннівок та
учнівських малюнків до Тижня безпеки дорожнього руху; усний журнал,
присвячений Дню

української писемності та мови (09.11.17); виховна

година

толерантності»,

«Абетка

присвячена

Міжнародному

Дню

толерантності (16.11.17); концерт «Будемо небайдужі до чужого горя»,
присвячений Міжнародному Дню інвалідів (01.12.17); виступ агітбригади «Не
дамо шанс кіберцькуванню»; новорічні свята: «Святий Миколай у гості
завітай» (1-10 кл).
Значна увага приділялася й естетичному вихованню школярів. Згідно з
річним планом виховної роботи учні школи відвідали такі музеї: Музей
природи , Історичний музей, Музей Південної залізниці, Музей анатомії при
медичному університеті , театри (ТЮГ, «Мадригал», театр естрадної репризи,
філармонію , Харківський Палац дитячої та юнацької творчості, ХНАТОБ,
Палац культури Основ′янського району, ККЗ «Україна» ). Учні школи брали
активну участь у шкільному фестивалі «Покуть» (08.12). З метою збереження
та примноження сімейних традицій, забезпечення єдності поколінь значну
увагу приділяється сімейному вихованню – це стосунки між дітьми, їх
ставлення до рідних, близьких, учителів, тобто екологія міжособистісних
стосунків. Значна увага приділяється вивченню історії рідної держави і
народу, обрядів, звичаїв, бережливому ставленню до минулого, сучасного
нашої держави.

Згідно

з

річним

планом

у

школі

був

проведений

моніторинг

«Сформованість здорового способу життя в школярів», загальношкільна акція
«Живи, книго!» та акція із залучення дітей до відвідування гуртків «Кожен
хоче знати, де свої таланти показати», загальношкільні батьківські збори
(06.09.2017), концертна програма «Привітання учителям», присвячена Дню
працівника освіти; брейн - ринг «Екологічний бумеранг» (04.10.17); Посвята в
першокласники (20.10.2017) ; екологічні акції «Галерея кімнатних рослин» та
«Посади дерево»; виховна година «Толерантність врятує світ», присвячена
Міжнародному Дню толерантності (16.11.17).
Дитяча

організація

«Шкільні

товариші»

пропагує

екологію

бережливості: це збереження шкільного майна, бережливе ставлення до
підручників, організація трудових десантів із благоустрою шкільного подвір′я.
З цією метою проводилася акція «Допоможемо птахам узимку», конкурси
малюнків та плакатів на екологічну тему «Давайте, друзі, разом природу
берегти!»; організована тематична експозиція в шкільній бібліотеці до Дня
вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС; участь у
районному

конкурсі

«Новорічна

іграшка».

Самоуправління

школи

організувало та провело благодійну акцію «Допоможемо разом», зібравши
іграшки, солодощі та теплі речі для дітей Зеленогайського та Богодухівського
дитячих будинків. У грудні учні школи зібрали та передали воїнам та дітям із
зони АТО подарункові мішечки, зроблені власноруч. За ініціативи організації
учнівського самоврядування та за підтримки адміністрації ХЗОШ

№ 126

протягом І семестру були проведені заходи:
- Конкурс – змагання «Кращий учень - 2017».
- Участь

у

районному

фестивалі

традиційного

Слобожанщини «Покуть».
- Свято до Дня учителя
- Благодійна акція «Допоможемо разом».
- Майстер – клас «Червоний мак».
- Конкурс талантів «Я – зірка».
- Благодійна акція до Дня Святого Миколая «Діти – дітям».

мистецтва

- Форум

–

театр

«Попередження

насилля

серед

молоді.

Кіберцькуванню – ні!».
- Акція «Червона стрічка» до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом.
- Акція пам’яті жертв Голодомору «Запали свічку пам’яті»
- Акція до 100-річчя від дня народження В.Сухомлинського
- Тематичний день «Хелоуїн».
- Благодійна акція допомоги бійцям та дітям із зони АТО.
- День самоврядування до Дня учителя.
- Виборча компанія нового президента школи.
Отже, робота органу учнівського самоврядування ХЗОШ № 126 знаходиться
на достатньому рівні, але потребує постійного вдосконалення та залучення
якомога більшої частини учнівської молоді. Саме цей аспект є визначальним
при плануванні діяльності організації на ІІ семестр 2017\2018 навчального
року.
Одним із основних напрямків виховної роботи школи є привентивне
виховання. Саме в шкільному віці закладається основа знань та норм
поведінки, звичок, потреб особистості. З метою вдосконалення роботи в цьому
напрямку було розроблено схему, яка охопила не лише предметні цикли, але й
позакласну роботу: Рада профілактики правопорушень; тижні правових знань;
класні години на правову тематику; індивідуальні бесіди з учнями ( класні
керівники, адміністрація, психолог); спільна робота з ССД, сектору
ювенальної превенції Холодногірського ВП (м.Харків) ГУНП в Харківській
області; ЦСССДМ; місячник «Увага, діти на дорозі!» (з 01.09 по 30.09);
тиждень фізичної культури ( з 04.09 по 08.09) ; рейд «Відвідування учнями
школи» та «Увага! Діти на дорозі!»; конкурс стіннівок «Ні тютюнопалінню!»,
присвячений Міжнародному дню боротьби з курінням; танцювальний
марафон «Не дай СНІДу шанс», присвячений Усесвітньому Дню боротьби зі
СНІДом, конкурс малюнків «Якщо хочеш бути здоровим – будь!» (1-4 кл);
конкурс плакатів «Повага – ниточка, що з′єднує покоління» (5-9кл.);
Систематично ведеться контроль за відвідуванням занять учнями школи.
Усіх учнів пільгових категорії залучено до гурткової роботи. Згідно з річним
планом питання превентивного виховання розглядаються на педрадах, М/О

класних керівників, нарадах при директорі. З метою виявлення бездоглядних
дітей

та

попередження

правопорушень

протягом

року

систематично

проводяться рейди «Урок», «Діти вулиці», «Сім’я».
Керівники

на

класних

годинах

проводять

тематичні

бесіди

з

попередження всіх видів дитячого травматизму: правила дорожнього руху;
правила безпеки при користуванні газом; правила поведінки з джерелами
електроструму; правила поведінки з вибухонебезпечними предметами;
правила безпеки на воді; запобігання отруєнь; правила протипожежної
безпеки; «Я обираю здоровий спосіб життя»; додаткові бесіди з попередження
усіх видів дитячого травматизму.
Протягом І семестру організовано чергування вчителів та учнів по школі.
Питання з попередження дитячого травматизму неодноразово розглядалися на
батьківських зборах, нарадах при директорі, педрадах школи.
За

І семестр 2017/2018 навчального року

був зафіксований один

нещасний випадок з учнем 9-Б класу Букановим Всеволодом.
На базі школи працюють гуртки: «Влучний стрілець» 9-10 класи; «Лідер» 9-11
класи; «Тхекван-До» 2-9 класи; «Шахи» 2-9 класи; «Культура мовлення та
спілкування» для 7-11 класів, спортивне орієнтування.
Класними керівниками протягом навчального року проводилася діагностика
вивчення творчих здібностей та професійних нахилів учнів. Під час вивчення
яких надавалися рекомендації учням та їх батькам щодо обрання майбутньої
професії.
Але в організації виховної роботи є певні недоліки, а саме:
- упродовж І семестру 2017/2018 навчального року формально працював
євроклуб «Світ без кордонів» (керівник Богданова В.О.);
- на офіційному сайті школи на сторінці «Учнівське самоврядування» не
достатньо висвітлювалась робота учнівського самоврядування ;
- не виходить шкільна електронна газета «Шкільний бум»,
- не узагальнено кращий досвід рботи учителів школи з національнопатріотичного виховання,
- не достатньо організовано взаємодію школи з військовими частинами,

не достатньо використовуються

сучасні технології виховання, слабо

враховуюються вікові особливості учнів, їх уподобання й інтереси,
можливості спілкування в мережі Інтернет.

