
КНЯЖОЛУЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ  

ДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ  РАДИ   

ІВАНО – ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Шевченка, 82,а., с. Княжолука, 77540, Долинський р-н, Івано – Франківська обл.  

тел. тел. 0 (3477)  55 - 4 – 02 Код ЄДРПОУ 20564207 

НАКАЗ  

07.09.2018р.                                       с. Княжолука                           № 205 

Про організацію 

виховної роботи 

З метою науково - методичного забезпечення педагогів - виховників 

щодо реалізації цілей, завдань та шляхів розвитку системи загальної 

середньої освіти, національного, патріотичного й інших напрямів виховання 

відповідно до Закону  України « Про освіту »,Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» на період до 2029року, Стратегії  національно - патріотичного 

виховання дітей та молоді  на 2016- 2020роки, Концепції  національно - 

патріотичного виховання дітей та молоді, Основних орієнтирів виховання 

учнів 1 – 11класів ЗНЗ України  та методичних рекомендацій з питань 

організації виховної роботи відповідно до листа МОН України  « Про деякі 

питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки і 

благополуччя дітей у 2018/2019 н. р.» в умовах розвитку  української 

державності, враховуючи діагностично  - прогностичні запити та потреби 

вчителів та з метою реалізації проблеми і плану роботи школи 

НАКАЗУЮ: 

1. Спрямувати виховний процес у школі на реалізацію проблеми « Формуван- 

ня  морально - духовної  життєво  компетентної особистості, яка успішно  

самореалізується  як громадянин – патріот  нової формації »                        

2. Закріпити проблеми діяльності класних колективів на реалізацію основної 

проблеми 

2.1. Дяченко Г.Я. (кл.кер. 5-а кл.) -  Розвиток індивідуальних здібностей 

та творчої активності школярів. 

2.2. Щеглюк О.М. (кл.кер.5-б кл.)- Формування національної самосвідомості 

учнів 

2.3. Чекаловська О.І. (кл.кер. 6-а кл.) – Формування учнівського колективу 

на засадах патріотичного виховання. 

2.4.Гаращак Л.П. (кл.кер. 5-б кл.) - Формування громадянської зрілості через 

систему самоврядування 

2.5. Стасюк О.С. ( кл. кер. 7кл.) - Формування громадянської свідомості 

особистості з високими морально-духовними цінностями     



2.6. Пак О.С.( кл. кер. 8 кл.) - Формування національної свідомості 

учнів. 

2.7.Венгринюк Г.М.( кл. кер. 9 кл.) - Формування духовної культури 

особистості. 

2.8.Калмикова Ю.В. (кл.кер. 10 кл.) -  Виховання духовних цінностей, 

людяності на основі світоглядних позицій.  

2.9.Пліш С.Р. ( 11 кл. кер. кл.) – Формування особистісних рис 

громадянина України. 

3. Затвердити основну форму методичної роботи з класними керівниками по 

організації виховного процесу в класах 

      Кількісний склад : 10 

Проблема: Створення умов для формування морально-духовної життєво 

компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як 

громадянин-патріот .             

Керівник - Бойченко О.В. 
4.Затвердити органи учнівського самоврядування 

4.1. Дитяча організація « Берегиня » 
Проблема « Формування свідомої дисципліни, культури поведінки школярів 

через різні форми організації дозвілля » 
Кількість - 73 учні 
Відповідальна - Маслій Н.М. 
4.2. Учнівська рада 
Проблема : «Учнівське самоврядування як основа реалізації і розвитку 
компетентної особистості» 
Кількість – 27 учнів 
Голова учнівської ради – Дарвай  Каріна 
Відповідальна - Маслій Н.М. 

Структура учнівської ради: 
1. Сектор « Знання »  
Відповідальний – Щеглюк Юрій  

Педагог - наставник –Венгринюк Г.М. 
2. Сектор « Дозвілля »  
Відповідальний – Ковердан Владислав  
Педагог -наставник – Пліш С.Р.   
3. Сектор « Добрих справ» 
Відповідальний – Чекаловська Іванка 
Педагог - наставник – Гаращак Л.П. 
4. Сектор « Дисципліни і порядку » 
Відповідальний –Василишин Юлія 
Педагог - наставник – Стасюк О.С. 
5.Сектор « Малюк » 
 Відповідальний – Венгринюк Тетяна 

Педагог- наставник – Щеглюк О.М. 
6.Сектор « Волонтери соціально-психологічної служби»  

Відповідальний – Надіївська Анна 

Педагог - наставник –Калмикова Ю.В. 



Сектор « Прес - центр »  

Відповідальний –Бойченко Юрій  

Педагог - наставник –Пак О.С. 

Сектор « Редколегія »  

Відповідальний –Юхман Наталія 

Педагог - наставник –Чекаловська О.І. 

4.3. Закріпити керівників шкільних гуртків : 

« Хоровий » - кер. Титиш І.А. 

« Вокальний » - кер. Титиш І.А. 

« Технічного моделювання » - кер. Пенгрин Л.В. 

«Літературно - драматичний » - кер. Маслій Н.М. 

« Влучний стрілець», « Юний стрілець » - кер. Бойків П.І. 

«Пожежників - рятувальників »( ДЮПР) - кер. Бойків П.І. 

« Експеримент » - кер. Стасюк О.С. 

« Туристсько - краєзнавчий »- кер. Шиян М.Т. 

« Народна вишивка »- кер. Бойченко О.В. 

« Історико-краєзнавчий » - кер. Петрушка В.М. 

(Згідно наказу №       від  0 .09.2018 р.) 

5. Затвердити склад батьківського комітету : 
- кількість - 43 
- голова батьківського комітету – Смачило Вікторія 
5.1.Організувати роботу покласного батьківського всеобучу ( за окремим 
планом, 4 заняття в рік ), основними завданнями якого вважати : 
- актуалізацію серед батьків, громадськості проблеми національного 
виховання в умовах розвитку української державності; 
- ознайомлення батьків з відповідальністю їх за виховання дітей на 
основі Цивільного і Кримінального Кодексів держави; 
- виховання загальнолюдської моралі, свідомої дисципліни і культури 
поведінки дітей на основі власного прикладу батьків, вчителів; 

- прищеплення любові до праці, виховання бережливого ставлення до 
державного майна; 
- спільне проведення протиалкогольної, проти наркотичної 
пропаганди та боротьби проти куріння; 
- статеве виховання та підготовка до самостійного життя. 
6. Призначити вчителів початкових класів і класних керівників ( Згідно наказу 
№      від     . 09.2018р.) 

 1-А -Мальон М.Й.                        5- А–Дяченко Г.Я.                                                                                                                                                                                                                           
             1- Б -Копчак Н.В.                          5- Б – Щеглюк О.М.                                                                                                                                                                                                                             
             2-А –  Пенгрин Л.В.                      6-А – Чекаловська О.І.                                                                                                                      
             2-Б –  Льохерт О.Д.                       6-Б  - Гаращак Л.П.                                                                                    
             3-А-  Шумей Т.І.                           7 кл.– Стасюк О.С. 

             3-Б-  Фединяк Л.Б.                        8 кл.- Пак О.С.                                                                                                                    
             4-А - Титиш Л.В.                           9 кл. - Венгринюк Г.М.                                                               
             4-Б - Марчак Р.Б.                          10 кл. - Калмикова Ю.В. 

 11 кл. – Пліш С.Р. 



7.  Класним керівникам, вчителям початкових класів організувати роботу 
класного учнівського самоврядування та підготувати планування до 
20.09.2018р. 
8. В планах виховної роботи класним керівникам з реалізації завдань 
національного виховання конкретизувати проблему через зміст виховної 
роботи з класом. 

9.Активізувати роботу інформаційно-консультативної групи з метою 

ефективної реалізації планів самоосвіти класними керівниками, вчителями та 

поновити і затвердити склад групи: Бібліотекар – Галій Г.Т., заступники 

директора : Собків П.В., Бойченко О.В., кл. кер. Пенгрин Л.В., Пліш С.Р., 

Гаращак Л.П.  

10. Встановити єдині дні проведення годин класного керівника, відповідно до 

розкладу уроків для бесід і консультацій з батьками, загальношкільну лінійку що 

другий четвер. 

11. Заступнику директора з виховної роботи Бойченко О.В. проконтролювати 

планування та організацію роботи всіх органів самоврядування, внести при 

необхідності корективи відповідно до проблеми школи. 

12. Класним керівникам всю роботу колективу класу інформувати через класні 

кутки, де обов'язковими повинні бути: план роботи на семестр, робота в дитячій 

організації « Берегиня », доручення, куточок національної символіки та 

інформаційний куток. 

13. Класним керівникам, вчителям початкових класів облікувати проведені 

виховні заходи в журналах класного керівника. 

14. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи. 
 

 

Директор школи                                                            Пенгрин М.В. 

 

 

З наказом ознайомлені:                                                 Бойченко О.В. 

 

                                                                                         Маслій Н.М. 

 


