
 
 

НОВОГУЙВИНСЬКА ГІМНАЗІЯ 

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

 

 «04» січня  2022 року                            смт  Новогуйвинське     №  

 

Про підсумки виховної роботи 

за І семестр 2021-2022 навчального року 

 

     Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», 

Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів  загальноосвітніх 

навчальних закладів України, Стратегії  національно-патріотичного  

виховання на 2020-2025 роки у Новогуйвинській гімназії виховна робота 

спрямована на впровадження в освітній процес науково-методичної теми на 

2019-2023 роки «Вчитель – ключова фігура реалізації освітньої реформи 

НУШ» в рамках реалізації проблемної теми гімназії на 2021-2022 

навчальний рік  «Створення праксеологічної моделі професійної 

компетентності вчителя, спрямованої на досягнення якісних 

результатів професійної діяльності». 
     Педагогічний колектив Новогуйвинської гімназії працює над виховною 

метою на 2021-2022 навчальний рік: «Психологічні, педагогічні умови 

забезпечення зростання професійної компетентності класного керівника: 

ефективні шляхи освіти та самоосвіти», що здійснюється через 

функціонування: 

1. Семінару «Діалог учасників освітнього процесу – основа результативності 

виховної системи гімназії» 

2. Педагогічної ради  «Технологізація діяльності класного керівника у 

досягненні поставлених цілей виховної системи» 

3. ШКК «Психологічні основи побудови виховної системи класних 

колективів».                                                                                                

Творчі проєкти корекційно-виховної роботи з учнівськими колективами 

на І семестр 2021-2022н.р. створені за технологією психолого-педагогічного 

проєктування особистісного розвитку учня на основі діагностично-

проєктуючого комп’ютерного комплексу «Універсал» (автор: Киричук В.О.) 

та інших нормативних документів. 



На  підставі аналітичної довідки про підсумки виховної роботи за І 

семестр 2021-2022 навчального року (Довідка додається) 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Проаналізувати   підсумки  виховної роботи гімназії за І семестр 2021-

2022 навчального року  на  засіданні методичного об’єднання 

класоводів 1-4; класних керівників 5-11 класів. 

 

Заступник директора з виховної роботи. 

Січень 2022 року. 

 

2. Контролювати ефективність проведення заходів з виховної роботи 

відповідно до виховного плану  на  ІІ семестр 2021-2022 н.р.  

 

      Заступник директора з виховної  роботи.  

Січень-травень 2022 року. 

 

3. Контролювати практичну реалізацію запланованих виховних заходів, 

розглядати питання виховної роботи на нарадах, засіданнях 

методичного об’єднання класоводів 1-4; класних керівників 5-11 

класів. 

Заступник директора з виховної  роботи.  

Січень-травень 2022 року. 

 

4. Здійснювати інноваційну освітню діяльність у закладі освіти з метою 

реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-

2025 роки. 

Педагог-організатор. 

Постійно. 

 

5. Сприяти формуванню  громадянської компетентності, розвитку 

соціальної активності вихованців на засадах гімназійної системи 

учнівського самоврядування.  

Педагог-організатор. 

Січень-травень 2022 року. 

 

6. Спільно з працівниками психологічної служби здійснювати 

постійний моніторинг учнівського середовища з метою вчасного 

виявлення та надання необхідної допомоги при захисті інтересів 

неповнолітніх. 

Січень-травень 2022 року. 

 



7. Спланувати виховну роботу в класних колективах на ІІ семестр 2021-

2022  навчального року за технологією психолого-педагогічного 

проєктування особистісного розвитку на основі діагностично-

проєктувального комп’ютерного комплексу «Універсал» (автор: 

Киричук В.О.) 

Класні керівники. 

Січень 2022 року 

 

8. Використовувати різноманітні форми та методи виховної роботи з 

учнями, впроваджувати інноваційні технології з метою сприяння 

всебічному розвитку учнів, їх розумових та фізичних здібностей  

 

Класні керівники. 

Січень - травень 2022 року 

      

9.  Відповідальній за оновлення гімназійного сайту Гаврилюк А.В., 

розмістити цей наказ на сайті гімназії. 

      Директор гімназії                                          Людмила МОЗГОВИХ 

Виконавець: Олена ЯРОШЕНКО 


