
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС» 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання ради закладу 

05.10.2015              №10 

 

 

Голова – Атанасова Т.Г. 

Секретар – Федоренко Г.Г. 

Присутні: 15 осіб (реєстраційний лист додається) 

Відсутні: - 

Запрошені:  Єрмаков С.Ю., директор закладу, Черниш І.В., заступник 

 директора з виховної роботи,  Старець Т.В., психолог 

 

Порядок денний: 

1.  Дотримання вимог санітарно – гігієнічного режиму школи. 

Діхтяр Н.В. 

2. Стан відвідування учнями школи та робота з попередження правопорушень. 

Черниш І.В. 

3.  Про роботу з важковиховуваними учнями, їхніми сім'ями. 

Черниш І.В., Старець Т.В. 

 

  

1. СЛУХАЛИ: 

Діхтяр Н.В., лікаря, про дотримання вимог санітарно – гігієнічного режиму 

школи. Наталія Василівна зазначила, що відповідно до річного плану школи на 

2015/2016 навчальний рік з метою забезпечення здоров’я учасників навчально-

виховного процесу був проведений аналіз стану санітарно-гігієнічного режиму 

закладу. В результаті систематичних перевірок було встановлено: 

1.Розроблено і виконуються заходи по створенню безпечних та здорових умов 
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праці відповідно до вимог нормативних документів. 

2.Навчальні класи і кабінети обладнані меблями згідно з діючими 

нормативними документами. Їх розміщення у класній кімнаті відповідає 

нормам.  Меблі підібрані відповідно до зросту дітей. Залежно від цього парти і 

стільці промарковані. Санітарний стан класних приміщень задовільний. 

3.Тричі на день прибиральниці роблять вологе прибирання коридорів та 

класних кімнат. 

4.На перервах відбувається провітрювання класних кімнат. Учні в цей час 

знаходяться в коридорі або на свіжому повітрі. 

5.Витримується тепловий режим школи: температура в класних кімнатах 

складає 18-20 градусів. 

6.Перед початком опалювального сезону проведено роботу по утепленню вікон 

і дверей. Опалення здійснюється від власної котельної. 

7.В школі здійснюється безкоштовне 5-тиразове харчування дітей. Перед 

кожним прийомом їжі  діти обов’язково миють руки з милом. 

8.Працівники шкільної їдальні дотримуються на кухні санітарно-гігієнічних 

норм: порушень умов зберігання продуктів не виявлено, витримуються 

правила миття посуду (є запас миючих та дезінфікуючих засобів). Документи 

про якість та безпеку продуктів в порядку. Документація по харчуванню 

ведеться правильно, згідно вимог. 

9.Перевірка учнів на педикульоз та чесотку проводиться щопонеділка. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1.Продовжити роботу щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму 

закладу.  

ПРОГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 15, «проти» - 0, «утримались» - 0 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Черниш І.В., заступника директора з НВР, про стан відвідування учнями 

школи та робота з попередження правопорушень. Ірина Володимирівна 

звернула увагу присутніх на те, що правове виховання в школі відбувається 
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відповідно до  плану виховної роботи навчального закладу, організацією участі 

органів учнівського самоврядування у даній роботі, проведенню конкурсів, 

диспутів, організації участі у цих заходах працівників кримінальної служби у 

справах неповнолітніх, служби у справах дітей, наркологічної служби та інших 

установ і організацій, з якими укладені спільні плани по реалізації 

запланованих заходів.  

Систематично в навчальному закладі проводиться тиждень правових 

знань, в класних куточках відведено місце для інформації щодо правового 

виховання учнів. Розгляд питань формування свідомої поведінки учнів та 

запобігання їх асоціальній поведінці регулярно відбувається на батьківських 

зборах (виступ додається). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Інформацію Черниш І.В. взяти до відома. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

3.1.Черниш І.В., заступника директора з НВР, про роботу з важковиховуваними 

учнями, їхніми сім'ями. Ірина Володимирівна наголосила  на тому, що система 

роботи закладу з важковиховуваними учнями поєднується  із системою 

національного виховання (Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів, 

Комплексна програма превентивного виховання школярів) і передбачає 

цілеспрямовану, планову, взаємопов’язану, керовану діяльність складових її 

частин – від директора до бібліотеки і медперсоналу. Основна виконавча ланка 

в цій системі – класні керівники та вихователі. Важливо, щоб у цій роботі 

забезпечувалась наступність з дитячим садочком,з  1-го по 11-й класи, що 

сприяє глибшому вивченню особистості, а значить, і добору найефективніших 

засобів впливу (виступ додається). 

3.2. Старець Т.В., психолога, про роботу з важковиховуваними учнями, їхніми 

сім'ями. Тамара Василівна зазначила, що завдання психолога полягає в 

сприянні повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на 

кожному віковому етапі, у створенні умов для формування в них мотивації до 
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самовиховання і саморозвитку; у забезпеченні індивідуального підходу до 

кожної дитини, у профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному й 

особистісному розвитку дитини. Виконуючи ці завдання, практичний 

психолог здійснює психологічний супровід учнів, що і є основним змістом 

превентивної роботи з подолання проблем девіантної поведінки школярів 

(виступ додається). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1.Класним керівникам: 

- Забезпечити підвищення ефективності роботи з попередження та 

профілактики правопорушень. 

- Домогтися постійного охоплення гуртковою і позакласною роботою 

важковиховуваним учням (вихованцям). 

- Посилити індивідуальну профілактичну роботу з учнями, які зараховані до 

«групи ризику», з метою попередження правопорушень. 

3.2.Психологу: 

- Посилити ефективність діяльності психологічної служби школи з 

попередження дитячої безпритульності і бездоглядності, злочинності та 

правопорушень серед неповнолітніх. 

- Активізувати роботу шляхом ширшого залучення до її роботи працівників 

міліції.           

ПРОГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 15, «проти» - 0, «утримались» - 0 

 

 

 

 Голова                                              Т.Г. Атанасова 

   

Секретар                                        Г.Г. Федоренко 

 


