
 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС»  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

18.01.2016 смт Нова Водолага    №31 

 

Про   організацію роботи закладу 

у ІІ семестрі 2015/2016 навчального 

року та виконання рішень 

педагогічної ради від 16.01.2016 року 

  

 Розглянувши матеріали педагогічної ради від 16.01.2016 року (протокол №1) 

про підсумки роботи педагогічного колективу у І семестрі 2015/2016 навчального 

року відповідно до завдань закладу на  2015/2016 навчальний рік по забезпеченню 

державного стандарту якості  знань учнів у відповідності до діючих  нормативно-

правових актів про освіту та створення належних умов для  оздоровчо-

профілактичної роботи в умовах  санаторного навчально-виховного комплексу, 

педагогічна рада постановила, що педагогічний колектив в цілому успішно  

справився з  поставленими завданнями  на І семестр 2015/2016 навчального року 

відповідно до єдиної  педагогічної теми: «Впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-виховний процес для забезпечення 

доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів  особистості 

та потреб держави». 

 З метою створення  належних умов по забезпеченню ефективної  роботи 

педагогічних та медичних  працівників  закладу  щодо організації навчально-

виховного та оздоровчо-профілактичного процесів у ІІ семестрі 2015/2016 

навчального року 

НАКАЗУЮ: 

1. Діяльність закладу здійснювати відповідно до законодавчих актів України               

в  галузі освіти. 
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З 18.01.2016 

2. Педагогічним працівникам закладу: 

2.1. Продовжити роботу  педагогічного колективу над єдиною педагогічною      

       темою: «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у   

       навчально-виховний процес для забезпечення доступної та якісної освіти  

       відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави» 

З 18.01.2016 

2.2. Методичну роботу у закладі здійснювати відповідно до єдиної методичної   

       теми «Удосконалення уроку як способу розвитку творчої особистості  

       вчителя й учня через впровадження інформаційно-комунікаційних  

       технологій у навчально-виховний процес» 

З 18.01.2016 

2.3. Працювати над створенням умов для розвитку всебічного гармонійного   

       розвитку особистості учня (вихованця) шляхом застосування інноваційних   

       технологій. 

   Упродовж 2015/2016 навчального року 

2.4. Тримати на контролі поведінку вихованців у закладі: не допускати ситуацій,  

       що зможуть призвести до травмування учнів (вихованців). 

Постійно 

2.5. Забезпечити систематичний контроль за створенням безпечних і  

       нешкідливих умов для виховання дітей, навчання учнів, їх фізичного  

       розвитку та зміцнення здоров’я . 

                                                                                                                    Постійно 

2.6. Обговорити питання  щодо запобігання всіх видів дитячого травматизму на  

       загальношкільних    батьківських зборах. 

                                                                                                           До 01.02.2016 

3. Керівникам методичних об’єднань закладу Лютко О.М., Скляр І.І., Щербак І.Б.,   

    Водолажченко Т.В., Петрашкевич Т.Р.,: 

3.1. Обговорити на чергових засіданнях результати квадрант-аналізу та  

моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 1-11-х класів за І семестр 
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2015/2016 навчального року та визначити пріоритетні напрямки в роботі  

щодо подальшого підвищення якісного показника знань з предметів 

інваріантної складової робочого навчального плану. 

Січень 2016 

3.2. Розробити план дій щодо форм контролю за рівнем засвоєння навчального  

       матеріалу учнями на уроках та під час підготовки домашніх завдань на   

       самопідготовках у закладі та вдома. 

До 24.01.2016 

4. Класним керівникам 1-11-х класів: 

4.1. Проводити серед вихованців  закладу інформаційно-просвітницьку роботу з   

       питань профілактики шкідливих звичок, наслідків вживання алкоголю,  

       тютюну, наркотиків. 

                                                                                                                    Постійно 

4.2. Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності  

       контролю за реальним станом здоров’я дітей та інформування про нього  

       класного керівника, адміністрацію навчального закладу. 

                                                                                                                    Постійно 

4.3. Забезпечити систематичний контроль за створенням безпечних і  

       нешкідливих умов для виховання дітей, навчання учнів, їх фізичного  

       розвитку та зміцнення здоров’я . 

                                                                                                                    Постійно 

4.4. Надавати методичну допомогу батькам учнів (вихованців) закладу щодо  

       формування і розвитку в дітей навичок безпечної поведінки, дотримання  

       правил безпеки життєдіяльності 

                                                                                                                     Постійно 

4.5. Забезпечити дотримання норм охорони та захисту прав учнів (вихованців)  

       закладу,   дітей пільгових категорій. 

                                                                                                                     Постійно 

4.6. Провести  повторне обстеження умов проживання дітей, позбавлених  

       батьківського піклування. 
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                                                                                                 Березень 2016 року 

4.7. Надати батькам учнів 1-11-х класів роз'яснення щодо особливостей  

       організації оздоровлення дітей пільгових категорій.   

                                                                                                          Березень 2016 року 

4.8. Провести з батьками учнів 1-11-х класів  анкетування щодо визначення  

       форм та методів оздоровлення, якими будуть охоплені діти влітку  

       2016 року. 

  Березень 2016 року 

4.9. Провести у закладі тиждень громадянського виховання. 

 Січень 2016 

4.10. Провести для учнів 1-11-х класів Урок Соборності «Єднання заради   

         Незалежності» 

18-22 січня 2016 року 

4.11. Забезпечити участь учнів (вихованців) у Всеукраїнських організаційно        

             масових заходах, творчих конкурсах патріотичного спрямування 

 Упродовж  2015/2016 навчального року 

 

4.12. Провести зустріч учнів 1-11-х класів із учасниками бойових дій у зоні  

             антитерористичної операції та оформити фотовиставку про них. 

До 01.05.2016 

5.   Практичному психологу Старець Т.В. провести психолого-педагогічний   

      семінар для вихователів дошкільного підрозділу на тему: «Патріотичне    

      виховання — важлива складова формування життєвої компетентності  

      дошкільників». 

До 29.02.2016 

6. Вихователям дошкільного підрозділу: 

6.1. Розглянути на методичному об’єднанні вихователів дошкільних груп  

       питання: «Про ефективні шляхи формування основ патріотичного    

        виховання дітей дошкільного віку» та «Патріотичне виховання    

            дошкільника засобами народної гри».                               До 30.01.2016 
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6.2. Висвітлити питання патріотичного виховання дітей на батьківських зборах   

       дошкільного підрозділу. 

До 28.01.2016 

6.3. Провести засідання круглого столу на тему: «Колискова пісня в житті  

       дитини». 

                                                                                                           До  30.01.2016 

6.4. Провести для вихованців дошкільного підрозділу: 

       - розвагу «Казка про зниклу пісню» (за мотивами улюблених українських    

         пісень); 

Лютий  2016 

       - театральну виставу за мотивами української народної казки «Кривенька   

          Качечка»; 

Лютий 2016 

       - тиждень, присвячений творчості Т.Г. Шевченка. 

Березень 2016 

7. Керівникам методичних об’єднань вихователів та класних керівників в 1-11-х    

    класів Петрашкевич Т.Р. та Щербак І.Б. розглянути на чергових засіданнях  

    питання: «Організація навчання учнів з питань безпеки життєдіяльності» 

Березень 2016 

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

  

    Директор                                                                                      С.Ю.Єрмаков 

 

Калашник Л.Б. 
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 З наказом від 18.01.2016 № 31 ознайомлені: 

 

 Єрмаков Сергій Юрійович ________  

 Калашник Лариса Борисівна________  

 Черниш Ірина Володимирівна______  

 Антоненко Ольга Іванівна__________  

 Атанасова Тетяна Григорівна ______  

 Білашко Вікторія Миколаївна_______  

 Буклей Світлана Іванівна___________  

 Водолажченко  Тетяна 

Володимирівна___________________ 

 

 Васільєва Ольга Олександрівна ________  

 Кассич Людмила Анатоліївна___________  

 Губа Тетяна Андріївна_________________  

 Жукова Ірина Кімівна_________________  

 Звенигородська Інна Василівна_________  

 Курило  Ольга Анатоліївна_____________  

 Лиманська Юлія Сергіївна_____________  

 Лютко Ольга Михайлівна______________  

 Мерчанська Людмила Василівна________  

 Орда Ірина Григорівна_________________  

 Фоменко Світлана Олексіївна___________  

 Панченко Людмила Єгорівна___________  

 Петрашкевич Тетяна Романівна_________  
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 Романов Сергій Олександрович_________  

 Руденко Олена Яківна_________________  

 Скляр  Віталій Вікторович_____________  

 Скляр Інна Іванівна___________________  

 Старець Тамара Василівна_____________  

 Черевань Наталія Олександрівна________  

 Овчиннікова Тетяна Миколаївна________  

 Челомбітько Ольга Василівна___________  

 Щербак Ірина Борисівна_______________  

 Клочко Вікторія Миколаївна___________  

 Семенюра Людмила Петрівна___________  

 Федоренко Галина Геннадіївна__________  

 


