
 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

30.03.2017 смт Нова Водолага №  69 

 

Про виконання рішень  

педагогічної ради від 30.03.2017 

  

 

Розглянувши матеріали педагогічної ради від 30.03.2017 року (протокол 

№ 3) про забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання, виховання 

й підтримки обдарованих дітей як важливого чинника формування умов для 

становлення особистості; про роль програми міжнародного оцінювання учнів 

PISA на освітню політику України; про формування у дошкільників навичок 

спілкування та ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми; про 

превентивну освіту та виховання: рефлексія проблем, досвіду, перспектив; про 

формування мережі класів та дошкільних груп на 2017/2018 навчальний рік; 

про компетентнісний підхід як чинник модернізації змісту і методики школи 

І-ІІІ ступенів; про комунікативно-мовленнєвий розвиток дітей дошкільного 

віку - сучасні підходи; про правове виховання як засіб профілактики 

правопорушень серед неповнолітніх; про формування мережі закладу на  

2017/2018 навчальний рік та про порядок організованого закінчення 

2016/2017 навчального року, педагогічна рада прийняла ряд рішень. 

З метою створення належних умов по забезпеченню ефективної роботи 

педагогічних працівників закладу щодо виконання прийнятих рішень  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Педагогічним працівникам: 

1.1.  Забезпечувати сприятливі умови для творчого, інтелектуального,  
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духовного та фізичного розвитку учнів. 

                                                                                                               Постійно 

1.2. Продовжити роботу з матеріалами про організацію та проведення 

міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 у Харківській області, 

розміщених на сайті Департаменту науки і освіти Харківської обласної  

державної адміністрації. 

                                                                                                       До 01.05.2017 

1.3. Створити належні умови для проходження державної підсумкової 

атестації за курс базової загальної середньої освіти учневі 9-го класу 

Водолажченку Дмитру Віталійовичу на підставі заяви батьків та його 

власного бажання. 

З 30.05.2017 по 08.06.2017 

1.4. Визначити біологію як третій предмет для проходження державної 

підсумкової атестації за курс базової загальної середньої освіти. 

1.5. Провести державну підсумкову атестацію за курс базової загальної 

освіти у такі терміни: 

- 30.05.2017 - українська мова (диктант); 

- 05.06.2017 - математика (письмово); 

- 07.06.2017 - біологія (письмово). 

1.6.  Проводити агітаційну роботу серед районів Харківської області та 

населених пунктів Нововодолазького району шляхом розповсюдження 

листівок-оголошень про набір учнів 6-го, 10-го та 11-го класів.     

                                                                                  Березень-липень 2017 року 

2. Учителям школи І ступеня та вчителям-предметникам 5-9-х та 1-го класів: 

2.1. Забезпечувати сприятливі умови для творчого, інтелектуального, 

духовного та фізичного розвитку учнів. 

                                                                                                               Постійно 

2.2. Залучати вихованців до участі в різноманітних шкільних та позашкільних 

конкурсах, олімпіадах, предметних тижнях, фестивалях, змаганнях та 

Міжнародних освітніх конкурсах. 

Постійно 
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3. Класним керівникам та вихователям 1-9-х та 11-го класів: 

3.1. Сприяти залученню до співпраці батьків щодо роботи з обдарованими 

дітьми. 

                                                                                                               Постійно 

3.2. Провести батьківські збори, на яких розглянути питання про розвиток 

творчих здібностей обдарованих дітей та роль батьків у реалізації даного 

питання. 

                                                                                                       До 30.05.2017 

4. Практичному психологу Старець Т.В.: 

4.1. Здійснювати психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей.  

Постійно 

4.2. Провести психолого-педагогічний семінар на тему: «Використання 

інтерактивних методів навчання в процесі формуванні у вихованців навичок 

спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими».  

До 30.04 2017 

4.3. Підготувати виступ на загальношкільних  батьківських зборах на тему: 

«Взаємовідносини вчителів-батьків і вплив їх на поведінку учнів». 

Травень 2017 року 

5. Вихователям та класним керівникам, практичному психологу, соціальному 

педагогу: 

5.1. Проводити  роботу з формування правосвідомості, правової поведінки, 

моральної культури в батьків та учнів. 

Постійно 

5.2. Провести анкетування учнів «Наш клас» з метою виявлення рівня 

згуртованості колективу,  наявності референтних груп, виявлення 

міжособистісних стосунків в групі. 

До 30.04.2017 

5.3. Здійснювати постійний моніторинг і контроль стосовно неправових 

відносин між підлітками. 

Постійно 

 



 

4 

5.4. Не допускати випадків фізичного, психологічного насильства, образ, 

недбалого та жорстокого поводження з дітьми.  

Постійно 

5.5. Формувати навички розв’язання конфліктів у дитячому колективі мирним 

шляхом. 

Постійно 

5.6. Вивчати проблеми дітей в аспекті запобігання жорстокого поводження в 

сім’ї, у процесі навчання, виховання, спілкування.  

Постійно 

6. Вихователям дошкільного підрозділу: 

6.1. Провести ділову гру «Мистецтво діалогу між дорослими і дітьми». 

    До 15.04.2017 

6.2.  Поновити в групах осередки книги. 

                                                                                                       До 30.04.2017 

7. Класному керівнику та вихователю  9-го класу Губі Т. А. та Руденко О. Я.  

проводити агітаційну роботу з батьками учнів 9-го класу щодо продовження 

навчання в 10-ому класі на  класних батьківських зборах та під час 

індивідуальних співбесід. 

                                                                Упродовж 2016/2017 навчального року 

8. Заступникам директора Калашник Л.Б. та Черниш І.В. розмістити 

оголошення про набір учнів до 6-го, 10-го та 11-го класів через засоби 

масової інформації (газети, радіомовлення) Валківського, Первомайського, 

Зміївського районів та обласній газеті «Слобідський край».  

                                                                                  Квітень, червень 2017 року  

 

 

 

Директор          С.Ю.Єрмаков 
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 З наказом від 30.03.2017 № 69 ознайомлені:                                                 

Калашник Л.Б._______ 

Черниш І.В._______ 

Антоненко О.І._______ 

Атанасова Т.Г._______ 

Білашко В.М._______ 

Белебеха А.М._______ 

Буклей С.І._______ 

Водолажченко Т.В._______ 

Губа Т.А._______ 

Жукова І.К._______ 

Звенигородська І.В._______  

Кассич Л.А._______ 

Курило О.А._______ 

Лиманська Ю.С._______ 

Лютко О.М._______ 

Мерчанська Л.В._______ 

Орда І.Г. _______ 

Панченко Л.Є._______ 

Петрашкевич Т.Р._______ 

Романов С.О._______ 

Руденко О.Я._______ 

Скляр В.В._______ 

Скляр І.І._______ 

Старець Т.В._______ 

Черевань Н.О._______ 

Шеховцова Я.С._______ 

Щербак І.Б._______ 

Семенюра Л.П._______ 

Мишак С.М._______ 

Ольховська  Н.В._______ 

Федоренко Г.Г._______ 
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Клочко В.М._______ 

Біленська О.О._______ 

Мітряшова І.М._______  


