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НАКАЗ 

 

29.05.2018 смт Нова Водолага № 107 

 

Про  підсумки вивчення рівня 

вихованості учнів 1-10-х класів 

 

 

     На виконання плану роботи   закладу  на 2017/2018 навчальний рік, 

наказу по закладу від 30.08.2017 №187 «Про проведення моніторингу рівня 

вихованості учнів 1-10-х класів»,  у ІІ семестрі 2017/2018 навчального року 

організовано роботу щодо визначення рівня сформованості в учнів базових 

якостей, що характеризують ставлення особистості до себе,   сім’ї, родини, 

людей,   праці,   природи;   культури і мистецтва,  суспільства та держави.   

Робота проводилася з метою     виявлення,  для подальшого коригування,  

задатків та здібностей дітей, їх позитивні й негативні риси характеру,  вивчення 

результативності   виховного впливу на учнів,   з’ясування   ефективності  

реалізації  педагогічних  завдань.  

         Моніторинг формування ключових компетентностей учнів 1-10-х  класів 

здійснює класний керівник та вихователь.   

         Аналіз     вихованості учнів 1-4-х класів показав, що  високий рівень має 

33 учні, достатній – 36 учнів, середній рівень – 11 учнів, низький – 0 учнів.    

   Аналіз     вихованості учнів 5-9-х класів показав, що  високий рівень має 22 

учня, достатній – 43 учні, середній рівень – 33 учні, низький – 1 учень.    

   Аналіз     вихованості учнів  10-го класів показав, що  високий рівень має 2 

учні, достатній – 10 учнів, середній рівень – 0 учнів, низький рівень – 0 учнів.      

         За результатами моніторингу, у ІІ семестрі 2017/2018 навчального року          

високий рівень вихованості  становить 34%, що на 3% вище за показник   на 

початок навчального  року; достатній  рівень   становить 47%,    що на 2% вище 

за показник   на початок  навчального  року;  середній  рівень   становить 18%,    
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що на  5% вище  за показник  на початок навчального  року;  низький   рівень   

становить 1 %,    проти    1%  на початок навчального  року. 

         Моніторинг   показав, що високі показники вихованості в учнів 4-го,   2-

го, 5-го і 7-го класів.  Достатній рівень  вихованості    в учнів 6-го,  1-го, 10-го, 

9-го класів.  Це свідчить про ефективну роботу щодо формування в учнів  

загальновизначенних цінностей та якостей особистості й високий професійний 

рівень педагогів.   Середній рівень вихованості мають 40% учнів 8-го   класу та 

38% учнів 3-го класу.     

          У зв'язку  з вищезазначеним   

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Вихователям та класним керівникам 1-10-х  класів: 

1.1. Взяти до відома та використовувати в подальшій роботі результати 

моніторингу рівня вихованості учнів. 

Упродовж 2018/2019 навчального року   

1.2.Продовжити роботу щодо формування в учнів загально визначених 

цінностей та якостей особистості з використанням сучасних педагогічних 

технологій. 

Упродовж 2018/2019 навчального року   

1.3.  Врахувати результати моніторингу рівня вихованості учнів при визначенні 

пріоритетних напрямків роботи і складання плану роботи класу (групи) на 

2018/2019 навчальний рік. 

До 01.09.2018  

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

виховної роботи Черниш І. 

 

Директор                 С.Ю.Єрмаков 

Черниш 
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З наказом від   29.05.18 №107  ознайомлені: 

Черниш І.В.  

Клочко В.М. 

Панченко Л.Є.  

Атанасова Т.Г.  

Кассич Л.А.  

Федоренко Г.Г.  

Орда І.Г.  

Лютко О.М.  

Буклей С.І.  

Білашко В.М.  

Жукова І.К.  

Петрашкевич Т.Р.  

Скляр І.І.  

Семенюра Л.П.  

Водолажченко Т.В.  

Мерчанська Л.В.  

Антоненко О.І.  

Руденко О.Я.  

Губа Т.А.  

Щербак І.Б.  

  

 

 

 

 

 


