
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

10.01.2022 смт Нова Водолага № 31  
 

Про організацію роботи закладу в ІІ 

семестрі 2021/2022 навчального року 

та виконання рішень педагогічної 

ради від 05.01.2022 

  

Розглянувши матеріали педагогічної ради від 05.01.2022 року (протокол 

№5) про моніторинг рівня  навчальних досягнень учнів 5-9-х та 11-го класів за І 

семестр 2021/2022 навчального року (Водолажченко Т.В.); про причини стійкої 

та короткочасної неуспішності здобувачів освіти та  рекомендації  щодо   

формування мотивації   навчальної діяльності школярів відповідно до Концепції 

«Нова українська школа» (Лютко О.М.); про реалізацію  цінностей та цілей 

дошкільної освіти шляхом   наскрізного  впровадження «навчання через гру» в  

освітній процес закладу в рамках  участі в проєкті «Сприяння освіті»  з LEGO 

Foundation (Єрмакова О.М., Челомбітько О.В., Федоренко Г.Г.); про 

ефективність освітньої роботи з освітнього напряму «Особистість дитини»: 

рухова та здоров’язбережувальна компетентності, форми та методи роботи щодо 

формування і розвитку в учнів (вихованців) навичок безпечної поведінки 

(Черевань Н.О., Щербак І.Б., Скляр В.В.), про сучасні аспекти партнерської  

взаємодії  школи і сім’ї та    посилення ролі родини  у вихованні дітей (Свид О.І., 

Руденко О.Я.), вибір третього предмета державної підсумкової атестації в 9-му 

класі (Єрмаков С.Ю.), педагогічна рада ухвалила, що освітня діяльність у закладі 

здійснюється відповідно до чинного законодавства України у галузі освіти та 

відповідно до плану роботи закладу на 2021/2022 навчальний рік. Поряд з тим 

визначено ряд завдань щодо подальшого удосконалення освітнього процесу 

відповідно до Концепції «Нова українська школа».  

З метою забезпечення ефективної організації освітнього та оздоровчо-

профілактичного процесів з 10.01.2022 року 
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НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити роботу педагогічного колективу над єдиною педагогічною 

темою: «Створення умов для самореалізації особистості, відповідно до її 

здібностей; формування високоосвіченого, соціально активного 

громадянина, орієнтованого на пріоритети здорового способу життя». 

З 10.01.2022 

2. Педагогічним працівникам закладу створювати сприятливі умови для 

інтелектуального, духовного, естетичного та фізичного розвитку учнів 

шляхом упровадження ефективних здоров’язбережувальних технологій в 

освітній процес. 

Постійно 

3. Обрати для проходження державної підсумкової атестації за курс базової 

середньої освіти у 2021/2022 навчальному році предмет «українська 

література». 

4. Керівникам методичних об’єднань Скляр І. І., Жуковій І. К., Водолажченко 

Т.В. на чергових засіданнях обговорити результати моніторингу рівня 

навчальних досягнень учнів 5-9-х та 11-го класів за І семестр 2021/2022 

навчального  року та визначити пріоритетні напрямки в роботі щодо 

подальшого підвищення якісного показника знань з предметів інваріантної 

складової робочого навчального плану. 

Січень 2022 

5. Класним керівникам 5-9-х та 11-го класів ознайомити батьків із результатами 

моніторингу рівня навчальних досягнень учнів за І семестр 2021/2022 

навчального  року. Під час індивідуальних співбесід акцентувати увагу як на 

досягненнях, так і на недоліках у навчанні кожного здобувача освіти. 

До 01.02.2022 

6. Учителям початкової школи та вчителям-предметникам: 

6.1. Продовжити роботу щодо використання інноваційних педагогічних 

технологій на уроках. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 
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6.2. Передбачати індивідуальні та інтерактивні (колективні, колективно-

групові, групові) форми методичної роботи зі здобувачами освіти для 

удосконалення роботи щодо застосування інноваційних форм і методів 

навчання учнів в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа». 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

6.3. Продовжити використання технологій LEGO-конструювання щодо 

застосування ефективних форм і методів навчання учнів в умовах 

реалізації Концепції «Нова українська школа» для впровадження 

інноваційних методик і технологій. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

7. Педагогічним працівникам: 

7.1. Продовжити роботу щодо впровадження в освітній процес  

інноваційних здоров’язбережувальних   технологій,  що забезпечують 

ефективність розвитку рухової та здоров’язбережувальної 

компетентностей здобувачів освіти. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

7.2. Забезпечити систематичний контроль за створенням безпечних і 

нешкідливих умов для здобувачів освіти, їх фізичного розвитку та 

зміцнення здоров’я. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

7.3. Тримати на контролі поведінку здобувачів освіти; не допускати 

ситуацій, що зможуть призвести до травмування учнів (вихованців), 

попереджувати всі  прояви шкільного булінгу. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

7.4. Продовжити  діяльність педагогічного колективу щодо  забезпечення 

підвищення педагогічної культури батьків щодо розуміння пріоритету 

виховання дітей у сім'ї та гуманних відносин між членами родини. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

7.5. Забезпечити   синхронність  дій учителів і батьків із метою 

повноцінного впровадження ідей Нової української школи та якісної 

підготовки дітей до викликів сучасного світу. 
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Упродовж 2021/2022 навчального року 

7.6. Застосовувати  в роботі системний підхід до навчання та виховання 

учнів, спрямовуючи свою діяльність на впровадження в дію педагогіки 

партнерства. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

7.7. Розвивати соціально-педагогічне  партнерство з метою інтеграції  

батьків в освітній процес шляхом створення необхідних і достатніх 

умов для залучення сім’ї  до супроводу дитини в освітньому процесі. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

7.8. Заохочувати прагнення батьків щодо спільної роботи з питань 

виховання та навчання, відзначати та підтримувати всі прояви їхньої 

діяльності, що сприяють досягненню спільної мети. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

8. Вихователям дошкільних груп, учителям початкової школи продовжити 

роботу щодо наскрізного впровадження технологій LEGO-конструювання в 

освітній процес. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

9. Лютко О.М., учителю 1-го класу, Черевань Н.О., вихователю дошкільної 

групи, упорядкувати  теку «Наші родзинки - ігри з використанням LEGO-

конструктора». 

До 28.02.2022 

10. Черевань Н.О., вихователю дошкільної групи, провести  відкрите заняття з 

пізнавального розвитку з використанням елементів LEGO-конструювання 

«Диво-деревце». 

До 31.01.2022 

11. Лютко О.М., учителю 1-го класу,  Атанасовій Т.Г., учителю 3-го класу, 

розглянути на методичному об’єднанні  вчителів школи І ступеня  питання 

щодо навчання через гру з використанням LEGO-конструювання як 

провідний вид діяльності на уроках у початковій школі. 

До 12.01.2022 
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12. Шеховцовій  Я.С., вихователю дошкільної групи, розглянути на методичному 

об’єднанні вихователів дошкільних груп питання «LEGO- новинки. Обмін 

досвідом з колегами». 

До  11.02.2022 

13. Вихователям 1-9-х та 11-го класів,  Мишак С.М., учителю образотворчого 

мистецтва,  забезпечити участь здобувачів освіти 1-9-х, 11-го класів у 

регіональному турі  Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона 

праці очима дітей». 

До 10.02.2022 

14. Лиманській Ю.С., вихователю дошкільної групи,   провести майстер-клас для 

педагогічних працівників на тему «LEGO-цікавинки під час ранкової 

гімнастики». 

До 31.01. 2022 

15. Єрмаковій О.М., вихователю дошкільної групи, провести засідання 

«круглого столу» на тему «Формування компетенції з питань безпеки 

життєдіяльності в дітей дошкільного віку у світлі оновленого Базового 

компонента дошкільної освіти». 

До 28.02.2022 

16. Черевань Н.О., вихователю дошкільної групи,  розглянути на методичному 

об’єднанні вихователів дошкільних груп питання «Право дитини на здоров’я: 

фізична, психічна і соціальна складова». 

До  11.02.2022 

17. Практичному психологу Старець Т.В.: 

17.1. Розробити поради  на тему «Надання допомоги учням з низьким рівнем 

підготовки». 

До 01.03.2022 

17.2. Розробити для батьків рекомендації з питань налагодження довірливих 

стосунків з дітьми, педагогами, вирішення конфліктів та розмістити їх 

на шкільному сайті. 

До 28.02.2022 
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17.3. Надавати консультації батькам щодо особливостей виховання дітей 

різних вікових категорій. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

17.4. Організувати групові консультації-тренінги щодо формування навичок 

взаємодії учасників освітнього процесу. 

До 14.03.2022 

18. Педагогу-організатору Звенигородській І.В.  спланувати  проведення тижня 

родинно-сімейного виховання «Моя родина-України краплина». 

До 14.03.2022 

19. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                                    Сергій ЄРМАКОВ 

 

Водолажченко 

 

 

З наказом від 10.01.2022  №  31  ознайомлені: 

Черниш І.В._________  

Антоненко О. І.______  

Атанасова Т. Г._______  

Білашко В.М.________  

Белебеха А.М._______  

Буклей С. І. ________  

Водолажченко Т. В.___  

Губа Т.А.____________  

Єрмакова О.М. _______ 

Жукова І.К.__________ 

Звенигородська І.В. ____ 

Кассич Л.А.___________  

Клочко В. М.__________  

Курило О.А.__________ 

Лиманська Ю.С.______  
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Лютко О.М.__________  

Мерчанська Л.В.______  

Орда І.Г.____________  

Осауленко О.Є._______  

Панченко Л. Є._______  

Петрашкевич Т.Р._____  

Романов С.О.________  

Руденко О. Я._______  

Свид О.І.__________  

Семенюра Л. П._____  

Скляр В.В.________  

Скляр І.І. _________  

Старець Т.В._______  

Федоренко Г.Г._____  

Челомбітько О.В.___  

Черевань Н.О._____  

Шеховцова Я.С.____  

Мишак С. М.______  

Ольховська Н.В.____  

Меренкова Н. В.____ 

 


