
     Аналіз виховної діяльності в нашому закладі. 
 На  виконання  Закону України  «Про освіту»,  Указів  Президента  України  від
25.06.2013 №344/2013 «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на
період до 2021 року», від 18.05.2019 №286/2019 «Про стратегію національно-
патріотичного виховання», постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2016
№  111  «Про  затвердження  Державної  соціальної  програми  протидії  торгівлі
людьми  на  період  до  2020  року»,  від  30.05.2018  №453  «Державна  соціальна
програма  «Національний  план  дій  щодо  реалізації  Конвенції  ООН про  права
дитини» на  період до 2021 року,  від  10.07.2019 № 689 «Питання проведення
моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні», від 22.07.2020 №
641  «Про  встановлення  карантину  та  запровадження  посилених
протиепідемічних  заходів  на  території  із  значним  поширенням  гострої
респіраторної  хвороби  COVID-19,  спричиненої  коронавірусом  SARS-CoV-2»,
Концепції  реалізації  державної  політики  у  сфері  реформування  загальної
середньої  освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року,  схваленої
розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від  14.12.2016  №988-р,
розпоряджень  Кабінету  Міністрів  України  від  06.02.2019  №  56  «Про
затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної
політики щодо наркотиків на період до 2020 року», від 21.08.2019 №693-р «Про
затвердження  плану  заходів  з  реалізації  Стратегії  розвитку  органів  системи
Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року» від 20.02.2020 №117-р
«Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року»,
наказів  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  07.09.2000  №439  «Про
затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в
навчальних закладах України», від 31.10.2011 №1243 «Про Основні орієнтири
виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», від
08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки
щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», від 02.10.2018 № 1047
«Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього
насильства  і  взаємодії  педагогічних  працівників  із  іншими  органами  та
службами», листів Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-
5480 «Методичні  рекомендації  щодо запобігання  та  протидії  насильству»,  від
29.01.2019  №  1/19-881  «Рекомендації  для  закладів  освіти  щодо  застосування
норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо  протидії  булінгу  (цькуванню)»  від  18  грудня  2018  р.  №  2657-VIII,
від  20.07.2020  №  1/9-385  «Деякі  питання  організації  виховного  процесу  у
2020/2021  н.р.  щодо  формування  в  дітей  та  учнівської  молоді  ціннісних
життєвих  навичок»  від  14.08.2020  №1/9-436  «Про  створення  безпечного
освітнього  середовища  в  закладі  освіти  та  попередження  і  протидії  булінгу
(цькуванню)» розпоряджень Чернівецької обласної державної адміністрації від
22.01.2020  №69-р  «Про  затвердження  регіонального  плану  заходів  щодо
реалізації  норм  положень  Закону  України  «Про  запобігання  та  протидію
домашньому  насильству»  на  2020-2022  роки»,  рішень  Чернівецької  обласної
ради  VII  скликання  від  24.03.2017  №9-12/17  (зі  змінами)  «Про  затвердження
Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного виховання
дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки», від 06.08.2020 «Про
започаткування обов’язкового виконання учнями, вихованцями, педагогічними



працівниками у закладах загальної середньої освіти Державного Гімну України»,
«Стратегії виховання особистості в системі освіти Чернівецької області на 2016-
2025  роки»,  затвердженої  рішенням  колегії  Департаменту  освіти  і  науки
облдержадміністрації від 15.04.2016 №1/2, наказу Департаменту освіти і науки
від  11.07.2019  №  334  «Про  затвердження  плану  заходів,  спрямованих  на
запобігання  та  протидію  булінгу  (цькуванню)  в  закладах  освіти»  у  нашому
закладі здійснювався процес наскрізного виховання.
На основі педагогіки партнерства в освітньому середовищі  
відбувалося формування у школярів таких ключових
компетентностей:
 Спілкування державною (усвідомлення ролі ефективного
спілкування) та іноземними мовами (уміння посередницької
діяльності та міжкультурного спілкування)
 Соціальна та громадянська компетентності ( формування усіх форм
поведінки для конструктивної і ефективної участі у громадському
житті, сім’ї, соціумі. Повага до закону, дотримання прав людини і
підтримка соціокультурного різноманіття)
 Обізнаність та самовираження у сфері культури ( глибоке розуміння
власної національної ідентичності )
 Екологічна грамотність і здорове життя ( уміння розумно та
раціонально користуватися природніми ресурсами, здатність і
бажання дотримуватися здорового способу життя)
Впродовж навчального року вчителі-предметники забезпечували
участь учнів у  конкурсах, оглядах, акціях,інших заходах, а саме:
 краєзнавчі  - Рогозняк В.Т.
 українознавчі – Процюк Л.І.
 художньо-естетичні, Рогозняк В.Т,  в тому числі: 
- хореографічне та вокальне мистецтво –.,Скидан Р.Ю. 
- графічне і декоративно-ужиткове мистецтво –Заєць І.М.  
- художнє слово – Колісник Л.І.,Горбан А.М.,Жмурик Ю.П.
 військово-патріотичні – Маковійчук І.О.,Пінчук Ю.Л.
 екологічні , ОБЖ – Процюк Л.І., Костиль В.Я.
 спортивно-масові – Маковійчук І.О.,Рубан Т.М.
Класні керівники здійснювали підготовку і проведення свят і заходів,
реалізацію проектів, а саме:
 Довготривалий  багатовекторний  пошуково-дослідницький  проект  «Історія
моєї школи– частина історії міста, краю, держави, світу»
 Довготривалий  багатовекторний  (  духовно-мистецький,)  проект  «Таланти
Селятина».
 Довготривалий багатовекторний історико-краєзнавчий проект
«Музей ЮДП», «Хоробрі серця»
 Спортивні змагання по волейболу
 Олімпійський тиждень (вересень)
 Короткотривалий екологічний проект «Осінні  барви» в  рамках Дня юного
натураліста( 29 вересня)
 День Захисника України Квест "Козацькі перегони" (11 жовтня)
 День Гідності і Свободи (21 листопада)



 День Героїв Небесної Сотні ( 18-20 лютого)
 Акція    "Синя стрічка".Челендж учнівського самоврядування 10 класу "Будь
гідним" в рамках Всеукраїнської акції "16 днів без насильства"
У зв’язку з карантином був відмінений Вечір зустрічі з випускниками,
а День вишиванки проведено у вигляді флешмобу в соцмережі ФБ « З
вишиванкою у  серці  єднай  Україну».  Відео-привітання  зі  святом  Української
хустки від освітянської родини нашого закладу. Челендж до Дня Захисту дітей.
Взяли участь в онлайн-заходах: реконструкція «Світлинами козацтва» (в рамках
відкритого  XVІІ  Міжрегіонального  фото-,  кінофестивалі  «Осінні  барви
Буковини»).
Участь у заняттях регіональної онлай-школи для вчителів, 
Традиційні   свята  «Прощання  з  Буквариком»,  «Прощавай,  початкова  школо
організовано в кінці травня.
  В День вишиванки 21 травня всі уроки в режимі онлайн пройшли під назвою
«  Вишиваний  урок»,  а  також  діти   та  вчителі  долучилися  до  флешмобу  «З
вишиванко в серці Україну єднай».
В рамках реалізації проекту «Хоробре серце» за цей навчальний рік проведено:
До  Дня збройних сил України  проведено  міжшкільний турнір з  волейболу
ім.О.Зайця. До Дня Соборності України проведено тематичний захід «Сила – в
єдності» (22.01.2019) . У лютому здобувачі освіти долучилися до Всеукраїнської
тихої акції «Ангели
пам’яті» ( до Дня Героїв Небесної Сотні). 
При школі діє Кімната-Музей ЮДП ( Політанська О.І.),
експозиції якого поповнюються новими експонатами  . З   2014 року в музеї діє
експозиція пам’яті Героїв Небесної Сотні та Героїв АТО. Протягом року у музеї
побувало багато відвідувачів.
Проведено різноманітні мистецькі виставки (вчитель Рогозняк В.Т.). Кращі
Роботи  були представлені на виставках ОТГ, обласних і Всеукраїнських акціях і
і відзначені різними нагородами:

В закладі організована робота центру дитячого дозвілля 
Гуртків:
Хореографічний,
Вокальний, «Мистецтво»,
«Юні краєзнавці»,
Спортивний, Оздоровчий волейбол, «Джура»
Організована група продовженого дня-1-2кл. і 3-4кл.
Протягом року було проведено засідання запланові засідання мо
Здійснюється значна робота з популяризації книгочитання.
Впродовж року учнями   не скоєно жодного правопорушення, це
свідчить про ефективну превентивну роботу. Неодноразово відбувалися
зустрічі з патрульною поліцією, лікарями  тощо.
Значна увага приділена запобіганню проявів булінгу (цькування). Таких
випадків в закладіне виявлено. Розроблено відповідні заходи щодо
запобігання цькуванню . Інформація висвітлена на сайті закладу.
Здійснюється повноцінна робота щодо соціального захисту учнів . Згідно плану
роботи  розроблено Заходи щодо соціального захисту дітей пільгових категорій



на 2020/2021 н.р. Двічі на рік відбувається коригування соціального паспорту  ,
перевірено  наявність  підтверджуючих  документів.Непогано  працює
психологічна служба та діє Рада профілактики правопорушень.
В школі навчається 225учнів. Серед них схильних до бродяжництва та
жебракування немає. Ведеться щоденний облік і аналіз відвідування учнями
уроків із записами у відповідних журналах – класному та журналі обліку
відвідування учнями школи. У випадку відсутності дитини класний керівник
одразу ж до 9 год. того ж дня зясовує причину відсутності, телефонуючи
батькам. Один раз на семестр видається аналітичний наказ щодо стану
відвідування уроків учнями закладу. 
Всі соціально незахищені діти забезпечені підручниками,
залучені до всіх заходів, які проводяться в школі. 
Учні пільгових категорій 

 діти-напівсироти – 16
 діти багатодітних сімей – 106 
 діти-інваліди – 4
 діти з сімей інвалідів –4  
 діти з неповних сімей – 60
 діти осіб, визнаних учасниками бойових дій – 27
 діти з малозабезпечених сімей – 45
 діти з сімей, які перебувають в СЖС – 12
Організовано харчування за бюджетні кошти для здобувачів освіти 1 – 4 класів
(пільгових  категорій),  та   учні  5-11  класів,  батьки  яких,  є  учасниками  АТО,
ООС(27 уч.) за батьківські кошти харчуються учні 5 – 11 класів;
Забезпечено зайнятість дітей соціально незахищених категорій в роботі
шкільних гуртків і секцій. 
Проживають в нормальних житлово-побутових умовах, матеріальний рівень
сімей - добрий і задовільний, про що свідчать акти обстеження матеріально-
побутових умов родин школярів. Класні керівники проводять роботу з
різними категоріями дітей згідно соціального паспорту з метою вчасного
вирішення питань соціального захисту та правових інтересів учнів.
Здійснюється постійний моніторинг соціальних умов школярів, вносяться
відповідні корективи в соціальний паспорт гімназії, проводиться контроль за
подальшим навчанням і працевлаштуванням дітей із соціально незахищених
категорій.
Соціальний педагог  здійснює соціальний супровід
дітей пільгових категорій; проводить консультування батьків дітей-інвалідів,
випускників щодо продовження навчання у ВНЗ. У зв’язку з
карантином діти не будуть оздровлюватися в таборах області за державний
кошт. Питання перебування всіх учнів  під час літніх канікул
перебуває під контролем адміністрації .
Психологи  Жмурик  Ю.П.   та   Григоряк  Г.В.  проводить  систематичне
консультування дітей, батьків, опікунів з подальшим наданням рекомендацій.
Здійснюється  робота  з  батьками,  але  в  звязку  з  карантинними обмеженнями-
онлайн:
 анкетування щодо організації харчування школярів у школі



 консультування
 педагогізація батьків і інформування щодо можливого негативного
впливу інтернет-ресурсів на психо-емоційний стан дитини.

Активно працює учнівська рада- Рада співуправління, як орган учнівського
самоврядування. Роботу учнівської ради координує педагог-організатор
О.І.Політанська. В рамках ради працює дев'ять комісій. Голова учнівської
ради - учениця 11 класу Морцун Марія .
Регулярно оновлюється стенд «Рада інформує» . 
Всі події з життя закладу висвітлено на сайті школи, випускається
 щомісяця шкільна газета "Дзвоники Селятина". Голова РС Морцун Марія. разом
з  педагогом-організатором  взяли  активну  участь  в  обласній  школі  лідерів  –
онлайн «Безпека в інтернеті».Комісіями роводились різні рейди, акції, челенджі.
На жаль, у зв’язку з пандемією не все задумане  реалізовано.
Питання наскрізного виховання здобувачів освіти заслуховувалося на
нарадах при директорові, засіданні педагогічної ради гімназії, методичному
об’єднанні класних керівників.

Висновки:

 Виховна діяльність в закладі  здійснюється на достатньому рівні;
 методична робота направлена на вирішення запланованих завдань і
зорієнтована на конкретні результати;
 у закладі панує творча атмосфера.

Позитивні тенденції:

 надано методичну допомогу у виборі закладів, платформ і форм
підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 непогано застосовано нові форми методичної роботи в умовах
карантину (дистанційні наради, навчання, зустрічі, майстер-класи);
 брали посильну участь в різних онлайн-заняттях,курсах ;
 Поновлено роботу сайту закладу;
 запроваджено нові форми роботи з учнями 
Не виконано

 не проводилась значна кількість запланованих заходів 
через карантин;
 неповне  користування  деякими  педагогами  сучасним  навчальним  та
демонстраційним
(матеріально-технічним, ІТ, інтерактивним, лабораторним та ін.)
Обладнанням
не розвинута співпраця вчителів основної школи з початковою ланкою
Проблеми:

 запровадження дистанційного навчання, освіти та самоосвіти;
 забезпечення освітнього процесу в умовах дистанційної освіти;



 створення освітнього середовища НУШ;
 запровадження нового Державного стандарту початкової освіти;
 забезпечення обраних профілів;
.

Шляхи вирішення проблем:

 залучення учителів, учнів та батьків до участі в різних 
проектах;
 посилення уваги до формування методологічної культури й нового
професійного мислення в умовах дистанційного навчання;
 співпраця з різними установами.службами з
 метою залучення фахівців до освітнього
процесу в закладі;
 спрямованість виховних заходів на
формування ключових компетентностей та навичок.

Планування

У 2021/2022 навчальному році і надалі
необхідно вирішувати цілий ряд завдань, спрямованих на покращення
якості виховної діяльності шляхом впровадження
кращого психолого-педагогічного досвіду, використання інтерактивних
форм, інноваційних методів та надбань вітчизняної і світової педагогіки.
Особливу увагу слід зосередити на забезпечення ефективного
дистанційного навчання. З цією метою наступного навчального року
планується:
 створити всі необхідні умови для дистанційного (часткового чи
повного)виховання: аналіз платформ, навчання вчителів та учнів, відбір
ефективних ресурсів, створення відповідного технічного забезпечення та
ін.;
 створювати міжпредметні проекти;
 продовжувати проводити Предметні, Тематичні та Інформаційні
дні;
 продовжувати залучати вчителів основної школи до роботи в
початковій: проведення спільних позакласних заходів, робота над
проектами та ін.
 продовжити роботу в рамках започаткованих проектів та
створювати нові чи долучатися до тих, які цікаві дітям, учителям та
батькам;
 запровадження навчання з кібербезпеки та академічної доброчесності;
Пропозиції до плану освітньої роботи :

 створити інсталяцію «Вмісти життя класу у валізу»;
 провести конкурс креативних ідей «Зміни свій заклад».

У колективі є все необхідне для успішної реалізації задуманого:



ідеї, технології та менеджмент – триєдина складова успіху будь-якої справи;
віра в себе, працьовитість і мрія – першооснова для реалізації планів.
ВІРИМО В ТЕ, ЩО РОБИМО! РОБИМО ВСЕ З ЛЮБОВ’Ю! 


