
Звіт вихователів ГПД за 2020-21 н.р.
Вихователі групи подовженого дня  роботу з молодшими школярами

спрямували відповідно  до  вимог  сучасних рекомендацій  та  нормативних
документів,  формуючи основні компетенції:  навчитися жити,  навчитися
жити  разом,  навчитися  здобувати  знання,  навчитися  працювати.
Намагалися  формувати  виховний  простір  школи  як узгоджений  комплекс
виховних  впливів,  засобів,  заходів,  традицій,  які  у  сукупності  забезпечують
особливу  організацію  життя  школи:   організацію  комфорту   життєтворчості
учня  в  класі,  соціальну  практику,  суспільне   та  життєве  проектування,
залучення  вихованців  до  духовних  надбань  людства.   Під  час  планування
предметних тижнів, виховні заходи  необхідно    враховували індивідуальні та
віково-психологічні особливості молодших школярів. Основну роль відігравав
українознавчий компонент. Варто зауважити,що у своїй роботі використовували
надбання  народної  педагогіки  та  застосовувати  надбання  видатного
українського педагога Василя Сухомлинського.

Звіт  про  проведену  роботу  з  учнями  2  класу  (вихователь  Жмурик
Ю.П., класовод Генцар Г.Д.) 

Протягом року  2020/2021 н.  р.  з  учнями 2 класу проводилась виховна
робота  згідно  плану.  Класовод  знайомила  учнів  з  тематикою  тижнів,  які
проходили в школі, проводила бесіди, пов’язані з темою.

Учні класу брали участь в загальношкільних заходах:
Конкурс  малюнку  до  Дня  вчителя,  з  правил  дорожнього  руху,  «Осінь-

чарівниця», на новорічну тематику;
Брали  участь  змаганнях,  присвячених  Дню  захисника  Вітчизни

«Козацький квест-2020»
17.11.2020. відкритий урок з математики.
24.11.2020 відкритий урок з технології дизайн. «Сніговичок з шкарпетки»
Разом з вихователем ГПД в  класі було проведено:
18.09. відеоролик до дня Смайлика.
21.09.відеоролок до  Міжнародного дня Миру.
24.09. відвідування сільської бібліотеки
3.10. відвідування осіннього лісу та сільського вольєру
9.10. «Осінні барви»
14.10.відеоролик до дня захисту Вітчизни.
15.10 Козацький квест 2020 (учні 2,3,4 клас змагання)
7.11.свято Осені
8.11.Підсумоктижнябезпекидорожньогоруху
9.11. День української мови.
13.11. Всесвітній день доброти відеоролик
18.11.  Відвідування  етнографічного  музею  «Старовинні   речі  нашого

краю.»
23.11. відеоролик  2020  Всевітній рік Біблії
26.11.Перегляд відеороликів «уроки доброї тітоньки сови(2,3 клас)
6.12. Відеоролик день Захисника України
7.12. всесвітній день хустки відеоролик
10.12.відеоролик «Посмішка робить світ добрішим»



17.12. Відкрите заняття з образотворчого мистецтва  групи продовженого
дня  на  тему  "Зимовий  пейзаж"  з  використанням  нетрадиційної  техніки
малювання.

18.12. Свято до дня Святого Миколая.
24.12.Рухлива гра «знайди свою кульку».
30.12.Інструктаж «Безпечні зимові канікули».
31.12. Свято Нового року(аніматор Сімка, Розважальна гра для вчителів

та учнів «Капелюх».
Діти  ходили  на  екскурсії  до  осіннього  лісу  та  до  вольєру,  а  також  до

сільської бібліотеки. 
II Семестр

22.02  фото-колаж, відеоролик  «День соборності України»
25-29.01   Інженерний тиждень. «Що там в океані?»
27.01 Година спілкування «Безпека в інтернеті» 
29.01. участь у виставці «Охорона очима дітей»
1.02.перегляд пізнавального мультфільму «цікаве життя під водою»
2.02. відеоролик «Всесвітній день читання вголос»
3.02 тренінг для дітей «безпечний інтернет »
8.02. математична гра. відеоролик «цікаві ігри з танграмом»
12.02. ФОТО виставка «день краєзнавства».
14.02.  відео  привітання  «З  днем  святого  Валентина»,  Перегляд

відеороликів «Вчимо служби допомоги»
18.02. участі у флеш-мобі присвячений 150-р. Л.Українки
19.02.фотоколаж «День Державного герба України» (Розповідь.)
20.02 відеоролик « Тиха акція Ангели пам’яті»
21.02 відеоролик «Міжнародний день рідної мови»
25.02 участь у Всеукраїнському конкурсі малюнків на протипожежну та

техногенну тематику.
8.03 святкова фотозона до дня 8 Березня.
Участь в обласному конкурсі «Шевченко207» читання поезій.
11.03 участь у конкурсі дитячих малюнків «Бережи первоцвіти»
19.03. інструктаж з техніки безпеки «Безпечні канікули надворі та вдома»
20.03 відеоролик «Міжнародний день щастя»
22.03 онлайн бесіда «Майбутнє лісі в твоїх руках» (до Міжнароднього дня

лісів).
1.04. «Міжнародний день птахів»(було проведена бесіда і цікаві ігри )
2.04 відеоролик «Міжнародний день дитячої книги», онлайн батьківські

збори  на  тему  «Відповідальність  батьків  за  навчання  »  та  «Безпека  та
благополуччя дітей».

7.04. відеоролик «Всесвітній день здоров’я»
12.04  відеоролик  та  фото-колаж  до  Всесвітнього  дня  Авіації  та

космонавтики. 
19.04 екскурсія до сільської бібліотеки.
22.04 дидактична гра «Сортуємо сміття» Бесіда «Ми за чисту землю»
Успішно проведено акцію «Весняна толока»(+відеоролик)
23.04в  рамках  тижня  духовності  здійснили  екскурсію  до   сільського

Краєзнавчого музею



27  .04  участь  у  акції  «Великодній  кошик»,  а  також  в  рамках  тижня
духовності   участь  в  онлайн  челенджі  «День  Милосердя  та  Доброти»(+
відеоролик, фото-колаж)

28.04  Онлайн челендж дитячих малюнків «Сторінками святої книги»
29.04  Заняття з дітьми ГПД «Намалюю писанку намалюю»
30.04.відеопривітання «З днем прикордонника України»
3.05 дидактична гра «Сонечко та листочки »
5.05  Бесіда  «Охайність  та  особиста  гігієна»,  «Правила  протипожежної

безпеки».
6.05  відеоролик «День паперового літачка»
9.05 відеопривітання «З днем Матері»
11.05 . тиждень родини «малювання на асфальті »
12.05 участь  Всеукраїнському конкурсі дитячих  малюнків «Книга і діти,

екологія і світ»
15.05. відеопривітання «Всеукраїнським днем сім'ї»
18.05 година спілкування «Безпека на дорозі»
20.05 відеопривітання «з  днем Вишиванки»,  розповідь  про походження

Вишиванки.
21.05 «Всеукраїнський день собак» фото-колаж.
24.05  участь у акції «Шкільна клумба 2021»
25.05 Математична гра «Морське дно ».
27.05 туристично-похідна прогулянка до сільського мізею та бібліотеки.
28.05  Інструктаж з техніки безпеки на літніх канікулах.
31.05  відеопривітання  до  дня  захисту  дітей,  Флеш-моб  «Діти-  наше

майбутнє»
Звіт про проведену роботу з учнями 1 класу(вихователь Бойчак Х.М.,

класовод Юрнюк Р.Я.) 
Протягом 2020/2021 н. р. з учнями 1 класу проводилась виховна робота

згідно плану. Вихователь ознайомила учнів з тематикою тижнів, які проходили в
школі, проводила бесіди пов’язані з темою.

                                      І семестр
Учні класу брали участь в загальношкільних заходах: 
Cвято до Дня вчителя;
Конкурси малюнків:
-до Дня вчителя
-до Тижня правил дорожнього руху
- "Чарівна осінь"
-на новорічну тематику
-до Дня захисника Вітчизни;
В класі проведено інтерв’ю на тему «Що таке дружба?», «Яким має бути

справжній друг?» .
Проведена екскурсія до шкільної бібліотеки та до музею. 
В класі проведено свято до Дня святого Миколая.
 Проведено свято до Нового року.
                                   ІІ семестр
 Учні брали участь у загальношкільних заходах:
Класна година до Дня Соборності України.



Малюнки до Дня Соборності України.
Інженерний тиждень:
- складання кострукторів,
- бесіда на тему «Хто такі інженери?».
Година спілкування, присвячена пам'яті Героям Крут.
Проведена бесіда «10 порад щодо безпеки в інтернеті».
Створювали малюнки на тему «Первоцвіти - посмішка весни».
Відвідували сільську бібліотеку «Маленькі читачі в гостях у казки».
Разом із вчителем проведено годину спілкування на тему «Ми за чисту

землю!»Учні переглянули відеоролик, намалювали малюнки та дали інтерв'ю.
Взяли  участь  в  акції  «Весняна  толока»  ,  де  була  прибрана  територія

освітнього закладу.
Проведено бесіду до Дня пам'яті про Чорнобильську катастрофу.
Приєдналися до акції «Великодній кошик воїну-захиснику».
Розмальовували малюнки та писанки до Великодня.
Проведено бесіду «Що таке булінг? І як йому протистояти?».
Створили відеоролик-привітання для матусь до Дня Матері.
Приєдналися до святкування Всесвітнього дня Вишиванки.
Проведено бесіду-інструктаж на тему «Безпека життєдіяльності під час

літніх канікул».
Проведено свято «Прощавай, Букварику!».
Відбулося святкування Останнього дзвоника, де діти взяли безпосередню

участь у розказуванні віршиків.
Звіт про проведену роботу з учнями ГПД 3 -4 класу(Вихователь Заєць

М.Ю., класоводи Штефура Т.В., Федорчак А.П.)
Протягом  І  семестру  2020/2021  н.  р.  з  учнями  3-4  класу  проводилась

виховна робота згідно плану. Вихователь знайомила учнів з тематикою тижнів,
які проходили в школі, проводила бесіди, пов’язані з темою.

Учні  брали участь в загальношкільних заходах: 
• Конкурс  малюнку  до  Дня  вчителя,  з  правил  дорожнього  руху,

«Осінь-чарівниця», на новорічну тематику;
• у змаганнях, присвячених Дню захисника Вітчизни, де учні 4 класу

зайняли 1 місце, а учні 3 класу 3місце
• в  рамках  тижня  Толерантності  проведена  година  спілкування  та

знято відеоролик;
• брали  участь  в  кольоровому  тижні,  де  учні  намагалися

дотримуватися певного кольору даного дня.
• в рамках тижня Правових знань складали пазли та знято відеоролик.
Проведено інтерв’ю на тему «Що таке щастя?», та знято відеоролики. 
Діти ходили на екскурсії до осіннього лісу, з метою збирання природного

матеріалу для уроків трудового навчання, природознавства та образотворчого
мистецтва. Також була проведена екскурсія до вольєру. 

В класі проведено піжамну вечірку до Дня святого Миколая. Проведено
також виховний захід «Чудеса новорічної ночі».

II семестр
30.12 – Новірічне свято з аніматорами;
22.01 – Онлайн виховна година «Мій вірний друг»;



25.01  - Інженерний тиждень фото, презентація;
09.02 – Бесіда «Безпечний інтернет» (відео), перегляд презентації;
20.02 – Небесна Сотня ( виготовлення плакату);
22.02 – День рідної мови ( виховна бесіда);
25.02 – Флешмоб до 150 річчя Лесі Українки ( Надя Горбан);
08.03 – Шевченківські дні  (декламування віршів, перегляд презентації);
09.03 – «Первоцвіти – тендітна усмішка весни» ( виставка малюнків);
10.03 – Відео – вернісаж «Математика в професії моїх батьків»;
29. 03 -  Онлайн – бесіда « Друг  - вдома і в школі»;
01.04 – Онлайн – бесіда «Сміх – запорука здоров’я»;
12.04 – День космонавтики та авіації (відео);
22.04 – День Землі, весняна толока (відео);
23.04 – Екскурсія в сільську біюліотеку ( відео);
28.04 – «Великодній кошик воїнам – захисникам» ( фотозвіт);
29.04 – Заняття ГПД «Намалюю писанку намалюю» ( відео);
09.05 – День матері (відео – привітання);
12.05 – Тренувальні навчання евакуації в рамках тижня БЖД;
15.05 – День сім’ї (відео – привітання);
19.05 – Екскурсія до метеостанції;
20.05 – День вишиванки (фотозвіт). Заняття «Оживи вишиванку»;
25.05 – Взяли участь в акції «Шкільна клумба 21»;
26.05 – Перегляд презентації «Інструктаж з безпеки життєдіяльності під

час літніх канікул»;
27.05 – Свято останнього дзвоника.
 


