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НАКАЗ
Кочеток

07.06.2013

№ 116

Про
підсумки
проведення
навчальних екскурсій в 1-4 класах та
навчальної практики в 5-8, 10-х
класах
Відповідно до плану роботи школи-інтернату на 2012/2013 навчальній рік
в травні 2013 року заступником директора по навчальній роботі Чоломбитько
О.В. було перевірено виконання проведення навчальних екскурсій в 1-4 класах
та навчальної практики в 5-8,10 класах.
Проведення

навчальних

організовано відповідно до

екскурсій

та

навчальної

практики

було

листа Міністерства освіти і науки України від

06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально –
виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної
практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів», наказу Департаменту
науки і освіти

Харківської обласної державної адміністрації від 15.06.2012

№ 316 «Про підготовку до початку 2012/2013 навчального року в дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних
закладах Харківської області», наказу по школі-інтернату

від 10.09.2012

№ 210 «Про організацію та проведення навчальних екскурсій учнів та

навчальної практики для учнів 1-8 класів, 10 класів в комунальному закладі
«Кочетоцька

загальноосвітня

санаторна школа- інтернат І-ІІІ ступенів»

Харківської обласної ради у 2012/2013 навчальному році» .
Вчителі були

ознайомлені з порядком проведення навчальних екскурсій

та навчальної практики на нараді при директорові від 28.09.2012, протокол 1.
Екскурсії

та навчальна

практика проводились відповідно до

проведення, затвердженого
перенесення дат

графіка

директором школи 14.09.2012, але були випадки

екскурсій за об'єктивними причинами (хвороба вчителя,

несприятливі погодні умови).
Протягом 2012/2013 навчального року з вихованцями школи- інтернату
всього було проведено екскурсій:
Клас
1-4 класи
5-6 класи
7-8 класи
10 класи

Запланована
кількість годин
12
30
40
50

Фактична
кількість годин
12
30
40
50

Кількість
учнів
75
35
31
11
Всього 152

Зміст та форми навчальних екскурсій і навчальної практики визначався
вчителями за погодженням з

адміністрацією школи, враховуючи місцеві

умови, специфіку і потреби навчального закладу.
Мета проведення екскурсій в початковій школі - формування в учнів уміння
спостерігати за навколишнім світом, сприяння розвитку наукового мислення,
інтересу до вивченого матеріалу, ознайомлення з культурно – суспільним
надбанням нашого народу та людства, національними традиціями. З учнями
1-4-х класів були проведені екскурсії в природу, до місцевих підприємств і
підприємств області, музеїв, Харківського театру ляльок імені В. Афанас’єва ,
дитячої бібліотеки; екскурсії по селищу з повторенням правил дорожнього
руху; робота з благоустрою пришкільної території, на пришкільних ділянках;

догляд за кімнатними рослинами; бесіди з позакласного читання. Навчальні
екскурсії, їх зміст та дату проведення класні керівники 1-4-х класів
обліковували в класних журналах на спеціально відведених сторінках.
Оцінювання навчальних екскурсій здійснювалось вчителями вербально.
Проведення навчальних екскурсій та навчальної практики в основній та
старшій школі було спрямоване на розвиток пізнавальної діяльності учнів,
залучення їх до пошукової роботи, поглиблення та систематизацію знань, умінь
та навичок школярів, усвідомлення практичної складової навчальних курсів,
формування міжпредметних зв`язків тощо. Організація діяльності школярів під
час проведення навчальної практики була зорієнтована

на

реалізацію

індивідуального підходу до учнів, поглиблення теоретичної та практичної
складових навчальних дисциплін. Залежно від змісту, характеру роботи,
матеріально – технічного забезпечення використовувались різні форми
організації

навчальної

практики:

практикуми,

комплексні

заняття

міжпредметного характеру, конкурси та змагання, заняття за інтерактивними
методиками, вікторини, усний журнал, екскурсії на підприємства області, до
музеїв,

театрів,

створення

та

презентація

міні-проекту,

фольклорна

конференція тощо.
Проведення навчальних екскурсій та навчальної практики для учнів 5-8-х,
10-х класів обліковувались на спеціально відведених сторінках класних
журналів. Оцінки за навчальну практику (НПБ) з природознавства, в 5 класі, з
трудового навчання,

української літератури в 6 класі, з історії України,

української літератури в 7 класі, з географії, історії України в 8 класі, з
інформатики, фізики, хімії, біології в 10 класі виставлені до класного журналу
та окремим рядком у табелях успішності учнів.
Учні 1-8,10-х класів

внаслідок проведення навчальних екскурсій та

навчальної практики розширили свої знання щодо навколишнього світу,
отримали певний науковий та життєвий досвід щодо взаємодії людини та

природи.

З учнями були проведені цільові інструктажі з техніки безпеки та

безпеки життєдіяльності під час переходу або переїзду до місця екскурсії та під
час її проведення та здійснено запис про проведення інструктажу в журналі
первинного , позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності
вихованців школи — інтернату.
Заплановані екскурсії та навчальна практика до 24.05.2013 року реалізовані
в повному обсязі, про що вчителі зазначили в своїх звітах щодо підсумків
проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.
Але при перевірці документації щодо

записів проведення навчальних

екскурсій та навчальної практики виявлено такі недоліки:
- вчителем музики Лозовик О.Д. (24.11.2012, 10.02.2013), вчителем російської
мови та світової літератури Лубенцовою Р.І.(28.03.2013)не здійснені записи
про проведення інструктажу в журналі первинного, позапланового, цільового
інструктажів з безпеки життєдіяльності вихованців школи -інтернату;
- вчителем географії Недавньою В.В., вчителем фізики та інформатики
Лісаком Б.І. не були вчасно зроблені записи про проведення екскурсій в
класних журналах.
Виходячи з вищезазначеного
НАКАЗУЮ:
1. Вважати план проведення навчальних екскурсій у 1-4 класах та навчальної
практики у 5-8,10-х класах у 2012/2013 навчальному році в комунальному
закладі

«Кочетоцька

загальноосвітня

санаторна школа- інтернат І-ІІІ

ступенів» Харківської обласної ради виконаним.
2. Учителям Лозовик О.Д., Лубенцовій Р.І. надалі не допускати організацію
екскурсій

з вихованцями школи- інтернату без проведення цільових

інструктажів з техніки безпеки та безпеки життєдіяльності під час переходу або
переїзду до місця екскурсії під час її проведення та без запису про проведення

інструктажу в журналі первинного , позапланового, цільового інструктажів з
безпеки життєдіяльності.
3. Заступнику директора по навчальній роботі Чоломбитько О.В. врахувати
зазначені недоліки

при організації

проведення навчальних екскурсій та

навчальної практики в 2013/2014 навчальному році.
4. Відповідальність за виконанням наказу покласти на заступника директора по
навчальній роботі Чоломбитько О.В.
Директор школи

Н.І. Пенкіна

З наказом від 07.06.2013№ 116 ознайомлені:
Чоломбитько О.В.

Заступник директора по НР

___________

Соколова Н.І.

Вчитель початкових класів

___________

Бабута Т.І.

Вчитель початкових класів

___________

Рой Н.В.

Вчитель початкових класів

___________

Друзенко О.В.

Вчитель початкових класів

___________

Недавня В.В.

Вчитель географії

___________

Лісак Б.І.

Вчитель фізики

___________

Кузьменко Н.Є.

Вчитель математики

___________

Даниленко Н.М.

Вчитель біології

___________

Василевська І.О.

Вчитель української
літератури

мови

та ___________

Мелет Т.С.

Вчитель української
літератури

мови

та ___________

Лозовик О.Д.

Вчитель музики

___________

Чоломбитько С.Л.

Вчитель фізичної культури

___________

Коломієць І.В.

Вчитель англійської мови

___________

Редько Н.В.

Вчитель англійської мови

___________

Лубенцова Р.І.

Вчитель російської
світової літератури

мови

та ___________

