УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ
Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ступенів»
Харківської обласної ради
НАКАЗ
Кочеток

12.09.2013

№ 185

Про проведення моніторингу рівня
вихованості учнів комунального закладу
«Кочетоцька загальноосвітня санаторна
школа-інтернат
І-ІІІ
ступенів»
Харківської
обласної
ради
у
2013/2014навчальному році
Відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів
загальноосвітніх

навчальних закладів України, затверджених наказом

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 31.10.2011

№ 1243, листа Міністерства освіти і науки України від 08.07.2013 № 1/9-480
«Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у
навчальних закладах», на виконання плану роботи школи на 2013/2014
навчальний рік, з метою визначення динаміки рівня вихованості учнів у
2013/2014 навчальному році та визначення шляхів проведення відповідної
корекційної роботи
НАКАЗУЮ:
1.Заступнику

директора

по

виховній

роботі

Степановій

О.М.:

1.1. Організувати проведення моніторингу рівня вихованості учнів 1-11

класів за діагностичною програмою дослідження процесу формування
вихованості

за

напрямами:
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1. ставлення до себе;
2. ставлення до навчання;
3. ставлення до праці;
4. ставлення до суспільної діяльності, громадських обов’язків, держави;
5. ставлення до товаришів, дорослих, батьків;
6. ставлення до природи;
7. ставлення до культури, мистецтва, творчої діяльності.
Протягом 2013/2014 навчального року
1.2. Проаналізувати результати моніторингу рівня вихованості та організувати
проведення відповідної корекційної роботи.
Січень 2014 року
Травень 2014 року
1.3. Оприлюднити результати моніторингу через шкільний сайт, інформаційні
листи; ознайомити батьків на батьківських зборах..
Січень 2014 року
Травень 2014 року
2.Практичному психологу школи Пугачевій О.Л.:
2.1. Продовжити роботу щодо удосконалення системи визначення рівня
вихованості з урахуванням психологічних складових рівня вихованості.
Протягом 2013/2014 навчального року
2.2.

Посилити психологічне супроводження учнів 5, 7, 9, 10 класів, середній

бал рівня вихованості у яких становив нижче 4,4 балів у 2012/2013 навчальному
році.
Протягом 2013/2014 навчального року
2.3. Провести діагностичне тестування учнів 1-11 класів, які прибули до школи,
з метою з’ясування рівня вихованості.
До 01.10.2013
2.4 . Здійснювати психолого-педагогічний аналіз контингенту учнів, що
прибули до школи.
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Протягом 2013/2014 навчального року
3. Вихователям:
3.1. Організувати роботу щодо оцінювання рівня вихованості учнів за
визначеними напрямами.
Щомісяця
3.2. Об’єктивно оцінювати рівень вихованості учнів, залучаючи до цього актив
класу та враховуючи дослідження практичного психолога .
Ревуцький О.В., Кураксіна Н.Л., Горейко Т.І.;
протягом 2013/2014 н.р.
3.3. Узагальнити результати моніторингу шляхом проведення аналізу рівня
вихованості учнів класу та надати заступнику директора по виховній роботі.
До 20.12.2013
До 19.05.2014
3.4. Удосконалити роботу з виховання в учнів ціннісного ставлення до себе
(вихователі Сидорова Т.К., Ревуцький О.В.), до суспільної діяльності,
громадських обов’язків, держави (вихователі Сідорова А.М., Сидорова Т.К.,
Болотна О.О.); до товаришів, дорослих, батьків (вихователі Ревуцький О.В.,
Болотна О.О.); до культури, мистецтва, творчої діяльності (вихователь
Ревуцький О.В.)
Протягом ІІ семестру 2012/2013 н.р.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор школи

Н.І. Пенкіна

Степанова, 05746-2-62-17

З наказом від 12.09.2013 № 185 ознайомлені:
Степанова О.М.

_____________
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Пугачева О.Л.

_____________

Горейко Т.І.

_____________

Болотна О.О.

_____________

Чудик Л.В.

_____________

Сидорова Т.К.

_____________

Захарова Н.Ю.

_____________

Калтухчан О.Б.

_____________

Ревуцький О.В.

_____________

Сідорова А.М.

_____________

Мірошниченко О.Л.

_____________

Караченцева Н. О.

_____________

Кураксіна Н.Л.

_____________

Фартушко Л.В.

_____________

