
 
ОХТИРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1 

ОХТИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 

 

02.09.2019                                     м. Охтирка                                 № 143-о/д 

   

Про організацію виховної  роботи  

в 2019-2020 навчальному році 

 

 На виконання ст. 17 Закону України «Про загальну середню освіту», Указу 

Президента України від 13 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання» (далі - Указ Президента), наказу 

Міністерства освіти і науки України від 31.10.2011р. № 1243 «Про Основні 

орієнтири виховання учнів  1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України», 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, 

наказу Міністерства освіти і науки України від 29 липня 2019 року № 1038 «Про 

внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 

641», листів  Міністерства освіти і науки України від 27 червня 2019 року № 1/9-

414 «Деякі питання щодо створення у 2019-2020 н.р. безпечного освітнього 

середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих 

навичок» та від 16 серпня 2019 року  № 1/9-523 «Про національно-патріотичне 

виховання у закладах освіти у 2019-2020 навчальному році», наказу відділу 

освіти Охтирської міської ради Сумської області від 30.08.2019 № 291 «Про 

організацію виховної роботи в закладах загальної середньої освіти в 2019-2020 

навчальному році»,  з метою організації належної виховної діяльності в закладі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заступнику директора з виховної роботи Єрмоленко Н.І.: 

1) Організовувати виховну діяльність відповідно до чинного 

законодавства. 

2) Передбачити у виховних планах роботи на 2019-2020 навчальний рік  

заходи з відзначення важливих пам’ятних та ювілейних дат  відповідно до  

Календаря знаменних і пам’ятних дат на 2019-2020  роки, протягом 2019-2020 

навчального  року. 

3) Організувати діяльність щодо попередження та подолання явища   

тютюнопаління, вживання наркотичних та психотропних речовин, профілактики 

ВІЛ/СНІДу серед дітей та учнівської молоді, протягом 2019-2020 навчального  

року. 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/


4) Забезпечити проведення заходів щодо профілактики девіантної 

поведінки дітей та учнівської молоді, дитячої безпритульності, правопорушень, 

протягом 2019-2020 навчального  року. 

5) Продовжувати роботу над виконанням Міської комплексної програми 

«Правопорядок на 2016-2020 роки», протягом 2019-2020 навчального  року. 

6)  Створити  безпечне освітнє середовище для дітей та учнівської молоді, 

протягом 2019-2020 навчального  року. 

7) Упроваджувати  гуртки та факультативні заняття для учнів 7-10 класів, 

які схвалені для використання в  закладах  загальної середньої освіти Науково-

методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України, протягом 2019-2020 навчального  року. 

8) Розширити  мережу гуртків із військово-патріотичного виховання дітей 

у закладі, протягом 2019-2020 навчального  року. 

9) Забезпечити проведення виховної системи Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у закладі, протягом 

2019-2020 навчального  року. 

11) Співпрацювати з представниками громадських організацій, військових 

частин, військкомату в організації та проведенні у  школі  «Уроків мужності», 

профорієнтаційних зустрічей та інших заходів  військово-патріотичного 

спрямування, протягом 2019-2020  навчального  року. 

12) Запровадити «Дні кар’єри» у закладі, протягом 2019-2020 навчального 

року. 

13) Забезпечити  організацію цілісної системи виховного простору в  

закладі (адміністрація, заступник директора з виховної роботи, педагог-

організатор, педагог соціальний, психолог, класний керівник, учні, батьки), 

постійно. 

2. Практичному психологу школи Чепусенко В.І. проводити 

профілактичні заходи  щодо запобігання втягнення дітей у небезпечні квести (так 

звані «групи смерті»), які поширюються через соціальні мережі, постійно. 

3. Класним керівникам 1-11 класів: 

1) Забезпечити проведення урочистих заходів із використанням  державної 

символіки, протягом 2019-2020 навчального  року. 

2) Створити необхідні умови для виховання дітей та учнівської молоді, 

розвитку їх здібностей, професійного самовизначення, протягом 2019-2020 

навчального  року. 

3) Проводити інформаційну роботу серед учасників освітнього  

процесу   щодо запобігання булінгу. 

4) Організовувати впродовж 2019-2020 навчального року екскурсії, 

подорожі по визначних місцях рідного краю та надавати інформацію щодо 

запланованих поїздок, протягом 2019-2020 навчального  року. 

5) Залучати до гурткової та позашкільної роботи дітей з особливими 

освітніми потребами, протягом 2019-2020  навчального  року. 

6) Забезпечити організацію та проведення учнівських наукових 

конференцій на історичні, мовознавчі та краєзнавчі  теми: «Я і Україна», 

«Українське мистецтво», «Видатні українці»,  «Національні звичаї, традиції, 

обряди, свята»,  «Дивовижний світ української природи», «Знакові події 

минулого і сучасного України» тощо, протягом 2019-2020 навчального  року. 



4. Педагогу-організатору Малежик А.В.:  

1) Провести акції з метою підтримки воїнів Збройних Сил України, 

учасників бойових дій на сході України, протягом 2019-2020 навчального  року.  

2) Сприяти створенню й розвитку дитячих і молодіжних громадських 

організацій  як осередків самореалізації особистості, постійно. 

5. Контроль за виконанням  наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Єрмоленко Н.І.  

Директор школи                                                             І.А.Шульженко 
З наказом ознайомлені: 

Прізвище, ім’я, по батькові Підпис Дата 

Борисенко Любов Григорівна    

Бовкунова Ніна Іванівна   

Воронько Тетяна Олександрівна    

Громак Жанна Дмитрівна   

Грицай Жанна Михайлівна    

Грицай Людмила Іванівна    

Демешко Лариса Сергіївна   

Душенко Богдана Михайлівна   

Єрмоленко Надія Іванівна   

Жовнер Тетяна Володимирівна    

Зайка Інна Миколаївна    

Кривоколіско Тетяна Анатоліївна   

Кривич Ольга Володимирівна   

Копил Ірина Олександрівна    

Кулініч Наталія Миколаївна    

Кучмай Ліана Петрівна    

Кривобок Світлана Володимирівна    

Малежик Анна Володимирівна   

Марченко Ірина Борисівна    

Мельник-Мотренко Лариса Миколаївна    

Мирошніченко Ольга Миколаївна    

Мих Анна Анатоліївна   

Небитова Юлія Віталіївна    

Полуйко Вікторія Олександрівна   

Приходько Наталія Григорівна    

Рубан Оксана Анатоліївна    

Смага Марія Володимирівна    

Спіцина Ірина Іванівна    

Требухова Ольга Михайлівна     

Хилько Людмила Борисівна    

Чалова Марина Миколаївна    

Чепусенко Віра Іванівна   

Чумак Наталія Сергіївна    

Шандиба Тетяна Віталіївна    

Якименко Інна Миколаївна    

Яковенко Наталія Василівна    

Яковлєва Людмила Миколаївна    

 


