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Про підсумки 

гурткової роботи  

у I семестрі 2015-2016 н.р. 

 

У  I семестрі 2015-2016 н.р. працювало чотири шкільні гуртки, які 

відвідували 77 учнів школи та дошкільнят 5-річного віку. 

Так , гурток «Юні краєзнавці» під керівництвом вчителя Демешко 

С.Т. протягом I семестру працював у напрямку національно-патріотичного 

виховання: зустріч з волонтером Гурою О.С., організація і проведення для 

учнів 7-10 класів лінійки «Зустріч з воїнами АТО». Було підготовлено дошку 

пошани на тему «Воїни АТО». 

 Організовано і було проведено для учнів 8-9 класів зустрічі з 

місцевим поетом Олексієнком М.В. 

З учнями 9-А класу на осінніх канікулах провели краєзнавчий похід 

на тему «Стежками героїв» та «Дубова балка». 

Учасники гуртка підготували матеріали на обласний конкурс «Звичаї 

мого краю», на обласному конкурсі «Моя Батьківщина Україна» зайняли III 

місце. 

Вокальний гурток під керівництвом вчителя Ковпак А.В. відвідували 

15 учнів 3-6 класи, які були задіяні до проведення шкільних заходів до Дня 

вчителя, конкурсі лідерів, зустрічі з воїнами АТО та новорічних ранках. 

Учасники гуртку «Волейбол» під керівництвом вчителя Бойко О.І. 

протягом I семестру брали участь у районних конкурсах та змаганнях: 

29 вересня – футбол 2004/2005 р.н. хлопці зайняли друге місце; 

11 вересня – провели «День здоров’я» для учнів 1-11 класів; 

06 жовтня – збірна по футболу зайняли четверте місце; 

13 жовтня – футбол 2003/2004 р.н. зайняли четверте місце; 

17 жовтня – команда хлопців 9-11 класів у районному конкурсі 

«Козакуйте, козаки» зайняли перше місце; 

20 жовтня – футбол 2002/2003 р.н. зайняли четверте місце; 

30 жовтня – у гру по настільному тенісі у районних змаганнях зайняли 

п´яте місце, а у загальних у м. Кривий Ріг – перше місце. 



Гурток «Пізнайко» для дітей 5 – річного віку проводили вчитель 

Демчишина А.І. та Слюсаренко Т.Г.. Під час занять діти розширювали і 

поповнювали знання про навколишній світ , збагачували свій словниковий 

запас. Діти розвивали дрібні м’язи пальців, окомір, просторові уявлення, 

вчились штрихувати готові контури, лічити у межах першого десятка. 

Розвивали творчість, фантазію і уяву. 

Але поряд з цим не всі керівники гуртків своєчасно вели записи у 

журналах. Так вчитель Бойко О.І. останній запис у журналі було зроблено 26 

листопада 2015 року, не дописана сторінка обліку суспільно-корисної 

роботи, за листопад – грудень 2015 року.   

 

Виходячи з вищезазначеного наказую: 

1. Всім керівникам гуртків: 

1.1 Своєчасно вести записи у журналах гурткової роботи. 

1.2 Один раз на семестр проводити відкрите заняття. 

1.3 Залучати до позаурочної діяльності дітей «групи розвитку». 

1.4 Співпрацювати з батьками учнів, залучати їх до проведення 

змагань, конкурсів. 

2. Заступнику директора Єфремовій Л.В.: 

2.2 Систематично контролювати проведення занять гуртків 

згідно розкладу та ведення документації. 

 

3. Контроль щодо виконання даного наказу покладено на ЗДВР 

Єфремову Л.В. 

 

 

Директор школи ________________ В.О. Тимофеєва  

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

       __________ Демешко С.Г.     

     __________ Ковпак А.В. 

__________ Бойко О.І. 

                    __________ Демчишина А.І. 

                     __________ Слюсаренко Т.Г 

 


