
 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

28.02. 2022                         №104-од 

      

Про стан роботи груп 

подовженого дня  

 

 Відповідно до річного плану роботи закладу в лютому 2022 р. 

здійснено перевірку роботи групи подовженого дня. З цією метою відвідано 

заняття та виховні заходи, перевірено поурочні плани вихователів та 

журнали групи подовженого дня. 

    Організація освітнього процесу групи подовженого дня  здійснюється 

відповідно до нормативно-правової бази:  

- Наказ МОНУ №677 від 25.06.2018 р. «Про затвердження Порядку створення 

ГПД у державних і комунальних ЗЗСО». 

- Постанова кабміну України №1121  від 05.10.2009 р. «Про затвердження 

Положення про ГПД ЗНЗ». 

- Посадова інструкція вихователя ГПД. 

- Постанова №1/9-503 від 18.07.2013 р. «Про використання Інструктивно-

методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації 

навчально-виховного процесу в ГПД ЗНЗ». 

- Інструкція з охорони праці під час проведення екскурсій. 

          Встановлено, що відповідно до наказу від 01.09.2021р.№246-од в 

закладі діють  дві групи подовженого дня для учнів 1-2 класів. До складу 

групи на підставі заяв батьків зараховано по 30 учнів. З наступним режимом 

дня: 

 1 група - 1 класів з 12.00 – 18.00 

 2 група –2 класів  з 12.00 - 18.00  

З дітьми працюють виховательки: Чолан Олена Олегівна, Тонієвич Ніна 

Іванівна. 

 Перевірці підлягали наступні питання: 

- Виконання режиму роботи; 

- Відвідування учнями групи подовженого дня; 

- Реалізація плану роботи; 

- Ведення документації. 

Для діяльності групи подовженого дня  у закладі створено сприятливі 

умови для надання кваліфікованої допомоги учням у виконанні навчальних 

завдань, усуненні прогалин у знаннях, задоволенні різноманітних інтересів, 

організації дозвілля вихованців проведення позакласної, позаурочної роботи, 

з попередження дитячої бездоглядності та безпритульності. Для ефективної 

роботи  використовуються навчальні кабінети початкових класів спортивний 

зал (малий), бібліотека.  



Режим роботи групи, що розроблено у відповідності до державних 

санітарних правил і норм, виконуються  виховательками Чолан О.О., 

Тонієвич Н. І. відповідають за стан і організацію освітнього процесу, 

забезпечують охорону життя та здоров’я дітей, ведуть журнали групи 

подовженого дня на належному рівні (відмічають присутність учнів, 

записують зміст проведеної роботи). За батьківський кошт організовано 

гаряче харчування. Педагоги здійснюють гігієнічні заходи, спрямовані на 

забережня відносно високої працездатності учнів, проводять різні рухливі 

ігри та фізичні вправи, фізкультхвилинки.  

Інші матеріали про стан викладання групи подовженого дня висвітлені в 

довідці (додаток 1). 

У результаті перевірки встановлено, що організація освітнього процесу 

та дозвілля учнів у групах подовженого дня виконується на достатньому 

рівні. 

        Виходячи з вищевикладеного, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визначити роботу вихователів груп подовженого дня: Чолан Олени 

Олегівни, Тонієвич Ніни Іванівни доброю. 

2. Луканюк О.С. керівнику шкільного методичного об’єднання вчителів 

початкових класів проаналізувати результати перевірки стану роботи групи 

подовженого дня. 

До 31.03.2022 року 

3. Вихователям групи подовженого дня   Чолан О.О., Тонієвич Н.І.:  

3.1. Виконувати режим роботи дня відповідно з санітарно-гігієнічними 

нормами. 

Постійно  

3.2. Під час самопідготовки дотримуватися норм виконання домашнього 

завдання. 

Постійно  

3.3. Забезпечити дотримання правил техніки безпеки, охорону життя і 

здоров’я школярів, особливо під час прогулянок та проведення спортивних 

годин. 

4. Заступнику директора з навчальної роботи Іричук Г.Г. результати 

вивчення групи подовженого дня обговорити на нараді при директорці. 

Квітень 2022 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступницю 

директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г. 

 

 

Директорка закладу   Оксана СИЧОВА 

 

З наказом ознайомлені:______  Чолан О.О. 

                                         ______ Тонієвич Н.І. 

                                         _____   Луканюк О.С. 

  



Додаток 1  

до наказу 

від 28.02.2022 року   

№104-од 

Довідка 

про стан роботи груп 

подовженого дня 

 Відповідно до річного плану роботи закладу в лютому 2022 р. 

здійснено перевірку роботи групи подовженого дня. З цією метою відвідано 

заняття та виховні заходи, перевірено поурочні плани вихователів та 

журнали групи подовженого дня. 

    Організація освітнього процесу групи подовженого дня  здійснюється 

відповідно до нормативно-правової бази:  

- Наказ МОНУ №677 від 25.06.2018 р. «Про затвердження Порядку створення 

ГПД у державних і комунальних ЗЗСО». 

- Постанова кабміну України №1121  від 05.10.2009 р. «Про затвердження 

Положення про ГПД ЗНЗ». 

- Посадова інструкція вихователя ГПД. 

- Постанова №1/9-503 від 18.07.2013 р. «Про використання Інструктивно-

методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації 

навчально-виховного процесу в ГПД ЗНЗ». 

- Інструкція з охорони праці під час проведення екскурсій. 

Зарахування дітей до груп подовженого дня здійснено за наказом 

директорки закладу, на підставі заяв батьків. Для роботи використовуються 

навчальні кабінети початкових класів, спортивний зал (малий), бібліотека. 

Стан кабінетів відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, створені необхідні 

умови для організації освітнього процесу в групах. В закладі діють  дві групи 

подовженого дня для учнів 1-2 класів. До складу групи зараховано по 30 

учнів. З наступним режимом дня: 

 1 група - 1 класів з 12.00 – 18.00 

 2 група –2 класів  з 12.00 - 18.00  

З дітьми працюють виховательки:  

№ ПІП учителя Пед. 

стаж 

Категорія В яких класах 

працює 

Проблема над якою 

працюють 

1. Чолан Олена 

Олегівна 

4р.6м. спеціаліст 1-АБВ Розвиток творчих 

здібностей учнів в 

умовах груп 

подовженого дня. 

2. Тонієвич Ніна 

Іванівна 

16р І 2-АБВ Розвиток творчих 

здібностей учнів в 

умовах груп 

подовженого дня. 

Перевірці підлягали наступні питання: 

- Виконання режиму роботи; 

- Відвідування учнями групи подовженого дня; 

- Реалізація плану роботи; 

- Ведення документації. 

Для діяльності групи подовженого дня  у закладі створено сприятливі 

умови для надання кваліфікованої допомоги учням у виконанні навчальних 



завдань, усуненні прогалин у знаннях, задоволенні різноманітних інтересів, 

організації дозвілля вихованців проведення позакласної, позаурочної роботи, 

з попередження дитячої бездоглядності та безпритульності.  

Режим дня в групах подовженого дня розроблений відповідно до 

державних санітарних правил і норм утримання, устаткування закладу, 

організації освітнього процесу і затверджений наказом директорки закладу. 

Виконуються  виховательками Чолан О.О., Тонієвич Н. І. відповідають за 

стан і організацію освітнього процесу, забезпечують охорону життя та 

здоров’я дітей, ведуть журнали групи подовженого дня на належному рівні 

(відмічають присутність учнів, записують зміст проведеної роботи). За 

батьківський кошт організовано гаряче харчування відповідно встановлених 

норм. Педагоги здійснюють гігієнічні заходи, спрямовані на забережня 

відносно високої працездатності учнів, проводять різні рухливі ігри та 

фізичні вправи, фізкультхвилинки.  

Відповідає методичним вимогам самопідготовка  групи подовженого 

дня 2 класів. Вихователька самопідготовку уроків починає із важливих 

предметів, індивідуально працює з найбільш слабкими дітьми або з тими, хто 

багато уроків пропустив через хворобу. В основному дотримується 

нормативного часу, що відводиться на виконання домашнього завдання.  

Позитивно впливає на якість роботи вихователів групи подовженого 

дня зв'язок з вчителями початкових класів. Взаємодія між учителями та 

вихователями групи подовженого дня здійснюється в двох основних видах 

спільної діяльності: в навчальній під час уроків і виконання учнями 

домашніх завдань та в позанавчальний – у різних видах позакласної 

діяльності. Завдяки спільним, узгодженим діям виробляються єдині вимоги 

до уроків, забезпечується якість навчання і виховання дитячого колективу, 

своєчасно здійснюється допомога.  

Особливу увагу виховательки приділяють дотриманню правил техніки 

безпеки, охороні життя та здоров’я учнів, особливо під час прогулянок та 

проведення спортивних годин. В організації вільного часу групи 

використовуються прогулянка–спостереження, прогулянка–пошук, 

прогулянка – фантазія і т.п. 

У ході перевірки було визначено роботу виховательки Тонієвич Н.І. 

щодо встановлення контактів з батьками учнів. Добре поставлено 

індивідуальна робота з батьками, консультації дають змогу встановити 

безпосередній контакт з кожним членом сім’ї учня, добитися більшого 

взаєморозуміння в пошуку шляхів сумісного впливу на дитину. 

На момент перевірки відвідування в групах становило: у 1 класах – 

89%, у 2 класах – 79%. Відсутність учнів підтверджено відвідуванням дітьми 

гуртків, секцій за додатковою заявою батьків, або за хворобою, або за 

запискою батьків за особистим підписом. 

        Під час  перевірки було виявлено, що виховательки мають календарно-

тематичне планування та розробки денного планування роботи в групі 

подовженого дня. Щоденне планування орієнтоване на раціональне 

використання кожного режимного моменту. До кожного режимного моменту 

вихователі зазначають основні виховні цілі і напрямки діяльності. В 

щоденному плануванні вихователі відображають діяльність на повітрі (ігри, 

змагання, прогулянки, екскурсії, використання літератури, музики),   годину 



спілкування,  час самопідготовки,  основний зміст і види діяльності під час 

занять за інтересами. 

Співбесіди з вихователями груп подовженого дня  показали, що 

виховательки ознайомлені з нормативно-правовими документами щодо 

організації роботи  груп  подовженого дня. 

Відвідані заняття у групах подовженого дня свідчать про те, що 

виховательки дотримуються режиму роботи, враховують вікові та 

індивідуальні особливості дітей, інтереси та прихильності кожного учня. 

Педагогині  не лише забезпечують школярам належні умови та режим дня 

навчання, але й активно сприяють розвиткові ключових і предметних 

компетентностей особистості: уміння вчитися, загальної культури. 

При організації самопідготовки учнів виховательки  керуються 

інструктивно-методичними рекомендаціями, щодо обсягу і характеру 

домашніх завдань для учнів початкової школи (наказ Міністерства охорони 

здоров’я України від 25.09.2020 року № 2205 «Про затвердження 

Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» відповідно 

до пункту 6 розділу 5 Санрегламенту)  тривалість виконання завдань для 

учнів 1-2 класів не рекомендуються обов’язкові завдання для самопідготовки 

у позанавчальний час 2-му класі—45 хв. У процесі самопідготовки 

виховательки звертають увагу учнів на необхідність і своєчасність перерв у 

роботі, ознайомлюють учнів з правилами самопідготовки, привчають їх до 

самостійної роботи, формують позитивне ставлення до навчання, стійкий 

інтерес до знань.  
При організації виховної діяльності виховательки використовують 

різноманітні заходи (бесіди, змагання, вікторини, читання, конкурси). 

Перевіряючи журнали груп подовженого дня основна увага зверталася на 

вчасність і правильність виконання записів, дотримання вимог щодо ведення 

журналу. 

      Під час перевірки журналів груп подовженого дня було виявлено, що 

журнали знаходяться в належному стані. Вихователі групп подовженого дня 

керуються вказівками до ведення журналів, вчасно фіксують облік роботи, 

охайно ведуть записи. На сторінці «Режим групи подовженого дня» 

записаний режим роботи. У розділі «Відвідування групи учнями» вихователі 

що дня відмічають, але незазначають причину відсутності учня.  На сторінці 

«Облік роботи» вихователі щоденно фіксують відомості про самопідготовку, 

виховні заходи, прогулянки. У журналах вихователі ведуть облік  проведених  

бесід (занять) по попередженню  дитячого травматизму.     

У результаті перевірки встановлено, що організація освітнього процесу 

і дозвілля учнів у групах подовженого дня виконується на достатньому рівні. 

Рекомендації: 

1. Визначити роботу вихователів Чолан Олена Олегівна, Тонієвич Ніна 

Іванівна доброю. 

2. Луканюк О.С. керівнику шкільного методичного об’єднання вчителів 

початкових класів проаналізувати результати перевірки стану роботи групи 

подовженого дня. 

До 31.03.2022 року 

3. Вихователям групи подовженого дня   Чолан О. О., Тонієвич Н. І.  

3.1. Виконувати режим роботи дня відповідно з санітарно-гігієнічними 

нормами. 



Постійно  

3.2. Під час самопідготовки дотримуватися норм виконання домашнього 

завдання. 

Постійно  

3.3. Забезпечити дотримання правил техніки безпеки, охорону життя і 

здоров’я школярів, особливо під час прогулянок та проведення спортивних 

годин. 

 

4. Заступнику директора з навчальної роботи Іричук Г.Г. результати 

вивчення групи подовженого дня обговорити на нараді при директорці. 

Квітень 2022 року 

 

 

Довідку підготувала  

заступниця директорки  

з навчальної роботи    

Ганна ІРИЧУК                        


