
 

 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

01.09.2021                             №269-од 

 

Про організацію гурткової   

роботи в закладі 

 

З метою організації дозвілля учнів закладу, виявлення і розвитку творчих 

здібностей, формування інтересів до різних галузей науки, мистецтва, спорту, 

здійснення військово-патріотичного, екологічного, культурно-естетичного 

виховання, проведення превентивної роботи, в тому числі з учнями, схильними до 

девіантної поведінки, дітей з неблагополучних сімей і дітей під опікою, 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Організувати в навчальному закладі роботу гуртків та призначити 

керівників: 

- «Сокіл» («Джура») (вчитель Захисту Вітчизни Ковалюк П.М., 9 годин); 

- «Сучасні танці» (керівник Хотимська І. Ю., 6 годин); 

- «Юний художник» (керівник Мельник А.Д., 4 години); 

- «Волейбол» (вчитель фізичної культури Іванюк Д.М., 3 години) 

2. Заступниці директорки з виховної роботи Козачук А.Д.:  

2.1. Затвердити графік роботи гуртків (додається) та здійснювати 

систематичний контроль за їх роботою.  

2.2. Здійснювати контроль:  

2.2.1. За веденням журналів гурткової роботи.  

2.2.2. За виконанням планів роботи гуртків.  

2.2.3. За діяльністю класних керівників щодо залучення учнів класів до 

гурткової роботи у закладі. 

4. Керівникам гуртків:  

4.1. Спланувати і затвердити план роботи гуртка до 07.09.2021 року на І 

семестр 2021-2022 н.р. 

4.2. Провести на першому занятті вступний інструктаж з вихованцями гуртка 

за зробити відповідний запис.  

4.3. Популяризувати й висвітлювати роботу гуртків з метою залучення учнів 

до їх діяльності.  

4.4. Кожен виїзд або вихід на змагання, конкурси, естафети тощо здійснювати 

з попереднім інструктуванням учнів та повідомленням батьків, виключно за 

наявності наказу.  

4.5. Творчі досягнення гурткових колективів демонструвати на конкурсах, 

змаганнях, брати активну участь у виховних заходах закладу.  



4.6. Продовжити традиційні звіти гурткових колективів перед батьківською 

громадськістю. 

5. Заступниці директорки з навчальної роботи Татарин Л.М. ознайомити 

керівників гуртків з інструкцією про заходи безпеки під час проведення гурткової 

роботи.  

6. Класним керівникам 1-11 класів:  

6.1. Доводити інформацію про роботу гуртків до учнів закладу, батьківської 

громадськості через виховні години, батьківські збори тощо.  

6.2. Залучити до роботи шкільних гуртків, позашкільних навчальних закладах, 

учнів з неблагополучних сімей, схильних до девіантної поведінки та пільгових 

категорій.  

7. Вчителям природничого, фізико-математичного, філологічного, 

гуманітарного, естетичного циклів мотивувати учнів до залучення в роботі гуртків, 

секцій, факультативів відповідного напрямку. 
8. Вчителям фізкультури:  

8.1. Здійснювати допомогу в роботі гуртків при підготовці до 

військовоспортивних змагань, акцій різного рівня.  

8.2. Систематично проводити позакласну роботу з фізичного виховання та 

фізичної культури, здорового способу життя.  

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директорка закладу     Оксана СИЧОВА 

 

 

З наказом ознайомлено: 

________ Козачук А.Д.     

________ Татарин Л.М. 

________ Ковалюк П.М.   

________ Хотимська І.Ю.    

________ Мельник А.Д. 

________ Іванюк Д.І. 

  



«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

наказом по закладу 

від 01.09.2021 року  

№269-од 

Директорка закладу 

_______ О.Ю. Сичова  

 

 

 

Графік роботи гуртків  

Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів  

ім. Юрія Федьковича 

на І семестр 2021-2022 н.р. 
 

 

№ Назва гуртка ПІП керівника, 

вчителя, якого 

предмету 

День 

проведення  

Час 

проведення  

Місце 

проведення 

Кількість 

дітей, годин 

1. «Юний 

художник» 

Мельник Аліна 

Дмитрівна,  

асистент вчителя 

Вівторок 

Четвер 

15
00

-16
35 

Каб. №19 15 учнів 

4 год. 

2. Волейбол Іванюк Денис 

Миколайович, 

вчитель фізичної 

культури 

Вівторок 

Четвер 

17
00

-18
30

 Великий 

спортзал 

15 учнів,  

3 год. 

3. «Джура»  

 

Ковалюк Петро 

Михайлович, 

вчитель Захисту 

України 

Понеділок 16
00

-18
15

 Каб. №5 15 учнів,  

3 год. 

4. «Джура»  

 

Ковалюк Петро 

Михайлович, 

вчитель Захисту 

України 

Вівторок  16
00

-18
15

 Каб. №5 15 учнів,  

3 год. 

5. «Влучний 

стрілець» 

Ковалюк Петро 

Михайлович, 

вчитель Захисту 

України 

П’ятниця  16
00

-18
15

 Каб. №5 15 учнів,  

3 год. 

6. «Сучасні 

танці» 

Хотимська Ірина 

Юріївна, керівник 

гуртка 

Вівторок 

Середа 

Четвер 

17
30

-19
00

 

17
00

-18
30

 

17
30

-19
00

 

БК 10 учнів,  

3 год 

 
 

 


