
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

03.11.2021                                                                 №413-од 

 

Про підсумок проведення  

Тижня доброчесності 
 

 На виконання наказу по закладу від 26.11.2021 року №386-од  «Про 

підготовку та проведення Тижня доброчесності», а також з метою виховання 

у учнів понять про академічну доброчесність  її види та порушення, 

знайомства учнівства з поняттям «доброчесність» актуалізація та 

поглиблення знань про корупцію та її негативні наслідки,  було проведено  з 

30 листопада по 03 грудня 2021 року Тиждень доброчесності. 

         Відповідно плану проведення Тижня доброчесності  у закладі було 

розміщено « Скриньку ідей», де кожен учень та вчитель залишав  ідеї щодо 

вдосконалості закладу. Ряд ідей які ми прочитали: Актовий зал, теплий 

басейн, дитячий ігровий майданчик із сучасними гойдалками та гірками, 

вдосконалення  спортзалу та їдальні закладу. 

          Бібліотекар  закладу організувала виставку з даної теми. Більша 

частина вчителів з метою покращення знань щодо дотримання академічної 

доброчесності пройшли   курси на онлайн-платформі Prometheus та Edera. 

          Класні керівники розмістили в класних куточках «Куточок 

доброчесності», провели тематичні виховні заходи з учнями 1-11 класів з 

тем: «Магічний урок» 5-8 класи. «Що таке корупція»  7-8 класи. «Добро. 

Чесність » 9-11 класи. «Конфлікт інтересів» 9-11 класи, 1-4 класи 

«Доброчесність». Метою роботи вчителів було знайомство з поняттям 

«доброчесності», його попередженням; виховання в учнів почуття добра, 

чесності, академічної  доброчесності, дотримання та порушенням 

академічної доброчесності  

Кожен бажаючий з дітей мав можливість висловити власну думку та 

свій погляд на дану тему. 

Виходячи з вищевказаного 

НАКАЗУЮ: 

1. Визнати, що «Тиждень доброчесності» проведено на належному рівні. 

2. Заступнику директора з виховної роботи Козачук А.Д. та Іричук Г.Г.: 

2.1. Провести заходи з педагогами, батьками, учнями щодо роз’яснення 

основних ознак доброчесності. 



3. Класним керівникам 1-11 класів проводити з учасниками освітнього 

процесу виховну роботу із дотриманням академічної доброчесності. 

4. Практичному психологу Швейка О.М. та соціальному педагогу Мицкан 

А.Ю.: 

4.1. Здійснювати методичне забезпечення з поняттям «доброчесності». 

Надати педагогам закладу допомогу з питань підготовки та проведення 

занять. 

4.2. Провести навчальний семінар з педагогічними працівниками, спрямовані 

на захист прав та інтересів дітей та інших учасників освітнього процесу. 

4.3. Провести  анкетування всіх учасників освітнього процесу про 

дотримання вимог та норм академічної доброчесності в закладі освіти. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступниць  директорки 

Козачук А.Д., Іричук Г.Г. 

 

                Директорка закладу                                      Оксана СИЧОВА 

 

З наказом ознайомлено:  

________ Козачук А.Д. 

________ Швейка О.М. 

________ Мицкан А.Ю. 

________ Іричук Г.Г. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


