Звіт вихователя гуртожитку
ДНЗ «Дубенське ВХПТУ» 2018 року
Пелих Оксани Святославівни
Впродовж року організація виховного процесу у гуртожитку ДНЗ
«Дубенське ВХПТУ» була

спрямована на формування моральних та

соціальних якостей особистості, гуманності, порядності, відповідальності та
професійної

етики. Для досягнення мети

використовувала такі методи

впливу як: переконання, стимулювання, метод оцінки та самооцінки, метод
залучення до різних видів робіт. Застосовувала індивідуальну та групову
форми виховної роботи з учнями.
Особливо акцентувала увагу на учнів, які схильні до правопорушень
та часто відлучаються за межі гуртожитку.
Свою діяльність здійснювала згідно річного, помісячного та щоденного
планування, затвердженого заступником директора з виховної роботи.
Керувалася такими документами:

Законом України

Про освіту,

Законом України Про професійно – технічну освіту, Закон України Про
охорону дитинства, нормативними та методичними документами щодо
організації виховної роботи в гуртожитку.
Систематично вела таку плануючу документацію:

журнал обліку

індивідуальної роботи з учнями, журнал обліку індивідуальної роботи з
батьками, журнал обліку правопорушень у гуртожитку, журнал обліку дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, журнал обліку дітей з
багатодітних і

малозабезпечених сімей, журнал контролю вечірньої

перевірки, план роботи з батьками учнів, протоколи батьківських зборів,
протоколи загальних зборів гуртожитку.
Впродовж року активно проводила роботу з батьками: організовувала
зустрічі, проводила індивідуальні бесіди

з батьками учнів, які часто

відлучаються за межі гуртожитку, залучала батьків до роботи з профілактики
правопорушень, запрошувала батьків на вечори відпочинку, постійно

підтримувала зв'язок з батьками в телефонному режимі, проводила батьківські
збори.
Успішно функціонував гурток «Школа життя», робота якого
проводилась згідно плану.
Працювала над реалізацією проблемної теми: «Формування в учнів
потреби у високих культурних і духовних цінностях та їх подальшому
збагаченню».
Свою діяльність спрямовувала на створення комфортних житловопобутових умов для проживання учнів, навчання, ефективної самопідготовки,
організації культурно-масового дозвілля. Неабиякі зусилля докладала для
розвитку учнівського самоврядування, яке є активним помічником у моїй
роботі.
Працювала над реалізацією проблемної теми: «Формування в учнів
потреби у високих культурних і духовних цінностях та їх подальшому
збагаченню».
Рада гуртожитку упродовж навчального року успішно співпрацювала з
питань планування, організації та координації виховної роботи у гуртожитку.
До щоденних обов’язків Ради гуртожитку входить перевірка санітарногігієнічного стану житлових кімнат та огляд території; рейд-контроль під час
самопідготовки; контроль дотримання дисципліни та порядку. Проте
найбільше учнівському самоврядуванню до вподоби організовувати свята та
вечори відпочинку.
З вересня по червень у гуртожитку були проведені такі заходи:

Участь у святкуванні
першого вересня

Екскурсія в Дубенський замок
Випуск стіннівок

Конкурс декламаторів «Мова рідна, слово
рідне»
Вечір - пам’яті жертв голодомору

Зустріч з героями – захисниками України

Святкування Андрія

Новорічне дійство «1000 і 1 ніч»

Конкурс колядок та щедрівок

Година спілкування до Дня Соборності
України
Святкування Дня закоханих
Шевченківські дні

Вікторина до Дня визволення Дубна
Конкурс «Озелени гуртожиток»
Акція «Чистий парк»

День української вишиванки

