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Довідка   №______ 

про роботу групи продовженого дня 

 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України  від 25 червня 2018 

року « Про затвердження порядку створення груп продовженого дня у 

державних  і комунальних  закладах загальної середньої освіти» ( зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 24 липня 2018 року № 865/32317), Положення 

про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу ( 

затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 05.10.2009 року № 

1121), згідно річного плану роботи по школі . Перевірялася робота групи 

продовженого дня . Для групи продовженого дня створено умови – харчування 

, окрема кімната для занять , підпорядковано розклад під графік роботи групи 

продовженого дня . Вихователями ГПД у вересні були заповнені журнали груп 

продовженого дня . Заповнені відомості про вихователів груп із вказівкою днів 

роботи та часу . Грамотно заповнені загальні відомості про учнів  де вказується 

прізвище учнів , дата народження , місце проживання та зачислення до групи. 

Правильно заповнена сторінка про показники здоров'я дітей відмічена медична 

група дитини. Правильно ведеться облік відвідування учнями групи , 

вказується причина пропусків відвідування.  

Зарахування до групи продовженого дня відбулося до 5 вересня 2018 року 

згідно наказу директора школи та на підставі  заяв батьків . Вихователями 

призначено Золот Людмилу Петрівну, Хвостову Лідію Григорівну. Вони мають 

папку матеріалів Групи продовженого дня , що складається з режиму роботи 

групи продовженого дня , навчального плану, списку учнів, перевіреного 

заступником директора з навчальної роботи , затвердженого директором 

школи; журналу групи продовженого дня, заяв від батьків. 

Матеріальна база групи така: класна кімната відповідає віковим 

особливостям  учнів, ігрова діяльність проходить на майданчику , в 

спортивному залі, є наявна незначна ігротека. Учні відвідують групу 

продовженого дня добре. Кожного дня по режиму роботи учні відпочивають на 

свіжому повітрі , проводиться клубна година , йде самопідготовка. Особлива 

увага надається піклуванню про здоров'я учнів , проводиться фізкультурні 

години за планом. В плані вказано форми проведення цих годин здоров'я та і 

взагалі форма виховного плану позитивна: вказана робота з батьками, 

індивідуальна робота з учнями , а основні виховні заходи  це учнівське 

самоврядування , робота з казками, огляд газет, рейди – перевірки , уроки 

ввічливості , культури поведінки, правові заходи , тижні здорового способу 

життя , патріотичного виховання , народознавства, безпеки дорожнього руху . 
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Вчителі працюють по плану, записи в журналі групи продовженого дня 

проводяться систематично, згідно вимог. 

Учні розуміють вихователів , відносяться до них  з повагою. Вчителі 

підтримують зв'язок з батьками та вчителями. При необхідності з батьками 

проводяться індивідуальні бесіди щодо поведінки під час сну та успіхів дітей у 

навчанні , щодо попередження захворювань на грип . 

Питання групи продовженого дня розглядається на нарадах при 

директорові , відображені в планах роботи навчального закладу. 

При виконанні домашніх завдань вихователь керує організацією 

самостійної роботи , вимагає якісного її виконання. 

Окремо слід відзначити санітарно – гігієнічний режим приміщення : після 

основних занять класна кімната провітрюється і прибирається ,  дотримується 

тепловий і повітряний режим . У виховній роботі чергується навчання і 

відпочинок . Рухова активність школярів переривається навчальною працею. 

Враховуються індивідуальні можливості учнів: до слабих дітей прикріплено 

учнів з високим рівнем знань ,виконавча дисципліна дітей на групі достатня . 

Учні займаються самообслуговуванням : прибирають після себе в їдальні.  

 При проведенні екскурсій вихователі вдаються  до допомоги батьків в 

організації та проведенні їх . Розпочинають  свою роботу вчителі кожного дня з 

зустрічі з вчителем – предметником , проводячи консультації щодо підвищення 

рівня навчальних досягнень учнів. Нарікань на роботу з учнями, які відвідують 

групу продовженого дня збоку вчителів – предметників не має . 

Вчителям  рекомендую: 

- проводити систематично повторювання кімнати перед прийомом учнів; 

- частіше проводити рухливі ігри на свіжому повітрі; 

-в ході самопідготовки практикувати взаємоперевірку, взаємоконтроль, 

- суворо дотримуватися виконання режимних моментів ; 

- дотримуватися правил БЖ під час проведення спортивних ігор та 

прогулянок на свіжому повітрі ; 

- своєчасно робити записи у журналі ГПД; 

- слідкувати за проведенням учнів  під час самопідготовки; 

- планувати виховні заходи , спрямовані на формування культури 

поведінки школярів; 

Відвідувати уроки вчителів – предметників початкових класів з метою 

удосконалення методики проведення занять у групі продовженого дня. 

 

 
 

 

 

Заступник директора 

 з навчальної роботи                               О.А.Писаренко     
 

 

 


