Протокол
засідання методичного об’єднання класних керівників від 15.05.2018
№5
Голова засідання – Зінько Я.М. Секретар – Романишин М.Я.
Присутні – класні керівники 5 – 9 класів, практичний психолог Мацелюх
Г.М., соціальний педагог Мацелюх С.П.
Порядок денний
1. «Вишиванко, вишиваночко!»
2. «Мати – берегиня»
3. Ознайомлення з матеріалами роботи класного керівника Романишин М.Я.
4.Аналіз анкетування щодо розвитку особистості.
5.Підсумки роботи з виховання учнів у 2017-2018 навчальному році та
визначення завдань МО класних керівників на новий навчальний рік.
1.Слухали:
Квас Н.М. класного керівника 5 класу, яка розповіла про вишиванку, що є
нашою національною гордістю. Ще з сивої давнини відомо, що вишита
сорочка є символом здоров’я та краси, оберегом щасливої долі та родової
пам’яті. За традицією вишита сорочка передавалася з покоління в покоління,
з роду в рід як родинна реліквія. Цей український оберіг пройшов крізь віки й
нині символізує чистоту почуттів, глибину безмежної любові до
Батьківщини.
Ухвалили:
Виховувати шанобливе ставлення до національного одягу.
2.Слухали:
Романишин М.Я, класного керівника 9 класу.
Прекрасним і ніжним словом назвали наші пращури жінку, що стоїть біля
витоків нового життя, плекає і зміцнює його – берегиня. У сиву давнину

берегинею називали богиню, що берегла людей від усякого лиха і дарувала
добро.
Згодом так стали називати жінок, які берегли і підтримували домашнє
вогнище. Дочки України славилися своєю охайністю, співучістю,
надзвичайною красою і високим почуттям гідності.
Ухвалили:
Виховувати у молодого покоління шанобливе ставлення до рідної матері,
неньки України та Матері Божої.
4.Слухали:
Мацелюх С.П. Особистість — відображення соціальної природи людини,
розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що
розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної
діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що
визначається залученістю людини до конкретних суспільних,
культурних, історичних відносин.
Ухвалили:
Слідкувати за розвитком особистості у контексті соціальних відносин класу.
5.Слухали: Зінько Я.М. про підсумки роботи з виховання учнів у 2017-2018
навчальному році та визначення завдань МО класних керівників на новий
навчальний рік.
Ухвалили:
1. Вдосконалювати роботу МО між засіданнями.
2. Вивчати і впроваджувати досвід сучасних педагогів.
3. Взяти до уваги зауваження та побажання класних керівників щодо
роботи МО.
4. Продовжувати роботу над самоосвітою.
5. Залучати до співпраці батьків.

Голова засідання:
Секретар:

Зінько Я.М.
Романишин М.Я.

