

створення
умов
д ля
професійного
зростання
та
розкриття
творчого
потенціалу
кожного
педагогічного
працівника Будинку школяра.



Радивилівський районний
Будинок школяра сьогодні.
Головна мета діяльності БШ –
забезпечувати якісною позашкільною освітою
дітей міста та усього Радивилівського району.



Стратегічні напрями роботи:
створення умов для творчого розвитку
особистості та формування соціальногромадянського світогляду;
виховання у гуртківців позитивного
соціального досвіду, який допоможе їм у
майбутньому інтегруватися у соціум;

Серед
завдань
щодо
реалізації
поставленої мети:
розвиток у педагогів та дітей установки
на вдосконалення свого інтелекту,
свідомості
та
самовиховання
особистості
і
колективної
відповідальності
за
виконання
зобов’язань перед людьми.



Створення умов для вихованців по
отриманню ними знань, формування у
дітей та учнівської молоді вмінь та
навичок відповідно до їх інтересів,
забезпечення потреби особистості у
творчій
самореалізації
в
інтелектуальному,
духовному
і
фізичному
розвитку,
здійснення
підготовки до активної професійної та
громадської діяльності.



Організація цікавих занять по розкриттю
перед дітьми скарбниць світової та
національної культури, традицій свого
народу, залучення їх до народної
творчості,
навчання
оволодівати
народними ремеслами.



Націлення педагогічного процесу на
організацію цікавого позашкільного
життя дітей з врахуванням їх особистих
інтересів на основі ініціативи та
самостійності вихованців.



Створення педагогічному колективу
умов для вдосконалення їх фахового
рівня, допомога утвердження педагогам
як яскравим творчим особистостям.



Організація педагогічного процесу на
основі демократизації міжособистісних
відносин за принципом співтворчості та
співробітництва дітей, педагогів та
батьків.

Виконання
даних
завдань
у
Радивилівському
районному
Будинку
школяра
відбувається
відповідно
до
сформованої системи управління закладом,
яка побудована на демократичних засадах та
забезпечує участь в управлінні закладом
усього
педагогічного,учнівського
та
батьківського колективів. Тому у Будинку
школяра виховуються сьогодні понад 1500
дітей: від дошкільнят до студентів
професійного ліцею.

На бажання вихованців та їх батьків –
палітра із 99 різнопрофільних гуртків,
кожен із яких дитина може обрати відповідно
до свого хисту та уподобань.
Навчально-виховний
процес
здійснюється
за
напрямами,
які
функціонують, органічно доповнюючи зміст
роботи один одного:
 науково-технічним;
 художньо-естетичним;
 туристсько-краєзнавчим;
 дослідницько-експериментальним;
 фізкультурно-спортивним;
 соціально-реабілітаційний;
 гуманітарним.

Навчально-виховний процес у
Будинку школяра забезпечує 25
педагогів.
З них:
Основні працівники............ - 21 педагог,
Сумісників........................... - 4 педагоги.
Стаж роботи:
до 5 р. ................................... - 3 педагоги,
від 5 до 10 р. ........................ - 3 педагоги,
від 10 до 15 р. ...................... - 2 педагоги,
від 15 і далі .......................... - 17 педагогів
два нагороджені знаком «Відмінник освіти
України»;
 6 педагогів нагороджені почесними
грамотами Міністерства освіти і науки
України,
 14 педагогів нагороджені грамотою
відділу освіти Радивилівської районної
державної адміністрації.

Відрадно зазначити, що серед 25 педагогів
БШ:
спеціаліст вищої категорії – 1 педагог
(методист);
«керівник гуртка-методист» – 4 педагоги;
10 тарифний розряд – у 11 педагогів;
9 тарифний розряд – у 7 педагогів;
7 тарифний розряд – у 2 педагогів.

