Звіт
середньої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
№ 158 м. Києва
про роботу
в 2013-2014 навчальному році

Тема 2013-2014 н.р. –
«50 років разом! Політ успішний! Так тримати!!!»

1. Коротка характеристика закладу:
структура, контингент учнів, склад педагогічного колективу

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №158 м. Києва є юридичною особою, що
здійснює свою діяльність згідно довідки АБ №636126 про включення до Єдиного Державного
реєстру підприємств та організацій України та Статуту школи.
Електронна адреса,
Повна назва ЗНЗ
Повна поштова адреса, телефон
адреса сайту
Середня
загальноосвітня
02125 м. Київ,
sch158@ukr.net
школа
вул. Стальського, 12
www.school158.edukit.kiev.ua
І-ІІІ ступенів №158
(044) 540-91-01
м. Києва
Керування школою здійснює Гондюл Ірина Леонідівна – директор школи. Стаж роботи 23 роки, на посаді директора – 2 роки.
До складу адміністрації входять:
- Діденко Валентина Євгенівна – заступник директора з навчально-виховної роботи. Стаж
роботи - 34 роки.
- Костяна Наталія Борисівна – заступник директора з навчально-виховної роботи. Стаж роботи 14 років.
- Долотова Ірина Євгенівна - заступник директора з навчально-виховної роботи. Стаж роботи 4 роки.
- Мотова Марина Сергіївна – педагог-організатор. Стаж роботи - 3 роки.
У школі навчається 569 учнів, що складає 23 класи.
Школа І ступеня – 9 класів:
Школа ІІ ступеня – 10 класів:
Школа ІІІ ступеня – 4 класи (в 10 класах впроваджено мультипрофільне навчання, в 11 кл.
здійснювалося навчання за історичним та універсальним профілями).
Паспорт школи
№

п/п
1
2
3
4

5

6
7

Показники

Стан

Мова навчання
Кількість класів
Загальна кількість учнів
1-4 кл.
5-9 кл.
10-11 кл.
З них на індивідуальному навчанні
Кількість учнів, охоплених гарячим харчуванням
Кількість дітей пільгових категорій:
Діти – сироти і діти, позбавлені батьківського
піклування
Діти - інваліди
Діти з багатодітних сімей
Діти з малозабезпечених сімей
Чорнобильці
Талановиті
Діти, які перебувають на внутрішкільному обліку
Загальна кількість працівників, із них:
Педагогічних

Українська
23
569
226
261
81
1
305
104

2

6

6
24
2
19
47
5
69
50

Технічного персоналу
19
Вчителі, що мають вищу категорію
26
Вчителі, що мають І категорію
4
8
Вчителі, що мають ІІ категорію
4
Вчителі, що мають категорію «спеціаліст»
16
9
Кількість кабінетів
51
Загальна кількість комп’ютерів:
30
18
10 З них в комп‘ютерних класах
Кількість робочих місць у комп’ютерних класах
16
11 Число книг у шкільній бібліотеці
8763
12 Забезпеченість учнів підручниками
98,2%
Місія школи: розвиток здорової і самодостатньої особистості, здатної до творчої
діяльності та позитивного мислення, шляхом впровадження філософії ефективного партнерства
та комунікацій.
Девіз школи: «Вчіться вчитися по-новому!»

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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Плинність педагогічних кадрів
11,7%
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10,0%

6%

8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

2012-2013

2013-2014

Середній вік вчителів становить 43 роки.

Нагородження педагогічних працівників

Нагороджені подяками Голови
Дніпровської РДА
Нагороджені грамотами Дніпровського
РУО

4 4
33
26

Нагороджені нагрудним знаком
11
«О.А.Захаренко»
Нагороджені знаком «Відмінник освіти»
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У 2013-2014 н.р. атестувалося 10 вчителів, із них:
встановлено категорію

підтверджено категорію

вищу

першу

другу

спеціаліст

6

-

-

1

4

-

Звання вчителів (2013-2014 н.р.)
Старший учитель/

присвоєно звання

3
4
5
6

-

Учитель методист/

старший вихователь

вихователь-методист

1

2

1

підтверджено звання

№/п
1
2

1

3

Підвищення рівня педагогічної майстерності у 2013-2014 н.р.

Вид діяльності
Курсова перепідготовка
Атестація
Участь у Програмі з попередження насильства
між дітьми в рамках проекту «Впровадження
Конвенції ООН про права дитини в Україні»
Участь у фаховому конкурсі «Вчитель року –
2014»
Проведення відкритих уроків, позакласних
заходів
Публікація педагогів у періодичній пресі
5

Кількість педагогів
16
10
20
4
36 (82 заходи)
8

Учитель методист

Старший учитель

Вища категорія

І категорія

Усього
вчителів

ІІ категорія

Навчальний
предмет

Спеціаліст

Розподіл педагогічних працівників за фахом і кваліфікаційними категоріями
Кваліфікаційна
Педагогічні
категорія
звання

Учителі
9
3
2
4
2
2
початкових класів
Вихователі ГПД
1
1
Українська мова і
4
4
2
2
література
Російська
мова,
4
4
1
3
світова література
Математика
3
1
1
1
1
Фізика
2
2
2
Інформатика
2
2
Хімія
1
1
1
Біологія
1
1
1
Географія
2
1
1
Історія,
2
2
2
правознавство
Англійська мова
3
1
1
1
1
Німецька мова
3
3
Фізична культура
3
3
Образотворче
мистецтво,
1
1
1
трудове навчання
Музика
1
1
Всього
42
11
2
3
26
8
13
Наведені дані свідчать про результативність роботи шкільної адміністрації з підбору та
оптимізації розстановки педагогічних кадрів упродовж останніх двох років. Педагогічний
колектив оновлюється молодими спеціалістами.
Профілі навчання:
- мультипрофільний (алгебра, геометрія, українська мова, біологія, англійська мова, історія
України - 10-А і 10-Б класи).
- історичний (11-А клас).
- універсальний (11-Б клас).
Допрофільне навчання:
- природничо-математичний, історико-філологічний напрями.
Поглиблене вивчення предметів: немає.
У 2013-2014 н.р. школа продовжила викладання курсів «Християнська етика в
українській культурі», «Сходинки до інформатики» і розпочала викладання курсу «Розвиток
мислення» в 1-2 класах.
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2. Завдання і проблеми, над якими працював заклад

Адміністрація та педагогічний колектив школи у 2013-2014 н.р. скеровували свою
роботу на досягнення якісно нового змісту освіти через побудову освітнього простору,
спрямованого на проектування нових особистісно орієнтованих технологій, розкриття
індивідуальності учасників навчально-виховного процесу. Перевага надавалась перетворенню
найбільш ефективних інновацій на повсякденну практику роботи навчального закладу,
модернізацію
організаційних
форм
навчально-виховної
роботи,
підвищенню
конкурентноздатності школи, підвищенню професіоналізму педагогічного колективу щодо
освоєння сучасних психолого-педагогічних, інформаційно-комунікаційних та експертнодіагностичних технологій, участі в експериментальній, дослідницькій діяльності, створення
умов для суттєвої диференціації змісту навчання з широкими і гнучкими можливостями
побудови школярами індивідуальних освітніх програм, впровадженню моніторингу навчальновиховного процесу.
Згідно з планом роботи на 2013-2014 н.р. педагогічний колектив школи працював над
розв’язанням таких проблем:
1. Досягнення якісно нового змісту освіти через побудову освітнього простору, спрямованого
на проектування нових особистісно орієнтованих технологій, розкриття індивідуальності
учасників навчально-виховного процесу.
2. Кооперативна поведінка учасників навчально-виховного процесу як важлива умова
взаємного збереження життєвих переваг людини.
Педагогічний колектив школи вирішував такі завдання:
1. Перетворення найбільш ефективних інновацій на повсякденну практику роботи навчального
закладу.
2. Модернізація організаційних форм навчально-виховної системи.
3. Підвищення конкурентноздатності школи в соціумі району та міста.
4. Створення в педагогічному колективі власної моделі інноваційного розвитку ЗНЗ.
5. Інтеграція всіх компонентів освітнього процесу для забезпечення можливостей розкриття та
реалізації особистісного потенціалу кожної дитини.
6. Підвищення професіоналізму педагогічного колективу щодо освоєння сучасних психологопедагогічних, інформаційно-комунікаційних та експертно-діагностичних технологій .
7. Участь в експериментальній, дослідницькій діяльності.
8. Створення умов для суттєвої диференціації змісту навчання з широкими і гнучкими
можливостями побудови школярами індивідуальних освітніх програм.
9. Широке впровадження моніторингу навчально-виховного процесу.
10. Впровадження програми розвитку СЗШ № 158 на період 2012-2017 р.р. «Школа соціального
успіху».
6. Запровадження тьюторського супроводу учнів.
7. Здійснення партнерської взаємодії в ситуаціях порушення дисципліни учнями школи.
8. Створення шкільного укладу сучасного навчального закладу.
На розв’язання цих завдань були спрямовані всі форми методичної роботи: педради,
семінари, засідання методичної ради, методоб’єднань. Вивчалися проблеми адаптації до
навчання учнів 1, 5, 10 класів. Велася підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та
державної підсумкової атестації. Складено списки учнів за рівнем їхньої успішності.
Розроблено заходи щодо збереження контингенту учнів.
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3. Створення умов для обов’язкового здобуття початкової, базової
та повної загальної середньої освіти. Коротка характеристика
мікрорайону (якщо є закріплення). Сім’ї та учні, які порушують
вимоги щодо обов’язкового здобуття загальної середньої освіти.
Заходи, які вживалися закладом з метою повернення їх до
навчання.

Проживши в комфортних умовах,
учні і в дорослому житті будуть прагнути навколо себе
організовувати такий ж гідний простір,
щоб все навколо дихало атмосферою краси.
Школа розташована в мікрорайоні "Воскресенка".
Формування і розвиток сучасної матеріально-технічної бази для якісного забезпечення
навчально-виховного процесу постійно перебуває у центрі уваги адміністрації школи.
Діяли навчальні кабінети та інші приміщення технічного і санітарно-гігієнічного
призначення, які давали можливість у повній мірі забезпечувати навчально-виховний процес, а
саме:
 кабінети початкових класів
9
 кабінет української мови
3
 кабінет хімії та біології
2
 кабінет географії
1
 кабінет інформатики
2
 кабінет музики
1
 кабінет іноземної мови
6
 кабінет російської мови та світової літератури
2
 кабінет фізики та астрономії
2
 кабінет математики
2
 кабінет історії та правознавства
2
 кабінет трудового навчання
1
 кабінет українознавства
1
 медичний кабінет
1
 бібліотека
1
 читальний зал
1
 зала історії школи
1
 спортивна зала
2
 актова зала
1
 їдальня на 220 посадочних місць
1
 кабінет учнівського самоврядування
1
 лабораторії з фізики та хімії
2
 радіовузол
1
 кімната психологічного розвантаження
1
 кабінет психолога
1
 конференц-зал
1
 Coffee Point для вчителів
1
 Спортивний майданчик
1
 Футбольний майданчик
1
Кабінети оснащені та забезпечені необхідними приладами, препаратами, у відповідності до
вимог Державних стандартів.
Технічний та санітарний стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам.
Оформлення школи та класних приміщень відповідає сучасним естетичним вимогам.
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У школі працювало 23 комп'ютери, з них 18 використовувалося в навчально-виховному
процесі. Для послуг учасників навчально-виховного процесу школа має нові технічні засоби
навчання (телевізори, магнітофони, мультимедійні проектори, DVD-плеєри). Школа підключена до
мережі Інтернет.
У школі ведеться постійний контроль за охопленням дітей шкільного віку навчанням.
На виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку у вересні було здійснено
перевірку списків дітей, закріплених за мікрорайоном школи, внесено відповідні зміни до цих
списків. Уточнено списки дітей 6-річного віку для якісного формування контингенту учнів 1-х
класів на 2014-2015 н.р. У ході уточнення списків дітей виявлено певну кількість дітей
шкільного віку, які проживають без реєстрації або не проживають за зазначеною адресою,
вжиті відповідні заходи. Уточнено також списки дітей, які не підлягають навчанню за станом
здоров’я. Всі діти мікрорайону школи охоплені навчанням. Напрацьована тісна співпраця з
навчальними закладами, де навчаються діти, які проживають у мікрорайоні.
Систематичний контроль за відвідуванням учнями школи, сприяння продовженню
навчання випускників 9-х класів в ПТУ, ліцеях, коледжах міста, тісне співробітництво з
кримінальною міліцією, Службою у справах дітей, Центром соціальних служб для молоді
Дніпровського району, плідна співпраця з батьками, класними керівниками, – все це допомогло
уникнути негативних явищ у школі. У мікрорайоні школи немає дітей, які не навчаються або не
працюють, сімей та учнів, які порушують вимоги щодо обов’язкового здобуття загальної
середньої освіти.
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9-В

9-Б

Не визначились

2

Працюють

-

екстерном

-

у закладах професійнотехнічної освіти

13

у вечірніх (змінних) школах

-

у 9 класі
(повторно)

22

у 10 класі

22

табелі

9-А

свідоцтва

Клас

у вищих навчальних закладах
І-ІІ рівнів акредитації

Продовжують здобувати
загальну середню освіту:

Кількість випускників 9-х класів

З них
отримали:

Виїхали за межі міста, України

Відомості про працевлаштування випускників 9-их класів 2013 р.

11-Б

Всього

2

20

20

-

3

17
10

38

38

-

5

27

18

18

-

2

-

2

-

1

-

2

1

-

-

3

-

-

-

3

-

-

-

Інше

Діти-інваліди

Виїхали за межі міста, України

Не визначились

Працевлаштовані

На курсах при ВНЗ

У закладах професійно-технічної
освіти

У вищих навчальних закладах ІІІ і
ІV рівня акредитації

11-А

Продовжують здобувати
освіту:

У вищих навчальних закладах І і ІІ
рівня акредитації

1

табелі

Клас

З них
отримали:

атестат

№

Кількість випускників 11-х класів

Відомості про працевлаштування випускників 11-их класів 2013 р.

-

У школі дотримується законодавство при зарахуванні і відрахуванні дітей (згідно
Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку). На всіх неповнолітніх, які переходять на
навчання до інших шкіл міста, є довідки про продовження навчання. Зібрано довідки про
продовження навчання випускників 9-х класів. На учнів, які вибули до інших міст, як того
вимагає Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку (п.14: «У разі коли учень
протягом поточного навчального року вибуває з населеного пункту, у загальноосвітньому
навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із
зазначенням причини вибуття”) в наявності заява батьків, у якій зазначено причину вибуття та
населений пункт, до якого переїжджає сім’я, довідка з нового місця навчання.
Класними керівниками здійснюється постійний контроль за відвідуванням учнями школи.
Проводяться заходи щодо підвищення рівня профілактики правопорушень серед дітей. У
кожному випадку пропуску уроків учнями з’ясовуються причини і вживаються заходи щодо
залучення їх до школи. Відпрацьована система звітування класними керівниками щодо причин
відсутності учнів (за допомогою «Журналу обліку відсутніх» та написання доповідних записок
на ім’я директора школи).
Всього в школі у 2013-2014 н.р. виявлено 5 дітей, у яких мали місце поодинокі пропуски
уроків без поважних причин. Це: .Бондаренко А. (9-Б кл.), Курченко О. (9-Б кл.), Лучко І. (8-А
кл.), Драгунова А. (9-Б кл.), Ковпак О. (11-Б кл.). Як з’ясувалось, основними причинами
пропусків занять є відсутність бажання й потреби учитися, неблагополучна ситуація в сім’ї та
недостатній контроль з боку батьків за відвідуванням дитиною школи. Адміністрація школи та
класні керівники взяли під контроль цих учнів та вжили відповідних заходів щодо повернення
дітей до навчання та систематичного відвідування ними школи.
Робота щодо повернення учнів до навчання здійснювалася різними шляхами, а саме:
- через відвідування сімей та складання актів про матеріально-побутові умови життя дітей;
- запрошення учнів і батьків на засідання ради профілактики;
- надання допомоги учням, які мають середній та початковий рівні навчальних досягнень у
засвоєнні навчального матеріалу;
- залучення учнів до позаурочної діяльності;
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- співпраця з кримінальною міліцією, Службою у справах дітей та центром соціальних служб
сім‘ї та молоді;
- систематична робота психологів школи Костяної Н.Б. та Постол Т.Д. з усіма дітьми та ін.
Але, на жаль, Драгунову Анжелу (9-Б кл.) так і не вдалось повернути до навчання.
Анжела пішла з дому.
Адміністрація вживала цілий комплекс заходів з метою повернення Драгунової А. до
навчання, а саме:
1. Постійне інформування начальника управління освіти Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації про неохоплення навчанням Драгунової Анжели.
2. Неодноразове повідомлення кримінальної міліції Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.
Києві.
3. Повідомлення Служби у справах дітей Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації.
4. Повідомлення РЦСССДМ Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації.
5. Звернення за допомогою до Всеукраїнського благодійного проекту «Служба розшуку дітей»,
мета якого - використання можливостей телебачення, радіо, преси, зовнішньої реклами та
Інтернету для масштабного інформування широких кіл громадськості про зниклу дитину.
Впродовж року адміністрацією школи, психологами школи проведено ряд заходів,
спрямованих на поліпшення роботи класних керівників та всього педколективу щодо
забезпечення контролю за дітьми, які пропускають школу без поважних причин. Проведено
нараду при директорі, засідання методичного об’єднання класних керівників з цього питання та
індивідуальні бесіди з класними керівниками.
У школі упорядковано шкільну документацію, розроблено плани організації та проведення
рейдів «Буква н в класному журналі», «Урок», в яких передбачено встановлення контролю за
дотриманням законодавства, ведеться «Журнал обліку відсутніх», папки на кожного
«важкого» учня, учня з «групи ризику», учня з неблагополучної сім’ї. Кожного третього
четверга місяця у школі проводиться День профілактики правопорушень, протягом якого з
дітьми ведуться додаткові бесіди, проходять тренінги щодо залучення дітей до навчання.
Адміністрація школи робить аналіз стану відвідування учнями школи щодня і щомісяця.
Аналізуючи причини невідвідування учнями школи, слід зауважити, що більше всього учні
пропускають школу з причини хвороби. Зроблений також аналіз і стану пропуску учнів школи
за записками батьків.
На засіданнях загальношкільного батьківського комітету школи, класних батьківських
зборах, під час індивідуальних бесід з батьками адміністрація, класні керівники ведуть активну
роботу по роз’ясненню законів та нормативних актів, які зобов’язують батьків нести
адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та виховання їх
неповнолітніх дітей.
Заходи щодо залучення всіх дітей шкільного віку до навчання
1.Робота з батьками:
1.Організація роботи консультативного пункту з питань труднощів у сімейному вихованні дітей
(Вересень, 2013 р.)
2.Випуск номеру шкільної газети для батьків «Територія батьків» на тему: «Сім'я і школа:
виховання толерантності» (Жовтень,2013 р.).
3.Батьківський всеобуч «Як спілкуватися з дитиною яка не хоче вчитися». 5-11 кл. (Жовтень,
2013 р.)
4. Організація роботи батьківського всеобучу з проблеми професійного самовизначення
особистості (Листопад, 2013 р.).
5.Розгляд питання щодо стану відвідування учнями школи на класних батьківських зборах
/Класні керівники, постійно/.
6.Повідомлення батьків важковиховуваних учнів та учнів «групи ризику» /у письмовій формі/
про стан відвідування їхніми дітьми школи та їх рівень навчальних досягнень /Заст.
директора з навчально-виховної роботи Долотова І.Є. один раз на семестр/.
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7. Підготовка буклету «Вогник сімейного затишку» з порадами для батьків (Лютий, 2014р.)
8.Робота університету педагогічних знань для батьків «Як запобігти розвитку егоїзму,
жорстокості, агресивності у підлітків» (Кл .керівники.,січень, 2014 р.).
9.Засідання університету педагогічних знань для батьків: «Батьки і діти – живемо дружно»
(Лютий, 2014 р.)
10.Робота університету педагогічних знань для батьків. «Забезпечення сприйняття учнями
принципів загальнолюдської моралі: правди, доброти, справедливості, інших чеснот – як основа
поведінки» (Березень, 2014 р.)
11.Індивідуальна робота з сім’ями, що негативно впливають на виховання дітей. (Березень, 2014
р.).
12.Індивідуальні бесіди з батьками з попередження початкового рівня навчальних досягнень та
пропусків уроків (Квітень, 2014 р.).
2. Робота психолога і соціального педагога:
1.Лекція «Дитячо-батьківські стосунки» (Вересень, 2013 р.).
2.Семінар для вчителів: “Причини порушення дисципліни та шляхи попередження цього
явища” (Жовтень, 2013р.)
3. Психологічний супровід дітей, які мають ознаки дезадаптації (протягом 2013-2014 н.р.).
4.Консультація психолога для батьків «Як зрозуміти свою дитину?» (Жовтень, 2013 рік).
5.Проведення індивідуальних бесід з батьками з питань успішності, відвідування, дисципліни.
(Постійно).
6.Проведення рейдів у сім’ї учнів, які мають низький рівень досягнень, з метою вивчення умов
проживання (Листопад, 2013 р.).
7.Тренінг толерантної поведінки (учні групи ризику) «Як навчитися жити щасливо» (Листопад,
2013 р.)
8.Тренінг: «Як допомогти учням із початковим та середнім рівнем навчальних досягнень?»
(Грудень, 2013 р.)
9.Бесіди: «Самовиховання цінностей і працелюбності»,«Мотивація навчання» (Січень, 2014 р.).
10.Семінар «Психологічні аспекти роботи з невстигаючими учнями» (психолог, лютий, 2014р.).
11.Консультація-практикум «Емоції та поведінка дитини» (психолог, березень, 2014р.).
12.Надання психологічної допомоги учням, які пропускають школу з причини виникнення
конфліктної ситуації в учнівському колективі /За необхідністю/.
13. Робота з дітьми із неблагополучних сімей: Сергієнко О. (9-А клас), Курченко О. (9-Б кл.),
Драгунова А. (9-Б кл.),Бондаренко А.(9-Б кл.) /Протягом ІІ семестру/.
14. Індивідуальні бесіди з учнями, що не мають бажання навчатися, мають поодинокі
пропуски уроків з метою визначення мотивів навчальної діяльності та підвищення інтересу до
навчання (Бондаренко А. – 9-Б кл., Алексеєнко Д. - 8-А кл., Лучко І. - 8-А кл., Курченко О. – 9Б кл., Ковпак Ол.– 11-Б кл., Сміленко К. – 8-Б кл., Козаченко Д.- 7-Б клас) січень-квітень
2014р./).
3. Робота учнівського самоврядування:
1. Спільне засідання Трикутника з питання організації шкільного життя (Адміністрація, голова
батьківського комітету школи, Президент шкільного парламенту), вересень, 2013р.; січень, 2014
р.
2. Рейд «Хто спізнився на урок?» (Жовтень,2013 р.; березень, 2014 р.).
3.Проведення Дня інформування учнів з теми: «Правила шкільного життя»/жовтень 2013р./.
4.Лекційно-дискусійна профілактична робота з батьками щодо профілактики наркоманії,
паління, алкоголю. (Грудень, 2013 р.).
5.Засідання Шкільного парламенту, на які
викликаються учні, що пропускають уроки без
поважних причин /щомісяця/.
6. Робота клубу «Світ без тютюну, наркотиків, СНІДу». ( Січень, 2014 р.).
4. Робота батьківського комітету:
1.Організація рейдів в сім'ї Бондаренка А. (9-Б кл.), Мельника Вл. (7-Б кл.), Мельника Дм. (1-В
кл.), Величко А. (7-Б кл.) з метою вивчення причин пропусків уроків без поважних причин.
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2. Проведення рейдів "Відвідування школи" /щоквартально/.
3.Обговорення питання на засіданні загальношкільного батьківського комітету " Стан
відвідування учнями школи у вересні-листопаді 2013 р.»
4.Засідання загальношкільного батьківського комітету школи:
-«Психосоціальне здоров’я дітей: труднощі та шляхи його вирішення»;Запобігання негативним
звичкам у підлітків (Грудень, 2013 р.)
- «Підтримайте свою дитину – і ви будете пишатися нею» (Лютий, 2014 р.).
- «Стилі батьківського виховання та їхній вплив на формування особистості дитини «(Квітень,
2014 р.).
- Про підсумки спільної роботи сім’ї та школи щодо організації та здійснення виховного
процесу в школі у 2013-2014 н.р. (Травень, 2014р.).
5. Робота Ради профілактики та попередження правопорушень:
1.Забезпечення контролю за відвідуванням занять учнями (Щомісяця).
2. «Сім'я і школа: дитинство без жорстокості та насильства» (Жовтень, 2013 р.).
3.Робота з батьками, діти яких схильні до правопорушень. (Постійно).
4.Організація роботи з профілактики правопорушень (Грудень, 2013 р.; січень, 2014 р.)
5.Психолого-педагогічний семінар: «Ефективна взаємодія з важкими учнями» (10.12.2013 року)
6.Умови проживання дітей-сиріт, дітей, які знаходяться під опікою, а також тих, які потрапили
в скрутне становище (Січень, 2014).
6. Інші заходи:
1. Ведення "Журналу обліку відсутніх учнів" з метою аналізу ситуації по школі за день
/Систематично/.
2. Щоденне подання директору школи (на 10 год. ранку) інформації про кількість відсутніх
учнів по школі за схемою:
3 них:
Клас

Всього
відсутніх

По хворобі

Поважна причина (за
записками)

Причина не
встановлена

3.Щоденне подання класними керівниками директору доповідних про причини відсутності
учнів у школі за формою:
Прізвище, ім'я учня, що був відсутнім у
№
Причина відсутності
школі

4. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять на кожному уроці /Педколектив,
систематично/.
5. Ведення обліку та аналіз відвідування учнями школи по класам та по дням /Адміністрація,
щомісяця/.
6. Врахування адміністрацією школи стану відвідування учнями навчальних занять при
атестації класних керівників.
7. Збір інформації (1 раз на 3 місяці) про учнів, що стоять на обліку важковиховуваних учнів та
в «групі ризику» за формою:
Оцінка успішності, відвідуваності і працездатності учнів
По ___________
Дата «_____»________________ 20____р.
(предмет)
учня _____ класу _______________________________________
(прізвище, ім’я)
1. Встигає на __________________________________________________
2. Відвідуваність _______________________________________________
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3. Працездатність ______________________________________________
4. Дисциплінованість ____________________________________________
5. Причина поганої успішності ____________________________________
Вчитель-предметник __________________________ ___________
6. Ведення обліку відвідування учнями школи за місяць. Аналіз відвідування.
7. Представлення зібраних даних у вигляді діаграм.
8. Використання «жовтих» карток.
З 01.09.2013 р. по 01.07.2014 р. до школи прибуло ___ учнів, а вибуло – ____.
Збереження контингенту учнів представлена в цифрах:
Начальний
Кількість учнів
Кількість учнів
рік

Збереження

на початок навчального року на кінець навчального року контингенту у %

2012-2013
546
531
97,3
2013-2014
559
569
102
Порівнюючи кількість учнів за 2 останні роки, ми бачимо тенденцію збільшення загальної
кількості учнів.
У 2013-2014 н.р. випущено зі школи:
- Випускників 9-х класів – 62 учнів;
- Випускників 11-х класів – 36 учнів.
Отримали свідоцтва з відзнакою про базову загальну середню освіту 3 учнів:
1. Оверченко Анастасія (9-А кл.).
2. Роженко Олена (9-А кл.)
3. Сергієнко Олександра (9-А кл.).
Золотими медалями «За високі досягнення у навчанні» нагороджені:
1. Степанюк Катерина (11-А кл.);
2. Максимова Вікторія (11-А кл.);
3. Шершакова Ірина (11-А кл.);
4. Євтушок Вікторія (11-А кл.).
Срібними медалями «За досягнення у навчанні» нагороджені:
1. Максіменцева Катерина (11-А кл.);
2. Назарук Ірина (11-А кл.).
Один учень школи навчався на дому (Ільченко В., 5-А клас).
Колектив школи цілеспрямовано працює над збереженням контингенту учнів школи.
Школа працювала за 5-денним режимом роботи за семестровою структурою навчального
року, в одну зміну.
Організація навчально-виховного процесу регламентувалася планом роботи школи,
робочим навчальним планом, річним календарним навчальним графіком, розкладом уроків і
занять.
При складанні навчального плану було дотримано наступність між ступенями навчання і
класами, збалансованість між предметними циклами, окремими предметами. Шкільний
компонент (варіативна складова) був розподілений, з урахуванням соціального замовлення
учнів та їх батьків, на підсилення вивчення предметів, на індивідуально-групові заняття, з
метою корегування знань учнів і усунення прогалин, на підготовку учнів 11 класу до ЗНО, на
поглиблення вивчення окремих предметів в основній школі (5-9 кл.).
Програмно-методичне забезпечення школи дозволило в повному обсязі реалізувати
робочий навчальний план школи у 2013/2014 н.р.
Невирішені питання:
- зберігається тенденція у невеликої кількості учнів школи пропускати уроки без поважної
причини;
- неохоплення навчанням Драгунової Анжели (9-Б кл.) з 21.01.204 р.;
14

- недостатній контроль батьків та деяких класних керівників за відвідуванням учнями школи.
Основні завдання:
- посилити відповідальність батьків та класних керівників за виконання посадових обов’язків;
- систематично заслуховувати звіти класних керівників про роботу з даного питання;
- акцентувати увагу на питанні розвитку соціальної відповідальності в учнів;
- покращувати шкільний уклад.
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4. Науково-методичне забезпечення роботи закладу.
Робота педагогічної ради.
Участь в експериментальній та інноваційній діяльності.

Яке це щастя – на урок іти, як на побачення.
I скільки років викладаєш ти – немає значення.

ХХІ століття дає виклик усьому, що нас оточує. Стрімко міняється техніка і технології, і
щоб устигнути за всіма новинками, щоб не відчути себе викинутим за борт сучасного життя,
треба постійно вчитися. Навчання стає категорією, яка супроводжує людину протягом усього її
життя.
В умовах реформування національної системи освіти в Україні винятково важливого
значення набуває систематична науково-методична робота з підвищення кваліфікації
педагогічних працівників.
Головна її мета:
- допомога педагогічним кадрам в реалізації актуальних питань розвитку, вдосконалення і
підвищення професійної майстерності та фахового рівня педагогічних кадрів;
- активізація творчого потенціалу;
- формування здатності до швидкої адаптації в умовах модернізації освіти.
Одним з центральних факторів, котрий може сприяти продовженню інноваційних
процесів та модернізації освіти, є професіоналізм вчителя. При цьому в поняття
"професіоналізм" ми включаємо не тільки предметні, дидактичні, методичні, психологопедагогічні знання та вміння, але особистісний потенціал педагога, професійні цінності,
переконання, установки. Забезпечити активність педагога як суб'єкта процесу вдосконалення
нам дозволяє системний підхід до змісту та форм науково-методичної роботи в школі.
Згідно з планом роботи на 2013-2014 н.р. педагогічний колектив школи працював над
розв’язанням таких проблем:
1. Досягнення якісно нового змісту освіти через побудову освітнього
простору,
спрямованого на проектування нових особистісно орієнтованих технологій, розкриття
індивідуальності учасників навчально-виховного процесу.
2. Кооперативна поведінка учасників навчально-виховного процесу як важлива умова
взаємного збереження життєвих переваг людини.
На розв’язання цих питань спрямовані всі форми методичної роботи: педради, семінари,
засідання методичної ради, методоб’єднань.
Адміністрація та педагогічний колектив школи у 2013-2014н.р. скеровували свою роботу
на досягнення якісно нового змісту освіти через побудову освітнього простору, спрямованого
на проектування нових особистісно орієнтованих технологій, розкриття індивідуальності
учасників навчально-виховного процесу. Перевага надавалась перетворенню найбільш
ефективних інновацій на повсякденну практику роботи навчального закладу, модернізацію
організаційних форм навчально-виховної роботи, підвищенню конкурентноздатності школи,
професіоналізму педагогічного колективу щодо освоєння сучасних психолого-педагогічних,
інформаційно-комунікаційних
та
експертно-діагностичних
технологій,
участі
в
експериментальній, дослідницькій діяльності, створення умов для суттєвої диференціації змісту
навчання з широкими і гнучкими можливостями побудови школярами індивідуальних освітніх
програм, впровадженню моніторингу навчально-виховного процесу.
У 2013-2014 н.р. школа взяла участь у проведенні таких моніторингових досліджень:
1. Рівень готовності випускників Києва до проходження зовнішнього незалежного оцінювання з
хімії (жовтень 2013 р.).
2. Моніторинг якості загальної середньої освіти учнів 5 класів (листопад-грудень 2013 р.).
3. Моніторинг якості загальної середньої освіти учнів 10 класів (листопад-грудень 2013 р.).
4. Вивчення організації роботи з обдарованою дитиною в навчальних закладах Києва. (грудень
2013 р.)
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5. Моніторинг стану профорієнтаційної роботи загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва
(березень).
У цьому навчальному році з ініціативи директора школи Гондюл І.Л. розпочато
співпрацю з Всеукраїнською громадською організацією «Жіночий консорціум України». У
рамках співпраці проводилося анкетування вчителів, учнів з проблем щодо проявів насильства
між дітьми. Задля розширення ресурсних можливостей школи протягом квітня-червня 2014 р.
були проведені тренінги: «Потреби дітей і дорослих загальні і індивідуальні», «Напрацювання
соціальних навичок, як спосіб роботи з агресією в дитячому середовищі», «Успішна
комунікація, як засіб профілактики насильства в дитячому середовищі». 5 вчителів школи в
рамках програми з попередження насильства в школі пройшли 3-х денний семінар із
планування роботи з попередження насильства в школі.
Учні 8-11 класів взяли участь в соціально-освітньому проекті «Світ без кордонів»
(січень-лютий 2014р.).
На базі школи традиційно було проведено заняття школи резерву заступників
директорів з навчально-виховної роботи Дніпровського району за темою: «Загальні критерії
оцінювання навчальних досягнень учнів. Положення про екстернат та індивідуальну форму
навчання учнів».
З 1 вересня 2013 року у школі запроваджено педагогічний експеримент
«Упровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі» (наказ
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту № 533 від 17.06.2013р.). Програма
експериментально-дослідницької діяльності затверджена рішенням міської експертної комісії з
питань здійснення інноваційної педагогічної діяльності у навчальних закладах (протокол № 21
від 11.06.2013 р.). У рамках експерименту учні самостійно визначали пріоритетні предмети,
брали активну участь у плануванні своєї навчальної діяльності та навчального навантаження. В
умовах системи мультипрофільного навчання
кожен старшокласник працював за
індивідуальним навчальним планом. Здійснювався психологічний супровід, проводилися
моніторинги навчальної діяльності, анкетування учнів та батьків. Питання організації
експериментальної діяльності розглядалися на батьківських зборах.
Одна із ефективних форм роботи з педкадрами – наради при директорі, на яких були
розглянуті такі питання:
- підсумки ЗНО та ДПА;
- про організацію навчання учнів 1,2 класів за Державними стандартами початкової школи;
- про дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;
- забезпечення контролю за відвідуванням занять учнями;
- про впровадження нових Державних стандартів освіти для учнів 5-х класів;
- результативність навчальної діяльності учнів 3-11 кл.;
- запобігання дитячому та виробничому травматизму;
- організація роботи з профілактики правопорушень;
- забезпечення здоров’я школярів;
- організація роботи з обдарованими учнями;
- організація підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання;
- спільна робота учителів і батьків з контролю за відвідуванням занять учнями;
- залучення учнів до роботи гуртків, спортивних секцій;
- індивідуальна робота з молодими вчителями;
- про організацію позакласної роботи з основ наук.
Науково-методична робота з педагогічними кадрами була орієнтована на пошук шляхів
підвищення ефективності праці кожного педагога, якнайповнішого використання його
потенціальних творчих можливостей моделювати і створювати умови для самореалізації та
вдосконалення особистості перш за все педагога ( а потім і учня) в умовах переходу від
традиційних форм організації навчальної діяльності до розвивальних, проблемних, тому
проблеми роботи шкільних методичних об’єднань були підпорядковані цій меті.
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Методоб’єднання
Філологічне
методоб’єднання
Методоб’єднання
вчителів
іноземної мови
Методоб’єднання вчителів
математики, інформатики
Методоб’єднання вчителів
суспільних дисциплін
Методоб’єднання вчителів
природничих наук
Методоб’єднання вчителів
фізкультури, курсу «Захист
Вітчизни»
Методоб’єднання вчителів
початкових класів

Проблема
Креативний підхід до особистісно зорієнтованого уроку
Формування полікультурності
у процесі вивчення
іноземної мови в школі
Інноваційні педагогічні технології навчання математики
та інформатики
Розвиток проектної компетентності учнів засобами
інтерактивного навчання
Шляхи організації ефективної позакласної роботи з
предмету з використанням інформаційно-комунікаційних
технологій
Диференційований підхід до викладання фізичної
культури на основі врахування фізичної підготовленості
та здоров'я школярів
Створення організаційно-педагогічних умов щодо
впровадження Державного стандарту початкової загальної
освіти.

У 2013-2014н.р. найбільш ефективно працювали філологічне методоб’єднання,
методоб’єднання вчителів початкових класів (голови м/о Коваленко О.П., Половко С.М.).
Одна з важливих форм роботи методоб’єднань предметні тижні, які дають можливість
залучати учнів до вивчення предмету, підвищувати їх пізнавальну активність.
Слід відзначити творчий підхід учителів іноземної мови до підготовки та проведення
предметного тижня (голова м/о Алієва О.В.). Проведені уроки за темами «Моє дозвілля»
(вчитель Барабаш Л.В.), «Їжа. Меню. Ми їдемо за покупками» (вчитель Федюк А.М.), «Моє
помешкання» (вчитель Семенова І.Г.); виховна година «Дієтичне харчування» (учитель Алієва
О. В.), урок-подорож «Літаємо високо. Подорож до джунглів» (вчитель Кучай М.В.), урокзмагання «Тварини. Частини тіла.» (вчитель Ланська К.І.).
Як завжди творчо та креативно пройшов тиждень вчителів філологічного
об’єднання. Кожен робочий день цього тижня мав свій девіз. Учні старших класів провели
уроки «Легенди і міфи про народні символи України» для учнів 1-4 кл. (вчитель Коваленко
О.П.,), відбувся майстер-клас з віршування «Живе слово» (вчителі Коваленко О.П., Заїка В.О.),
учні 9-А, Б класів прийняли участь у лінгвістичній грі «Як ми говоримо» (вчителі Коваленко
О.П., Заіка В.О., Долотова І.Є.). Цікавим та змістовним було екологічно-мовознавче
дослідження «Рятуйте наш ліс!» (вчитель Мисовська О.Ю.) За участю учнів 7 класів проведено
лицарський турнір (вчитель Хаустова О.В.), а 9-ті класи взяли участь у інтелектуальному
турнірі знавців світової літератури (вчитель Ісаєнко С.Б.). Яскравим та сучасним був диспут
учнів 11-А класу «Чи говориш ти українською» (вчитель Коваленко О.П.). Незвично та цікаво
пройшов інтегрований урок «Фізика в літературі» (вчителі Мисель Т.П., Ляшко Н.М.). Було
переглянуто виставу «Наталка Полтавка» (учні 9 класів).
Під час тижня суспільних дисциплін учні захоплено приймали участь в підготовці
проектів «Ти людина, значить маєш право» (вчитель Осьмак О.С.), «Запитай вчителя»,
«Мистецтво і війна», «Хто загинув за Дніпро, буде жити в віках» (вчитель Костюченко О.В.).
Учням запам’яталися уроки: «Київ у роки Великої Вітчизняної війни», юридична консультація
«Твої права в трудових відносинах» (вчитель Осьмак О.С.), урок-подорож «Всесвіт Баха»
(вчитель Широкова О.М.), «Подорож у світ знайомої музики» (вчитель Широкова О.М.),
виховна година «А чому Воскресенка?» (вчитель Костюченко О.В.). Незабутні враження
залишилися в учнів після екскурсії на Лютізький плацдарм (вчитель Костюченко О.В.).
Тиждень математики та інформатики був насичений та інтенсивний. Учні були
захоплені різноманітними уроками та заходами: виставкою «В гостях у вчених-математиків»
(вчитель Гондюл І.Л.), шкільним конкурсом «Усний рахунок» (вчитель Товстик О.Л.),
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конкурсом «Магічне число Пі», уроками інформатики «Яку професію я хочу обрати» (вчитель
Бардаченко А.О.) та «Передача даних у комп’ютері» (вчитель Одинець Т.І.). Учні 5-Б класу
чудово працювали на уроці Товстик О.Л. «Урок-подорож на планету МІФ», а учні 11-А класу
показали ґрунтовні знання на уроці Якусевич Л.М. «Застосування інтеграла в фізиці і техніці».
Проведено конкурс на кращий зошит з математики, алгебри, геометрії та інформатики, пробне
ЗНО серед учнів 11 класів та пробне ДПА серед учнів 9 класів.
Слід відзначити як завжди творчий, нестандартний підхід учителів початкової
школи до підготовки та проведення предметного тижня. Учні взяли участь у інсценізації
казок: «Колобок» (1-Б клас, вчитель Дюдіна О.В.), «Ріпка» (2-А клас, вчитель Скетецька Л.В.),
«Колобок» (2-Б клас, вчитель Мінахіна С.В.), «Пригоди Зайчика-Вуханчика та Мухи» (1-А клас,
вчитель Шевчук О.С.), «Колобок» на сучасний лад» (4-А клас, вчитель Черненко Т.Я.).
Урочисто пройшла святкова виховна година «Т.Г.Шевченко – безсмертний кобзар українського
народу» (3-А клас, вчитель Половко С.М.). Дітям та батькам запам’яталися засідання клубу
вихованих дітей «Сторінками дитячих казок» (3-Б клас, вчитель Ляшенко А.Д.) та виховна
година «Птахи на крилах принесли нам весну» (4-Б клас, вчитель Готліп Б.П.). Учні 1-В класу
(вчитель Руденко О.А.) показали свої здібності під час проведення усного журналу «У світі
диких тварин». Учням запам’яталися виставка фотографій «Я в Україні живу» та виставка
малюнків «Мій улюблений вірш Шевченка».
Творчо, насичено пройшов тиждень вчителів природничих дисциплін. Для учнів
проводилися вікторини «Моє здоров’я в моїх руках» (вчитель Гревнєва С.В.), «Як тебе не
любити, Києве мій» (вчитель Хоменко В.С.) турнір «Ключі від форту Буаяр» (вчитель Гетьман
О.В.), пізнавальна гра «Я люблю Україну» (вчитель Хоменко В.С.), урок «Клітинний рівень
організації життя» (вчитель Гетьман О.В.), інформаційний дайджест «8 фактів із життя
Менделєєва» (вчитель Гревнєва С.В.), інтелектуальна ігра «Фізика навколо нас» (вчитель
Мисель Т.П., Паламарчук О.В.), інтерв’ю «10 причин любити Землю» (вчитель Хоменко В.С.),
дискусія «Запрошуємо на каву» (вчитель Мисель Т.П.), фізичний аукціон (вчитель Паламарчук
О.В.). Під час проведення предметного тижня реалізовано творчі проекти «Зелена планета»
(малюнки, вірші, твори про природу), «Шанс на нове життя». Привернули до себе увагу
інформаційна виставка до Всесвітнього дня Землі та інформування до Всесвітнього дня лісу
(вчитель Хоменко В.С.).
Тиждень фізичної культури запам’ятався великою кількістю уроків з різноманітною
тематикою: «Легка атлетика» (вчитель Березенко Н.І.), «Містер мускул» (вчитель Красова
О.В.), «Рухливі ігри» (вчитель Вакуленко К.Ю.). Проведено турнір з футболу (Вакуленко К.Ю.),
легкоатлетичну естафету (Березенко Н.І.), урок-змагання «Старти надій» (вчителі Вакуленко
К.Ю., Красова О.В.).
На засіданнях методичної ради (голова Гревнєва С.В.) було розглянуто такі питання:
- організація дослідницької роботи учнів;
- науково-методична робота в школі як необхідна умова забезпечення ефективності навчальновиховного процесу;
- підвищення рівня педагогічної майстерності молодих вчителів;
- використання інформаційних комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі;
- впровадження Державного стандарту початкової освіти.
- організація роботи наукового товариства учнів;
- самоосвіта вчителів як шлях саморозвитку й самовдосконалення;
- творчі звіти предметних методоб’єднань «Забезпечення якості знань, умінь і навичок учнів на
основі впровадження сучасних технологій навчання».
Адміністрація школи перевірила виконання рішень педагогічної ради.
Під час перевірки встановлено, що практично всі заплановані заходи виконано.
Тема серпневої педради – «Нові стандарти – нова школа».
У центрі уваги були питання впровадження Державних стандартів освіти, організації
експериментальної діяльності, розвитку інноваційного потенціалу школи.
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Педрада ухвалила рішення про участь в експерименті «Впровадження
мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі».
Згідно з рішеннями педради:
- педагогічні працівники спрямували свою роботу на реалізацію Державного стандарту
початкової та базової освіти;
- класні керівники активно залучалися до участі у проектній діяльності;
- на уроках введені «хвилинки для життя» (акселеративна розминка);
- введені картки з питанням щодо порушення правил внутрішкільного розпорядку;
- батьки проводили цікаві уроки для учнів;
- продовжено практику проведення батьківських зборів «Тет-а-тет»;
- запроваджено виставлення оцінок учителями зеленим кольором;
- створена творча група з підготовки до святкування 50-річчя школи.
Рішення про відмову від традиційних домашніх завдань було реалізовано частково.
У жовтні 2013р. відбулося засідання педради з порядком денним: «Формування
позитивної мотивації навчання у учнів 5 класів».
Протягом 2013-2014 н.р. був забезпечений психолого-педагогічний супровід учнів 5
класів.
На батьківських зборах розглянуто питання «Психологія співпраці: як будувати свої
взаємини з підлітками?»
На засіданнях предметних методоб’єднань визначилися проблеми адаптації учнів,
надавалися рекомендації щодо використання сучасних форм навчально-виховної діяльності.
Проводилися тренінги з учнями 5 класів, діагностика шкільної тривожності.
Одночасно слід зазначити, що психолог школи Постол Т.Д. не забезпечила
систематичність в організації адаптації учнів 5 класів до навчання в основній школі.
25.10.2013 відбулося урочисте засідання педагогічної ради школи з нагоди 50-річчя
заснування навчального закладу.
У грудні 2013р. педрада розглянула питання «Режисура шкільної повсякденності:
педагог і проблеми дисципліни».
У центрі уваги були нові методи встановлення співробітництва, стилі поведінки учителя.
Йшлося також про участь школи у Всеукраїнському конкурсі «Школа ХХІ століття».
З метою виконання рішень педради проведено тренінг «Стратегії поведінки вчителя».
Перед учителями було поставлене завдання забезпечити дотримання педагогічної етики,
недопущення насильства в різних його проявах.
У порядку денному березневої педради були такі питання:
1. Експериментальна діяльність у школі.
2. Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності у підвищенні рівня знань.
3. Творчі звіти медпрацівників, які атестуються у 2013-2014 н.р.
Стан роботи по здійсненню експерименту щодо впровадження мультипрофільного
навчання визнано задовільним.
Перед учителями поставлене завдання урізноманітнити форми і методи контролю за
рівнем навчальних досягнень школярів.
У 2013-2014 н.р. у школі працювали 12 молодих спеціалістів. З них мали стаж
педагогічної роботи до 1 року троє працівників (Товстик О.Л., Федюк А.М., Косицька В.О.), 5 –
педстаж від 1 до 2 років (Руденко А.М., Постол Т.Д. Бардаченко А.О., Ланська К.І., Смагін О.І.
(звільнився). Не мав педстажу Трейтяк Д.В., керівник спортивної секції.
Відповідно до наказу по школі від 02.09.2013р. № 230 «Про організацію роботи з
молодими спеціалістами у 2013-2014 навчальному році» з метою надання методичної допомоги
за молодими спеціалістами були закріплені досвідчені вчителі-наставники, які консультували з
питань календарного планування, тематичного оцінювання, складання поурочних планів,
ведення всіх видів документації, підготовки до уроків. Слід відзначити роботу учителівнаставників Алієвої О.В., Якусевич Л.М.
Проведено декаду наставників у І семестрі.
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Для молодих фахівців були проведені заняття Школи молодого учителі на тему:
«Прийоми стимулювання навчальної діяльності учнів», «Педагог в особистісно орієнтованому
освітньому просторі», «Реалізація диференційованого та індивідуального підходу до навчання».
Керівникам методичних об’єднань, члени адміністрації, методичної ради, учителінаставники відвідували уроки молодих колег, залучали їх до роботи методоб’єднань,
проведення предметних тижнів. Було організовано взаємовідвідування уроків.
Основною формою роботи була індивідуальна робота.
У квітні 2014р. проведено декаду успіхів молодих учителів «Педагогічне портфоліо
молодого учителя», під час якої було продемонстровано володіння сучасними ІКТтехнологіями. Запам’яталися урок нім. мови на тему: «У світі тварин» (вчитель Федюк А.М.),
міні-проект з природознавства «Сила – від хліба, хліб – від землі» (вчитель Руденко О.А.), урокмандрівка з математики «Острів скарбів» (вчитель Товстик О.Л.), урок нім. мови «Ми
святкуємо день народження» (вчитель Барабаш Л.В.), урок англ. мови «Опис зовнішності»
(вчитель Ланська К.І.).
Цікаві заходи підготувала та провела педагог-організатор Мотова М.С. (конкурс «Міс
школи», різноманітні свята).
Молоді спеціалісти брали участь у районних та міських семінарах, працювали над
темами з самоосвіти.
Руденко О.А., учитель початкових класів, поєднувала роботу з навчанням у ВНЗ.
Одночасно слід зазначити такі недоліки в організації роботи з молодими спеціалістами:
- не всі педпрацівники систематично залучалися до занять Школи молодого учителя;
- не проведені звіти молодих спеціалістів.
У 2013-2014 н.р. пройшли курси післядипломного підвищення кваліфікації 16
педагогічних працівників.
За підсумками атестації присвоєно вищу кваліфікаційну категорію 4 педагогічним
працівникам (Красовій О.В., Вакуленко К.Ю., Ляшенко А.Д. – вихователь ГПД, Половко С.М. –
вихователь ГПД).
Підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст
вищої категорії» 7 педагогічним працівникам (Гондюл І.Л., Коваленко О.П., Березенко Н.І.,
Ляшенко А.Д., Мисель Т.П., Половко С.М.)
Присвоєно педагогічне звання «учитель-методист» Гондюл І.Л., Коваленко О.П.
Присвоєно звання «вихователь-методист» Половко С.М.
Присвоєно педагогічне звання «старший вихователь» Шевчук О.С.
Підтвердження відповідність присвоєному званню «учитель-методист» Мисель Т.П.,
Половко С.М.
Підтверджено відповідність присвоєному званню «Старший учитель» Шевчук О.С.
Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»
Мотовій М.С.
Ґрунтовну фахову підготовку та методичну майстерність продемонстрували під час
декади педагогічної майстерності такі вчителі: Половко С.М. («Як тварини готуються до зими.
Комахи восени»), Мотова М.С. (загальношкільна акція «Зміни цигарку на цукерку»), Березенко
Н.І. («Гімнастика»), Красова О.В. («Рухливі ігри»), Вакуленко К.Ю. («Гімнастика»), Коваленко
О.П. («Твір про красу і незахищеність людської души. Спиридон Черкасенко «Маленький
горбань»), Мисель Т.П. (інтегрований урок «Фізика в літературі»), Гондюл І.Л. («Перетворення
графіків функцій»), Ляшенко А.Д. («Зелене диво Землі – рослини»), Шевчук О.С. («Складання
та розв’язування задач на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць»).
Активно поширювали досвід своєї роботи Гондюл І.Л., Осьмак О.С., Вакуленко К.Ю.,
Красова О.В., Гетьман О.В., Кучай М.В., Ісаєнко С.Б., Половко С.М.
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№
п/п

1

2

3

4

5

Прізвище, ім‘я та
по батькові
вчителя
Гондюл Ірина
Леонідівна,
Осьмак Олена
Станіславівна

Гондюл Ірина
Леонідівна

Вакуленко
Крістіна Юріївна

Красова Олена
Вікторівна

Гондюл Ірина
Леонідівна

Друковані роботи вчителів у 2013-2014 н.р.

Характер
роботи

Назва фахового
видання, №, рік,
стор.

Посада

Назва роботи

директор
школи та
вчитель історії

Творчий
потенціал
класного
керівника запорука
творчого
розвитку учня

Стаття

Журнал
«Заступник
директора
школи»
№8/2013,
с. 55-61

Технологія
творчих уроківмайстерень

Стаття

Журнал
«Заступник
директора
школи»
№10/2013,
с. 34-47

«Ми – майбутні
олімпійці»

Сценарій
спортивного
свята для
учнів 6-7
класів

«Рухливі ігри»

Планконспект
уроку з
фізичної
культури для
учнів 4 класу

директор,
вчитель
математики

вчитель
фізичної
культури

вчитель
фізичної
культури

директор

Управління
персоналом у
навчальному
закладі

Стаття

6

Половко Світлана
Миколаївна

вчитель
початкових
класів

«Як тварини
готуються до
зими»

Урок
природознавства
в 2 класі

7

Ісаєнко Світлана
Борисівна

вчитель
світової
літератури

Своєрідність
світобачення
Франца Кафки та
його художнє

Конспект
уроку
світової
літератури в
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Журнал
"Відкритий урок:
розробки,
технології,
досвід"
№11/2013
Журнал
"Відкритий
урок: розробки,
технології,
досвід"
№11/2013
Журнал
"Відкритий
урок: розробки,
технології,
досвід"
№11/2013,
с. 10-14
Журнал
"Відкритий
урок: розробки,
технології,
досвід"
№02/2014
Журнал
"Відкритий
урок: розробки,
технології,

8

Гондюл Ірина
Леонідівна

директор,
вчитель
математики

втілення в новелі
«Перевтілення»

11 класі

«Перетворення
графіків
функцій.
Закріплення.»

Конспект
уроку з
алгебри в 9
класі

«Внутрішній
Інститут
Педагога»

9

Гондюл Ірина
Леонідівна

10

Планконспект
«Клітинний
узагальнююч
рівень
ого уроку з
організації
біології для
Гетьман Ольга
життя. Клітина:
динамічної
вчитель біології
Вікторівна
від будови до
групи 10
функцій. Клітина
класу в
як цілісна
умовах
система»
мультипрофі
льного
навчання

11

Кучай Марія
Валеріївна

директор

Вчитель
англійської
мови

«Необхідність
вивчення
іноземної мови»

Стаття

Планконспект
уроку з
англійської
мови в
динамічній
групі
мультипрофі
льного 10
класу

досвід"
№02/2014

Журнал
"Відкритий
урок: розробки,
технології,
досвід"
№02/2014

Журнал
«Директор
школи.
Шкільний світ»
№2(86),
лютий/2014,
с. 18-33

Журнал
"Відкритий
урок: розробки,
технології,
досвід"
№07-08/2014

Журнал
"Відкритий
урок: розробки,
технології,
досвід"
№07-08/2014

У 2013-2014 н.р. Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2014» проводився у таких
номінаціях: світова література, географія, початкова школа, директор школи.
Нашу школу представляли Гондюл І.Л., Ісаєнко С.Б., Хоменко В.С., Половко С.М..
Хоменко В.С. посіла І місце на районному етапі конкурсу та ІІІ на міському конкурсі. Ісаєнко
С.Б. виборола І місце на районному та на міському конкурсі, стала учасником Всеукраїнського
конкурсу. Половко С.М. також отримала перемогу в районному етапі (ІІІ місце). Гондюл І.Л
посіла ІІ місце на районному етапі конкурсу.
Впроваджувалися нові інформаційні технології, інтерактивні форми навчання з метою
підвищення рівня знань учнів, удосконалення фахової майстерності педагогів.
Вивчалися проблеми адаптації до навчання учнів 1, 5, 10 класів.
23

1-А
1-Б
1-В

Всього
Високий
учнів у
(кількість і прізвища)
класі
30
24
23

Шевчук О.С.
Дюдіна О.В.
Руденко О.А.
Скетецька
Л.В.
Мінахіна С.В.

29

Половко С.М.

28

3-Б

Ляшенко А.Д.

29

4-А

Черненко Т.Я.

21

4-Б

Готліп Б.П.

18

2-А
2-Б

3-А

26

Вербальне оцінювання
-

3 (Бєлуха Віра,
Бородіна Юлія,
Сивець Сніжана)
2 (Іванченко Ксенія,
Кобзар Евеліна)
4 (Бишовець Ярослав,
Вечерова Дар`я,
Олішевич Анастасія,
Осітнянко Катерина)
2 (Кутишенко
Дмитрій, Шаповал
Яна)

16

10

11

-

21

4

-

18

9

12

5

-

14

2

-

5-А

Товстик О.Л.

29

5-Б

Алієва О.В.

19

1 (Хондошко Аліна)

7

11

Осьмак О.С.

21

1 (Вакуленко Діана)

7

11

Гревнєва С.В.

29

1 (Коваленко
Катерина)

9

17

6-Б

7-А
7-Б

11

12

Костюченко
О.В.

27

1 (Мещерякова Марія)

6

20

Хаустова О.В.

22

-

5

11

24

-

18

3 (Осипенко Михайло,
Савон Ганна,
Степанюк Олександр)

6-А

Початковий
(кількість і
прізвища)

Середній

Класи

Класний
керівник

Достатній

Велася підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової
атестації.
Складено списки учнів за рівнем їхньої успішності.
За підсумками 2013-2014н.р. 220 учнів мають високий та достатній рівень
навчальних досягнень, що складає 44% від загальної кількості дітей.
Загальний екран результатів успішності учнів у 2013-2014 н.р.
у розрізі класів наступний:

3 (Бовкунович
Владислав,
Гребенович Андрій,
Фастовець
Микита)
2 (Тимченко
Максим, Тищенко
Олександр)
2 (Говорун Алла,
Тишкевич Данило)
-

6 (Кучер Світлана,
ГандзюкАнастасія,
Жеребко Андрій,
Кононяко Дмитро,
Синиця Олександр,
Тарасюк Анастасія)

8-А

Кучай М.В.

30

-

6

16

8-Б

Якусевич
Л.М.

23

-

2

16

32

3 (Оверченко
Анастасія, Роженко
Олена, Сергієнко
Олександра)

12

16

30

-

6

18

10

12

9-А

Ісаєнко С.Б.

8 (Барінов Богдан,
Ващенко Едуард,
Григор`єва Олена,
Ігнатенко Роман,
Корженко Максим,
Лучко Ілля, Чайло
Дар`я)
5 (Килюженко
Дмитро, Ніколаєнко
Олександр,
Степанченко
Андрій, Сміленко
Кирило, Турпак
Андрій)
1 (Ленда Артем)
6 (Бондаренко
Андрій, Гетьман
Віталій, Гончаренко
Захар, Драгунова
Анжела, Конощенко
Євгеній,
Огороднійчук
Ольга)
4 (Бублик Жанна,
Кім Вероніка,
Федоненко Руслан,
Швець Сергій)
11 (Бівалькевич
Світлана,
Біганський Андрій,
Ігнатенко Сергій,
Кухар Вадим,
Лазнюк Микита,
Матвєєв Вячеслав,
Остапенко Дмитро,
Петренко
Владислав, Салюк
Святослав,
Сторожев Єгор,
Таран Артем)

9-Б

Заіка В.О.

10-А

Тримайло
Г.Ю.

30

4 (Ахмед Софія, Геник
Анастасія, Кузьменко
Юлія, Помін Андрій)

10-Б

Ляшко Н.М.

15

-

2

2

11-А Гетьман О.В.

19

5

7

-

11-Б

17

7 (Любиш Юлія,
Максимова Вікторія,
Максіменцева
Катерина, Назарук
Ірина, Степанюк
Катерина,
Шершакова Ірина)

2

7

8 (Байг Султан,
Желіюа Христина,

Ланська К.І.

-

25

Всього:

32

188

218

Заєць Анна, Ковпак
Олександр,
Кременецька Олена,
Литвиненко Аліна,
Небрат Владислав,
Чупенкова Анна)
56

Моніторинг рівня знань, вмінь та навичок учнів
92%

100%
80%

89%

44%

46%

60%

Якість знань
Успішність

40%
20%
0%

2012-2013

2013-2014

Результати навчальних досягнень учнів 2-11 класів
32
34

Високий рівень

188
166

Достатній рівень

2013-2014

218
237

Середній рівень

2012-2013

56
41

Початковий рівень
Всього учнів 2-11
класів

494
478
0

100

200

300

26

400

500

600

Результативність навчання учнів 5-11 класів
з математики за підсумками 2013-2014 н.р.
46

33
Початковий рівень
Середній

211

279

рівень

Достатній рівень
Високий рівень

Результативність навчання учнів 5-11 класів
з української мови за підсумками 2013-2014 н.р.
46

7
121

Початковий рівень
Середній

рівень

Достатній рівень
Високий рівень
169

Результативність навчання учнів 5-11 класів
з української літератури за підсумками 2013-2014 н.р.
8

79

109

Початковий рівень
Середній

рівень

Достатній рівень
Високий рівень
147

27

Результативність навчання учнів 5-11 класів з
іноземної мови за підсумками 2013-2014 н.р.
11

127

136

Початковий рівень
Середній

рівень

Достатній рівень
Високий рівень
219

Результативність навчання учнів 5-11 класів
з історії України за підсумками 2013-2014 н.р.
55

7
117

Початковий рівень
Середній

рівень

Достатній рівень
Високий рівень
163

Результативність навчання учнів 7-11 класів
з всесвітньої історії за підсумками 2013-2014 н.р.
29

4

98

Початковий рівень
Середній

рівень

Достатній рівень
Високий рівень

114

28

Результативність навчання учнів 7-11 класів
з біології за підсумками 2013-2014 н.р.
26

8

102

Початковий рівень
Середній

рівень

Достатній рівень
Високий рівень

109

Результативність навчання учнів 6-11 класів
з географії за підсумками 2013-2014 н.р.
11

44

98

Початковий рівень
Середній

рівень

Достатній рівень
Високий рівень

97

Результативність навчання учнів 7-11 класів
з фізики за підсумками 2013-2014 н.р.
17

18
Початковий рівень

97

Середній
113

29

рівень

Достатній рівень
Високий рівень

Результативність навчання учнів 7-11 класів
з хімії за підсумками 2013-2014 н.р.
12

21

Початковий рівень
Середній

87

125

рівень

Достатній рівень
Високий рівень

Результативність навчання учнів 5-9 кл.
з російської мови за підсумками 2013-2014 н.р.
1

37

52
Початковий рівень
Середній

рівень

Достатній рівень
Високий рівень
171

Результативність навчання учнів 5-11 класів
з світової літератури за підсумками 2013-2014 н.р.

Початковий рівень
Середній

рівень

Достатній рівень
Високий рівень

30

Результативність навчання учнів 5-11 класів
з інформатики за підсумками 2013-2014 н.р.
4

42
Початковий рівень
Середній

142

рівень

Достатній рівень
109

Високий рівень

Результативність навчання учнів 3-11 класів
з фізичної культури за підсумками 2013-2014 н.р.
0 23
94

Початковий рівень
Середній

рівень

Достатній рівень
Високий рівень

308

Результативність навчання учнів 5-11 класів
з трудового навчання і технології за підсумками
2013-2014 н.р.
0
1

62

Початковий рівень
Середній

рівень

Достатній рівень
Високий рівень

220

31

Результативність навчання учнів 5-7 класів
з образотворчого мистецтва за підсумками 2013-2014
н.р.
0

3
59

84

Початковий рівень
Середній

рівень

Достатній рівень
Високий рівень

Результативність навчання учнів 3-8 класів
з музики за підсумками 2013-2014 н.р.
0

2

78

Початковий рівень
Середній

рівень

Достатній рівень
Високий рівень

215

Результативність навчання учнів 5-6 класів
з етики за підсумками 2013-2014 н.р.
0

10

34

Початковий рівень
Середній

рівень

Достатній рівень
Високий рівень

53

32

Результативність навчання учнів 9-10 класів
з художньої культури за підсумками 2013-2014 н.р.
5

17

38

Початковий рівень
Середній

рівень

Достатній рівень
Високий рівень
47

Результативність навчання учнів 5-8 класів
з основ здоров'я за підсумками 2013-2014 н.р.
0

36

50

Початковий рівень
Середній

рівень

Достатній рівень
Високий рівень
83

Узагальнена результативність навчання учнів 5-11 класів з навчальних предметів за
підсумками 2013-2014 н.р.
Назва предмета
Якість знань (%)
Успішність (%)
Математика
45
94
Українська мова
63
98
Українська література
66
98
Іноземна мова
70
98
Історія Україна
64
98
Всесвітня історія
58
98
Біологія
55
54
Географія
54
92
Фізика
47
93
Хімія
44
95
Російська мова
80
99
Світова література
66
97
Художня культура
79
95
Інформатика
85
99
Фізкультура
91
96
Основи здоров`я
79
100
Трудове навчання
99
100
Образотворче мистецтво
97
99
33

Музика
Етика

99
90

100
100

Якість знань учнів 5-11 класів
з основних предметів за підсумками 2013-2014 н.р.
90%
80%
79%
80%
70%
66%
66%
64%
63%
70%
58% 55% 54%
60%
47% 44%
50% 45%
40%
30%
20%
10%
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Якість знань (%)

Рівень сформованості умінь та навичок учнів 4-х класів
з української мови за результатами ДПА 2013-2014 н.р.
100%

Успішність

100%
4-Б

4-А

100%

Якість знань

86%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

Рівень сформованості умінь та навичок учнів 4-х класів
з читання за результатами ДПА 2013-2014 н.р.
100%

Успішність

100%
4-Б
100%

Якість знань

92%

4-А

95%
93%

94%

95%

96%

34

97%

98%

99%

100%

101%

Рівень сформованості умінь та навичок учнів 4-х класів
з математики за результатами ДПА 2013-2014 н.р.
100%

Успішність

95%
4-Б

4-А

87%

Якість знань

95%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

Результати ДПА по 11 класам 2013-2014 н.р.
120%

100%

94%

100%

77%

80%

89%

87%

100%

100%

100% 100%

100%100%
Якість знань

70%

60%

Успішність

50%

40%

31%

20%
0%

Українська мова

Історія України

Математика

Біологія

Світова
література

Географія

Англійська мова

Результати ДПА по 9-м класам 2013-2014 н.р.
120%

80%
60%

98%

93%

100%
62%

70%

100%

100%
78%

57%

96%

90%

65%

Якість знань
40%

40%
20%
0%

Математика

Українська
мова

Біологія

Географія

35

Англійська
мова

Німецька мова

Успішність

Степанюк К., Євтушок В., Максимова В., Шершакова І. нагороджені золотою медаллю
«За високі досягнення у навчанні», Максименцева К., Назарук І. нагороджені срібною медаллю
«За досягнення у навчанні». Свідоцтво з відзнакою одержали 3 учні 9 класу: Сергієнко О.,
Оверченко А., Роженко О. 22 учнів 2-8,10 класів нагороджені Похвальними листами «За високі
досягнення у навчанні». Учні 11-А класу Євтушок В., Степанюк К. нагороджені похвальними
грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».
Високий рівень якості знань мають учні таких класів: 11-А кл.кер. Гетьман О.В.), 10-А
(кл.кер. Тримайло Г.Ю.), 9-А (кл. кер. Ісаєнко С.Б.), 5-А (кл.кер. Товстик О.Л.), 4-А
(кл.кер.Черненко Т.Я.), 3-А (кл.кер. Половко С.М.)
У порівнянні з 2012-2013н.р. збільшилася кількість учнів які мають початковий рівень
навчальних досягнень. Таких учнів – 56 (11%), а у 2012-2013н.р. – 43 (8%).
Не може задовольнити якість знань учнів 8-Б, 9-Б, 10-Б класів (класні керівники
Якусевич Л.М., Заіка В.О., Ланська К.І.).
Потребують додаткової уваги учні, які мають прогалини у знаннях: Сміленко К.(8-Б
кл.), Лучко І. (8-А кл.), Бондаренко А. (9-Б кл.), Конощенко Є. (9-Б кл.), Федоненко Р. (10-А
кл.), Швець С. (10-А кл.), Бівалькевич С. (10-Б кл.).
Невирішені питання:
- збільшення кількості учнів які мають початковий рівень навчальних досягнень;
- низька якість знань учнів з математично-природничих дисциплін (хімії, математики та фізики;
- низька партнерська співпраця вчителів з учнями;
- зниження якості знань учнів на 2%, успішності – на 3% в порівнянні з минулим 2012-2013 н.р.;
- небажання деяких вчителів щось змінювати у викладанні своїх предметів;
- відсутність моделі управління якістю освіти;
- не всі педпрацівники систематично залучалися до занять Школи молодого учителя;
Основні завдання:
- оптимально об’єднати різні форми безперервної методичної перепідготовки вчителів та їх
самоосвіти, що сприятиме впровадженню інновацій в освітній процес та його модернізацію;
- застосовувати диференційований підхід з метою орієнтації не стільки на колектив, скільки на
окремого вчителя;
- переглянути форми роботи з молодими спеціалістами;
- зробити більш дієвою роботу творчих та проблемних груп;
- удосконалення організації психологічного супроводу навчально-виховного процесу;
- налагодити роботу щодо здійснення партнерської співпраці вчителів з учнями;
- проводити звіти молодих спеціалістів;
- створити модель управління якістю освіти.
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5. Створення умов для навчання і виховання обдарованих дітей.
Мережа профільних класів та класів з поглибленим вивченням
предметів, доцільність їх створення та результативність діяльності.

Якщо людина талановита, то талант у неї багатогранний.
Однак вона повинна ще зуміти розвинути в собі всі ці дарування,
відшліфувати свої здібності і правильно скористатися ними з користю для себе
і для людей, але вдається це далеко не всім і вже у всякому разі не відразу.
Алі Апшерони
А допомогти це зробити повинна школа.
Адміністрація, методична рада школи, голови методоб’єднань приділяли належну увагу
організації роботи з обдарованими дітьми. Створено банк даних на цю категорію учнів, який
постійно поновлюється. Обдаровані та талановиті учні залучалися до участі у предметних
олімпіадах, науково-дослідницькій діяльності.
Залучення учнів до науково-дослідницької експериментальної діяльності у системі МАН
«Дослідник» сприяє розвитку творчих здібностей старшокласників, стимулює педагогів до
підвищення власного фахового рівня.
Профілі навчання:
- мультипрофільний (алгебра, геометрія, українська мова, біологія, англійська мова, історія
України - 10-А і 10-Б класи).
- історичний (11-А клас).
- універсальний (11-Б клас).
Допрофільне навчання:
- природничо-математичний, історико-філологічний напрями.
Поглиблене вивчення предметів: немає.
У нас є вчителі, які систематично займаються цим напрямком діяльності.
Степанюк Катерина (11-А) під керівництвом Костюченко О.В. написала цього року
роботу на тему: «Люди! Будьте пильні» (роздуми над трагедією Хорольської ями). Ця робота
посіла І місце у районі та ІІ місце на міському етапі конкурсу (секція історичного краєзнавства).
Також були представлені роботи Слісарчук А. (9-А), керівник Гондюл І.Л., за темою
«Дослідження та застосування фракталів» (секція геометрія) та Пилипенко В. (11-Б), керівник
Костяна Н.Б., за темою «Критерії самоактуалізації та самореалізації особистості в підлітковому
віці» (секція психологія). В цьому навчальному підготувала 2 учнів і вони посіли ІІІ призове
місце міського етапу конкурсу МАН: Оверченко А. (9-А), секція клінічна медицина, Лященко
Ю. секція біохімія, біологія, генетика.
Пошук обдарованих дітей, залучення їх до участі у предметних олімпіадах – невід’ємна
складова діяльності творчого педагога.
У цьому навчальному році 20 учнів школи посіли 28 призових місць на районних
предметних олімпіадах.
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ПІБ учня

Євтушок Вікторія Борисівна
Степанюк Катерина Сергіївна
Лященко Юрій Андрійович
Максимова Вікторія Євгенівна
Гайдай Ярослав Олегович
Корнієнко Віталій Віталійович
Помін Андрій Миколайович
Ахмед Софія Фарук
Бернікова Юліана Вадимівна
Оверченко Анастасія Павлівна

Біологія
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Клас

Місце

11-А
11-А
11-Б
11-А
10-А
10-А
10-А
10-А
10-А
9-А

І
ІІ
ІІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІ
ІІ
ІІІ
І

Учитель

Гетьман О.В.
Гетьман О.В.
Гетьман О.В.
Гетьман О.В.
Гетьман О.В.
Гетьман О.В.
Гетьман О.В.
Гетьман О.В.
Гетьман О.В.
Гетьман О.В.

11. Сергієнко Олександра Андріївна
12. Цехмайстренко Юлія Вікторівна

9-А
8-А

ІІ
ІІІ

Гетьман О.В.
Гревнєва С.В.

Історія
Погребняк Юрій Петрович
9-А
І
Осьмак О.С.
Ахмед Софія Фарук
10-А
ІІІ
Костюченко О.В.
Максимова Вікторія Євгенівна
11-А
ІІ
Костюченко О.В.
Шершакова Ірина Юріївна
11-А
ІІ
Костюченко О.В.
Максіменцева Катерина Олегівна
11-А
ІІІ
Костюченко О.В.
Світова література
1. Степанюк Катерина Сергіївна
11-А
ІІ
Ісаєнко С.Б.
2. Євтушок Вікторія Борисівна
11-А
ІІІ
Ісаєнко С.Б.
3. Кузьменко Юлія Ігорівна
10-А
ІІІ
Хаустова О.В.
Українська мова
1. Степанюк Катерина Сергіївна
11-А
ІІ
Коваленко О.П.
2. Кузьменко Юлія Ігорівна
10-А
ІІІ
Ляшко Н.М.
Хімія
1. Євтушок Вікторія Борисівна
11-А
ІІІ
Гревнєва С.В.
Правознавство
1. Скрипка Анастасія Олександрівна
10-А
ІІІ
Осьмак О.С.
Образотворче мистецтво
1. Шандрук Валерія Олександрівна
9-А
ІІІ
Тримайло Г.Ю.
2. Харитонова Євгенія Олександрівна
6-А
І
Тримайло Г.Ю.
3. Коваленко Катерина Михайлівна
6-Б
ІІ
Тримайло Г.Ю.
Географія
1. Ткачук Олена Ігорівна
10-А
ІІ
Хоменко В.С.
З даних таблиці видно, що найбільшу кількість призерів з біології підготувала Гетьман
О.В. – 11. Приємно, що Степанюк К. (11-А), Євтушок В. (11-А), Оверченко А. (9-А) посіли ІІ
місце на міському етапі олімпіади з біології, а Ахмед С. (10-А), Сергієнко О. (9-А) дійшли до ІІІ
етапу.
Приділили велику увагу підготовці учнів до участі у районних олімпіадах Костюченко
О.В. (4 призери з історії), Тримайло Г.Ю. (3 призери з образотворчого мистецтва), Ісаєнко С.Б.
(2 призери зі світової літератури), Гревнєва С.В. (1 призер з хімії та 1 призер з біології). По 1
призеру підготували Хоменко В.С. (географія), Хаустова О.В. (світова література), Коваленко
О.П., Ляшко Н.М. (українська мова та література).
Як завжди, є учасники олімпіад у Осьмак О.С. (1 призер з історії, 1 призер з
правознавства), Скрипка А. (10-А) виборола ІІІ місце міського етапу олімпіади з правознавства.
Кузьменко Ю. (10-А) має ІІІ місце в міському конкурсі з українознавства. В цьому
навчальному році є 2 призери міської олімпіади з української мови та літератури: Кузьменко Ю.
(10-А), керівник Ляшко Н.М.(посіла ІІ місце) та Степанюк К. (11-А), керівник Коваленко О.П.
(посіла ІІІ місце).
Початкова школа має 4 призерів районного конкурсу з української мови ім. П. Яцика.
Слід зауважити, що у 2013-2014н.р. учні посіли більше І та ІІ місць порівняно з 20122013н.р. На жаль мало призерів з української мови та літератури. Немає призерів з математики,
інформатики, іноземних мов, фізики.
Невирішені питання:
- недостатня ефективність використання інноваційних технологій у навчально-виховному
процесі педагогічними працівниками щодо роботи з обдарованими дітьми;
- відставання освіти від науки;
- низький коефіцієнт корисної дії використання учасниками навчально-виховного процесу своїх
могутніх ресурсів, наукових відкриттів, нових технологій, інформаційних систем;
- зниження соціального престижу освіченості й інтелекту в середовищі учнів;
1.
2.
3.
4.
5.
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- відчуваються негативні залишки “радянської спадщини” (не все можна вирішити цифрами);
- недостатня результативність допрофільного та профільного навчання.
Основні завдання:
- активізувати методичну роботу педагогічних працівників щодо підвищення рівня
застосування інноваційних педагогічних технологій у роботі з обдарованими учнями;
- підвищити результативність допрофільного та профільного навчання;
- запроваджувати вчителями нові прогресивні методи навчання з широким використанням
інтерактивного спілкування, мультимедіа, дистанційного навчання;
- прагнути побудувати особистісно-орієнтовану модель освіти, адаптовану до рівнів та
індивідуальних особливостей розвитку учнів;
- здійснювати пошуки оптимального поєднання загальноосвітньої, розвивальної та профільної
підготовки учнів;
- впроваджувати в 10-11 класах систему соціальних і професійних проб старшокласниками.
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6. Організація виховної роботи. Основні та найбільш цікаві заходи.
Робота гуртків, секцій тощо. Профілактична робота з питань
попередження скоєння злочинів і правопорушень неповнолітніми.

Виховувати – не значить говорити дітям гарні слова,
наставляти їх, а насамперед самому жити по-людськи.
Олексій Острогорський
До основи виховної системи в 2013-2014 році був покладений принцип системного
підходу. Модель системного виховання була забезпечена створенням оптимальної інтеграції,
згуртованістю класних керівників, творчих педагогічних і учнівських груп, учнівського
самоврядування, класів, тощо. Це сприяло виникненню в школі децентралізації управління
процесом виховання, колегіальному прийняттю важливих рішень, моделюванню в обов’язках
та дорученнях членів колективу.
Для підвищення рівня виховання учнів була запропонована система виховної роботи,
основна мета якої полягає у задоволенні інтересів учнів у постійному підвищенні
інтелектуального, загальнокультурного, загальноосвітнього та соціального рівнів. Планомірний
вплив на структуру виховної системи став можливий завдяки розвитку і вдосконаленню
основних
функцій:
прогностичної,
проектувальної,
організаційної,
діагностичної,
компенсаторної,
мотиваційно-спонукальної,
діяльної,
контрольно-оцінювальної,
координаційно-корегувальної тощо.
Одними з пріоритетних завдань школи в 2013-2014 навчального році були
продовження створення шкільного укладу сучасного навчального закладу та здійснення
партнерської взаємодії між всіма учасниками навчально-виховного процесу.
Зазначені завдання вирішувались завдяки:
роботі з реалізації Програми розвитку школи на період 2012-2017 рр. «Школа
соціального успіху»;
навчанню в різноманітних гуртках, секціях, об'єднаннях за інтересами;
- проведенню «незвичайних» уроків щастя, багатства, соціальної відповідальності, креативності
тощо;
створенню особливого середовища, яке дає дитині можливість пробувати, вибирати і
приймати самостійні рішення;
усвідомленню педагогічної ідеї, що головною цінністю є дитина, а головним критерієм
виховання є особистість випускника;
співпраці з батьками.
Побудова виховної роботи за місячниками та тижневими циклами дозволила
зосередити учасників виховного процесу на спільній темі і організовувати роботу
цілеспрямовано. Так, у 2013-2014 н.р. було проведено наступні місячники та тижні: Місячник
основ безпеки життєдіяльності «Збережи здоров’я та й на все життя» (вересень 2013 р.),
Місячник правових знань і правової пропаганди «Бережи мене, мій законе» (жовтень 2013 р.),
Місячник фізичної культури та спорту «В здоровому тілі - здоровий дух» (листопад 2013
р.), Місячник етичного виховання «Людина у цьому світі лиш добро повинна творити»
(грудень 2013 р.), місячник національного виховання «Я, родина, Україна» (січень 2014 р.),
місячник екологічного виховання «Земля - наш спільний дім» (лютий 2014 р.), місячник
естетичного виховання «Що внутрішня, що зовнішня краса тобі одній дарована, людино!»
(березень 2014 р.), місячник профорієнтаційної роботи «Обираємо своє майбутнє» (квітень 2014
р.), місячник патріотичного виховання «Вічна слава героям! (травень 2014 р.), тижні та
виховні заходи з нагоди 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка, вшанування пам'яті
жертв Чорнобильської трагедії, тиждень профорієнтації, мрійників і фантазерів. У ході роботи
тематичних місячників, тижнів було проведено ряд заходів: конкурси малюнків, конкурси
рефератів, фотографій, соціальних проектів, відеороликів, учнівських презентацій, вікторини,
ігри, учнівські конференції, виставки відповідної літератури, години спілкування, диспути,
зустрічі з представниками громадськості тощо.
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Основними формами виховної роботи були: класні години, тематичні заходи, класні
батьківські збори, проведення конкурсів, акцій, рейдів, рольових ігор. Було проведено виховні
години: «Птахи – наші друзі» (Готліп Б.П., 4-Б кл.), творчий проект «Ми - творчі діти »
(кл.кер. Черненко Т.Я., 4-А кл.), урок щастя (кл. кер. Половко С.М., 3-А клас), турнір
«Найрозумніший» (кл.кер. Гетьман О.В., 11-А кл.), виховний захід «Посвята в читачі» (кл.кер.
1-А кл. Шевчук О.С.). Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота
проводилась на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів. У
педагогічній скарбничці класних керівників є різні форми організації і проведення виховних
заходів, методичні запаси постійно поповнюються, найцікавіші знахідки узагальнюються.
Найголовніша подія року – святкування ювілею 50-річчя школи. Привітати рідну
альма-матер з ювілеєм зібралися випускники різних років. Немало теплих слів і побажань
пролунало на адресу школи, її учнівського та педагогічного колективу з уст почесних гостей
свята. Привітання перепліталися з чудовою концертною програмою, в якій головною героїнею
була Квітка-семицвітка, яка виконувала бажання всіх присутніх. В концерті брали участь
найталановитіші учні та вчителі школи. Тут було все: і чудові співи, і запальні танці, і виступ
шкільної команди КВН «Золота молодь», і ретроспективний показ шкільної форми, і виступ
піонерів з поздоровленням, і гра «Слабка ланка» для директорів школи, завдяки якій було
визначено, що капітани 158 школи - сильна ланка.
Святковістю, неповторністю, щирістю запам’яталися усім учням Модний тиждень,
який проходив у листопаді. Усі учні разом з класними керівниками продемонстрували свій
талант, фантазію, креатив, як треба одягатися в школу вишукано та модно.
У школі створено систему виховання здорового способу життя, яка сприяє розвитку
фізичних здібностей учнів. Один із напрямів цієї системи – це проведення у листопаді
місячника «Ми за здоровий спосіб життя», який в цьому році проходив під гаслом «Ми за
здоровий спосіб життя». Вже традиційними стали профілактичні дні з виконанням учнями 1-11
класів завдань щодо значущості здоров‘я, анкетування «Навчальне навантаження» і «Моє
здоров‘я», виховні години в 1-11 кл. «Головне в житті - здоров’я», інформаційні п‘ятихвилинки
«Шкідливі звички», лекції з гігієни, рухливі перерви для учнів початкової школи, Су-Джок
терапія в 1-4 класах та ін.
Як завжди, вірними помічниками у виховній роботі школи залишається дитяча студія
«КВН» (кер. Черненко Т.Я.) та театральний колектив «Нове покоління» (кер. Заіка В.О.),
які завжди спрямовують свою діяльність на допомогу школі в позакласній роботі з виявлення й
розвитку творчих здібностей учнів. Їх вихованці — учні школи, постійні учасники таких
шкільних свят, як «День учителя», «Новий рік», «Посвята в старшокласники», Перший та
Останній дзвоники та ін.
Важливим моментом у виховній роботі є пропагування української культури, народних
звичаїв, формування особистості на національних та загальнолюдських цінностях. З цією
метою у школі було проведено заходи серед учнів 5-8 класів «Я пишаюся, що я живу на
Україні», День вишиванки тощо. З метою формування національної самосвідомості, виховання
громадянина України, що шанує культурне надбання свого народу, проведено: конкурс віршів
«Українка я маленька» (1-4 кл.), інформаційну годину «Жити за законами держави»,
фотоконкурс «Наша дружня сім`я» (1-5 кл.), втілено творчий проект «Моя країна – Україна» (58 кл.) та ін.
Активними були учні в заходах, присвячених роковинам Голодомору 1932-1933 рр. в
Україні, брали участь у Днях пам’яті, в акціях.
Бездоганно планували та вели документацію з виховної роботи класні керівники
Половко С.М., Товстик О.Л., Гревнєва С.В., Ісаєнко С.Б.
Групові форми та інтерактивні методи роботи практикували Заіка В.О., Гетьман О.В.,
Тримайло Г.Ю., Дюдіна О.В., Черненко Т.Я., .
Індивідуальну роботу з учнями своїх класів застосовували Осьмак О.С., Шевчук О.С.,
Алієва О.В., Ляшко Н.М., Ланська К.І.
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Робота з морально-етичного виховання в школі була спрямована на формування
особистості, яка здатна уникати конфліктів, більше уваги приділялося вихованню в дітей
толерантності, внутрішньої потреби в загальнолюдських цінностях. Головним результатом
діяльності школи в цьому напрямку стало більш свідоме дотримання учнями встановлених
правил, вимог, норм, прийнятих у суспільстві, виховання такту, чемності, громадянської
відповідальності, самодисципліни та організованості. Так, були проведені класними
керівниками 1-11 класів уроки духовності, організовано Поштамп дружби,
здійснено
анкетування «Як зробити школу центром толерантності?» тощо.
У 2013-2014 навчальному році педагоги закладу долучалися до участі в інноваційних
творчих проектах різних рівнів:
- взяли участь в соціально-освітньому проекті «Світ без кордонів» (січень-лютий 2014 р.);
- стали учасниками Програми з попередження насильства між дітьми в рамках проекту
«Впровадження Конвенції ООН про права дитини в Україні», який здійснюється за фінансової
підтримки Міжнародної громадської організації SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL та
Шведського агентства з питань міжнародного розвитку (SIDA) і реалізується Всеукраїнською
громадською організацією «Жіночий консорціум України»;
- продовжували роботу в проекті «Школа сприянню здоров’ю» тощо.
Значне місце у виховній роботі займала організація діяльності органів учнівського
самоврядування та взаємодія з ними педагогічного колективу. Саме залучення учнів до
співпраці сприяло активізації їх громадської діяльності, зацікавленості результатами
колективних справ.
Слід зазначити, що саме цього року значно покращилася робота органів учнівського
самоврядування на чолі з її Президентом Степанюк Катериною (11-А кл.). У ІІ семестрі
лідерами шкільного парламенту були організовані і проведені такі заходи:
- Новорічні ранки;
- День інформації до Дня Соборності України «Наша славна Україна»;
- Свято 8 Березня;
- Рейди ЮІР «Правила ДАІ – правила твої»;
- День Св. Валентина;
- Модний тиждень;
- Засідання ШП до Дня Перемоги «Дякуємо Вам за мир…» ;
- Конкурс «Чемпіон зі збору макулатури».
З метою виховання самосвідомості майбутнього громадянина України та забезпечення
повноцінного розвитку учнів, розумового, естетичного, фізичного виховання у школі діють
гуртки і спортивні секції, а саме: хоровий гурток (кер. Широкова О.М.), «Дизайн-студія»
(кер. Єрмак С.В.), театральний (кер. Дюдіна О.В.), писанкарство (Заіка В.О.), туристськокраєзнавчий (кер. Хоменко В.С.), волейбол (кер. Долотова І.Є.), аеробіка (кер. Мотова М.С.),
флорбол (кер. Косицька В.О.), ЗФП з елементами карате (Третяк Д.В.), футбол (Демський
М.М.), танцювальний (кер. Живков Т.Ю. та Захватова Я.Р.).
У 2013-2014 н.р. були проведені тематичні творчі програми, конкурси та проекти, а
саме:
- Урочисте свято Першого дзвоника в ретро-стилі.
- Ювілейний концерт до 50-річчя школи
- Конкурс «Учень року - 2014», в якому взяло участь 12 учнів 5-8 класів,
переможцем стала Коваленко Катерина, учениця 6-Б класу, кл. кер. Гревнєва
С.В.
- Благодійна акція до дня Святого Миколая « Подаруй дитині свято…» (для дітей пільгових
категорій та позбавлених батьківських прав)
- Творчий проект «Я – учень ХХІ століття», «Скриня добрих справ»
- Конкурс віршів «Дякую тобі, мамо…»
- Акція до Дня Перемоги « Дякуємо Вам за мир…»
- Виставка до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка
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- Літературно-музична композиція до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка
«Шляхами великого Кобзаря…»
- Конкурс по збору макулатури «Збережемо природу..»
- Показ вистави «Фараони» шкільним театром «Нове покоління» (керівник Заіка В.О.)
Проте, питання сформованості та розвитку класних колективів, таких, як: 5-Б кл. (кл.кер.
Алієва О.В.), 7-Б кл. (кл.кер. Хаустова О.В.), 8-Б кл. (кл.кер. Якусевич Л.М.), створення в них
сприятливого для самореалізації особистості соціально - психологічного мікроклімату
залишається актуальним.
На засіданнях методичного об’єднання класних керівників 5-11 класів головна увага
приділялася проблемі вдосконалення виховного процесу, піднесення якості та ефективності
роботи учнівського самоврядування, забезпечення злагодженості дій школи і сім’ї у вихованні
учнів, профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності, забезпечення умов щодо
збереження здоров'я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму.
Директором школи Гондюл І.Л. особисто контролюється робота шкільного сайту. На
сайті представлена управлінська діяльність, навчальна, виховна, методична робота, соціальнопсихологічна служба, сторінка з історії школи, шкільне життя, батьківська сторінка.
Систематично висвітлюється інформація для батьків про використання благодійних
батьківських внесків. У змістовному наповненні сайту бере участь
адміністрація,
педагогічний та батьківський колективи закладу. Інформація на сайті школи постійно
оновлюється, динамічно розповідається про шкільне життя. Результатом цього є його висока
відвідуваність.
З метою розширення дитячого кругозору, ознайомлення з пам’ятками культури,
архітектури, історії та мистецтва м. Києва та рідного краю були здійснені туристичні подорожі
та екскурсії: с. Нові Петрівці – 5-Б кл. (кл.кер. Алієва О.В.) та 6- А (кл.кер. Гревнєва С.В.), 11 –А
та 11-Б класи – вчитель історії Костюченко О.В.; екскурсії до м.Канева 9-А кл. (кл.кер. Ісаєнко
С.Б), 9-Б кл. – Заіка В.О.; оглядова екскурсія по Києву – 6-Б кл. (Гревнєва С.В.), 6-А кл. (Осьмак
О.С.); екскурсії на кондитерську фабрику «Рошен» 3-А кл. (кл. кер. Половко С.М.) та 4-А –
Черненко Т.Я., 5-А – Товстик О.Л., 5-Б – Алієва О.В. Учнями школи були відвідані музеї західного
і східного мистецтва, російського мистецтва, Чорнобиля, аптеки, Т.Г.Шевченка, Великої
Вітчизняної війни, Природничих наук, музей під відкритим небом «Пирогово», музей битви за Київ
в с. Нові Петрівці та ін.
Організація екскурсій у 2013-2014 н.р.
Прізвище, ім’я,
Кількість
Кількість
Прізвище, ім’я,
по батькові
відвідувань
відвідувань
Клас
Клас
по батькові
класного
закладів
закладів
класного керівника
керівника
культури
культури
1-А
Шевчук О.С.
1
8-А
Кучай М.В.
9
1-Б
Дюдіна О.В.
1
8-Б
Якусевич Л.М.
4
1-В
Руденко О.А.
2
9-А
Ісаєнко С.Б.
10
2-А
Скетецька Л.В.
3
9-Б
Заіка В.О.
10
2-Б
Мінахіна С.В.
4
10-А Тримайло Г.Ю.
8
3-А
Половко С.М.
3
10-Б Ляшко Н.М.
3
3-Б
Ляшенко А.Д.
3
11-А Гетьман О.В.
10
4-А
Черненко Т.Я.
5
11-Б Ланська К.І.
8
4-Б
Готліб Б.П.
3
5-А
Товстик О.Л.
7
5-Б
Алієва О.В.
7
6-А
Осьмак О.С.
7
6-Б
Гревнєва С.В.
10
7-А
Костюченко О.В.
8
7-Б
Хаустова О.В.
5
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У 2013-2014 н.р. маємо такі творчі, виховні та спортивні здобутки:
№
Назва заходу
Рівень
Результат
1.
Правовий турнір
районний
ІV
2.
«Інтелект-турнір»
районний
І
Навчально-оздоровчий
збір
Степанюк Катерина
3.
лідерів
учнівського
міький
(11-А клас)
самоврядування в МДЦ «Артек»
4.
Конкурс «Найкращий педагог»
міський
І
Учасник проекту «Київщина – все
Любиш Юлія (11-А
5.
районний
найкраще дітям»
клас)
Фестиваль-конкурс
«Молодь
6.
районний
ІІІ
обирає здоров’я”
Інтелектуальна
гра
7.
районний
ІІ
«Шевченкіана»
ІІ етап ХІІІ Міського конкурсу
8.
районний
ІІ
читців Т.Шевченка
Фестиваль
мистецтв
9.
районний
ІІ
«Шевченківська весна»
Конкурс на кращу модель
учнівського
самоврядування
І (Президент школи –
10.
районний
«Майбутнє
починається
Степанюк Катерина)
сьогодні»
Конкурс
дитячої
творчості
І (Кузьменко Юлія,
11. «Очима дитини про бюджет
районний
10-А клас)
країни»
Перемога в номінації
Акція
«Допоможемо
птахам
«Оригінальність
12.
районний
узимку»
виконання» (Вечерова
Дар’я, 4-А клас)
Перемога в номінації
Конкурс «Київський вальс –
13.
районний
«Емоційність та
2014»
натхнення»
І (Номінація «Ліричні
Конкурс юних поетів «Діамантові
14.
районний
роздуми» - Кузьменко
зерна – 2014»
Юлія, 10-А кл.)
Танцювальний конкурс «Зимова
15.
міський
ІІ і ІІІ
казка»
16. Змагання з карате «Новачок»
міський
І, ІІ, ІІІ
Чемпіонат
міста
Києва
з
17.
міський
І, ІІІ
флорболу
Зимовому кубку Сокола з міні18.
міський
ІІІ
футболу
У центрі уваги всіх педагогічних колективів – правове виховання підростаючого
покоління. Метою правового виховання є прищеплення учням соціально-важливих позитивних
звичок та блокування негативних проявів поведінки. Школа взяла участь у районному оглядіконкурсі організації правової освіти та виховання і посіла призове місце.
Педагогічний колектив проводить певну роботу, спрямовану на виконання комплексної
програми боротьби з правопорушеннями. Головним напрямком якої є індивідуальна робота з
дітьми, схильними до пропусків занять, правопорушень, дітей з девіантної поведінкою. На
внутрішкільному обліку перебувало 5 учнів. Дані учні потребують особливої уваги, тому з
ними індивідуальну роботу проводить класний керівник, психолог та соціальний педагог
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Постол Т.Д. та заступник директора з навчально-виховної роботи Долотова І.Є. Ця категорія
учнів залучається до гурткової роботи, до участі в позакласних виховних заходах
У школі не припиняє працювати Рада з профілактики правопорушень, до складу якої
входять представники педагогічного колективу, батьки і старшокласники. Рада з профілактики
правопорушень збирається щомісяця і слідкує за дотриманням Правил поведінки й
правопорядку учнями в урочний час. Рада з профілактики правопорушень здійснює роботу з
учнями схильними до порушень дисципліни в школі (Сміленко К. – 8-Б клас; Ленда А. – 9-А
клас, Лучко І. – 8-А клас, Алєксєєнко Д. – 8-А клас).
Адміністрація школи тісно співпрацює з Службою у справах дітей, відділом
кримінальної міліції в Дніпровському районі, РЦССМ. Це дає свої результати. За учнями
школи здійснюється постійний контроль щодо відвідування ними школи: Літера «н» в класному
журналі, «Голос чергового».
У школі створено систему обліку відвідування учнями занять. Щодня інформація
класних керівників та вчителів–предметників про відвідування учнів заноситься до
спеціального журналу, аналізується адміністрацією школи.
Рейтинг класів по пропускам навчальних днів учнями школи у 2013-2014 н.р.
Рейтингове
Кількість
Клас
Класний керівник
місце
пропусків
1
1-Б
Дюдіна О.В.
201
2

4-А

Черненко Т.Я.

4

5-Б

Алієва О.В.

3

6-А

Осьмак О.С.

312

443

5

3-А

Половко С.М.

7

7-А

Костюченко О.В.

4-Б

Готліп Б.П.

6

1-А

8

11-А

10

6-Б

9

11
12

368

Шевчук О.С.

454

Гетьман О.В.

479

475

490

Гревнєва С.В.

499

2-А

Скетецька Л.В.

549

1-В

Руденко О.А.

569

Товстик О.Л.

623

Кучай М.В.

681

3-Б

Ляшенко А.Д.

13

10-Б

15

7-Б

Хаустова О.В.

2-Б

Мінахіна С.В.

9-Б

Заіка В.О.

14

270

Ляшко Н.М.

506
551
583

16

5-А

18

8-А

20

11-Б

Ланська К.І.

826

22

10-А

Тримайло Г.Ю.

966

17
19
21
23

9-А
8-Б

Ісаєнко С.Б.

Якусевич Л.М.
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629

725

854

1008

Адміністрація школи постійно
тримала на контролі відвідування учнів школи,
проводився системний аналіз. Було видано наказ № 107 від 01.11.2013 «Про стан відвідування
учнями школи».
Аналіз роботи за рік свідчить про цілеспрямовану роботу педагогічного колективу щодо
поліпшення ситуації щодо відвідування учнями школи та унеможливлення пропусків занять
без поважних причин.
Незважаючи на всі вжиті заходи, питання забезпечення 100% відвідування учнями
школи залишається актуальним. Так, Драгунова Анжела, учениця 9-Б класу, із-за самовільного
уходу з дому не була охоплена навчанням з 21 січня 2014 р.
З метою забезпечення відповідності діяльності школи державним стандартам та надання
допомоги педагогам у підвищенні рівня виховної роботи, у школі постійно здійснюється
управління та внутрішкільний контроль за виховною роботою. Для проведення підсумків
різних видів контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази,
індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорові, на засідання
педагогічної ради, методичні об’єднання класних керівників. Так, протягом 2013-2014 н.р.
розглядались наступні питання виховної позакласної роботи: «Вчитель-учень: налагодження
партнерства» (вересень 2013 р.), «Моделювання виховної системи школи та класу у зв'язку з
переходом на новий державний стандарт.», «Важковиховуваність: суть і соціально-психологічні
механізми.» (жовтень 2013 р.), «Моделювання шкільного укладу сучасного освітнього закладу»
(грудень 2013 р.), «Організація роботи гуртків, факультативів» (січень 2014 р.), «Гуманітарна
техніка скріплення сім'ї і школи: проект «Моя сім'я - моє багатство» (січень 2014 р.),
«Результативність діяльності гуртків школи та їх роль у навчально-виховній роботі.» (березень
2014 р.), «Тьюторський супровід у школі.» (квітень 2014 р.),«Звіт про роботу педагогаорганізатора» (квітень 2014 р.), «Аналіз виховної роботи по класах у 2013-2014 н.р. Плани на
майбутнє» (травень 2014 р.).
За результатами участі класів у загальношкільному конкурсі «Зразковий клас – Перлина
творчості – 2014» місця розподілилися таким чином:
1-4 класи
5-8 класи
9-11 класи
І місце – 1-А кл. (Шевчук І місце – 6-Б клас (кл.кер. І місце – 11-А клас (кл.кер.
О.С.)
Гревнєва С.В.)
Гетьман О.В.)
ІІ місце – 43-А клас (кл.кер. ІІ місце – 5-А клас (кл.кер. ІІ місце – 9-А клас (кл.кер.
Половко С.М.) та 4-А клас Товстик О.Л.)
Ісаєнко С.Б.)
(Черненко Т.Я.)
ІІІ місце – 8-А клас (кл.кер. ІІІ місце – 10-А клас (кл.кер.
ІІІ місце – 2-А клас (кл. Кучай М.В.)
Тримайло Г.Ю.)
кер. Скетецька Л.В.)
У загальношкільному конкурсі «Найкращий черговий клас – 2014» перемогу здобули: 11-А
клас (кл.кер. Гетьман О.В.) - І місце; 9-А клас ( кл.кер. Ісаєнко С.Б.) - ІІ місце; 10-а клас (кл.кер.
Тримайло Г.Ю.) - ІІІ місце.
Виховання – це постійне, не разове, прищеплювання якихось навичок тому, кого
виховують. Виховання – це процес. Найчастіше ми виховуємо все-таки дітей. День за вдень,
крок за кроком, удома й у школі дитині різними шляхами прищеплюються різні знання,
навички й уміння. Іноді виховання людини відбувається до зрілого віку. Метою виховної
роботи школи є виховання громадянина України – носія цінностей та загальнолюдських
надбань.
Невирішені питання:
- відсутність системи моніторингу з питань виховання учнів, виявлення рівня вихованості
учнів;
- соціальний та етичний розрив між педагогами та учнями;
- наявність негативних проявів у поведінці учнів: правопорушення, жорстоке поводження з
однокласниками тощо;
- робота в методичному об’єднанні класних керівників не завжди була адресною, не
враховувала конкретні запити кожного вчителя;
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- зростає кількість дітей з порушеннями психофізичного розвитку, що веде за собою
виникнення проблем дисциплінарного характеру;
- велика кількість пропусків навчальних днів учнями 8-Б кл.(кл.кер. Якусевич Л.М.) і 10-А кл.
(кл.кер. Тримайло Г.Ю.)
Основні завдання:
- Підвищити результативність виховної роботи в класних колективах, забезпечивши реалізацію
особистісно орієнтованого підходу. Орієнтація на людину, фундаментальні цінності, рішуча
демократизація освіти - ось ті підвалини, на яких повинна базуватися освіта третього
тисячоліття.
- Здійснювати демократизацію системи виховання, що базується на рівноправному діалозі між
тими, хто навчає, - і тими, хто навчається.
- Створити банк даних нових нетрадиційних форм і методів роботи з питань виховання та
розвитку учнів.
- Забезпечити проведення постійно діючих семінарів з питань удосконалення системи виховної
роботи для класних керівників;
- Посилити контроль за проведенням класних виховних годин.
- Забезпечити збереження мережі гуртків, спортивних секцій з метою створення додаткових
можливостей для духовного, інтелектуального та фізичного розвитку учнівської молоді.
- Здійснювати моніторинги стану вихованості учнів.
- Залучати шкільний парламент до превентивно-профілактичних заходів, спрямованих на
попередження правопорушень та злочинності серед неповнолітніх, розв’язання проблем,
негативних явищ, які існують у молодіжному середовищі.
- Працювати над створенням умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей,
суспільних та власних інтересів.
- Підвищувати рівень вихованості, громадської активності учнів.
- Посилити профілактичну роботу по запобіганню злочинності та правопорушень.
- Посилити контроль за відвідуванням учнями 8-Б і 10-А класів школи.
- Більше уваги приділяти здоров‘язбережувальним технологіям.

47

7. Робота бібліотеки та забезпечення учнями підручниками

... Бібліотека - це відкритий стіл ідей, за який запрошений кожен,
за яким кожен знайде ту їжу, яку шукає;
це - запасний магазейн, куди вони поклали свої думки і відкриття,
а інші беруть їх для зростання. Герцен О.

Бібліотека нашої школи, поєднуючи в собі багатогранні функції дитячої, юнацької та
спеціальної педагогічної бібліотеки, нині активно розвивається як інформаційнобібліографічний центр. Саме перед шкільним бібліотекарем стоїть завдання об’єднувати всіх
учасників навчально-виховного процесу в справі виховання інформаційної компетентності
особистості. Дитина повинна вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, творчо
підходити до розв’язання певної проблеми. Сьогодні наша шкільна бібліотека є центром
виховання інформаційної культури молодого покоління. У результаті підключення школи до
комп’ютерної мережі Інтернет у дітей відкрився доступ до практично необмеженої кількості
інформації. Навчити читачів орієнтуватися у світі інформації, знати, де і як можна підібрати
матеріал з певної теми – це основне завдання у вихованні інформаційної культури. Свою
діяльність шкільна бібліотека організовує спільно з педколективом відповідно до плану роботи,
що затверджується педагогічною радою школи. Згідно річного плану роботи бібліотеки основні
напрямки її діяльності такі: формування бібліотечного фонду;інформаційно-бібліографічне
забезпечення навчально-виховного процесу;організація бібліотечного обслуговування
читачів; масова робота з популяризації літератури; організаційно-методична робота; розвиток
та зміцнення матеріально-технічної бази.
Бібліотечний фонд школи на 01.09.2013 року становить 25 671 примірників, у тому
числі: підручники – 16888; інша література (методична, художня, дитяча) – 8783. За рахунок
державного бюджету у 2013-2014 н.р. надійшло 4164 підручників, художньої літератури – 98.
Гострою проблемою залишається комплектування, так як повноцінне обслуговування читачів
залежить від того книжкового фонду та періодичних видань, які має і отримує бібліотека.
Намагаємось розширити книжковий фонд шляхом проведення доброчинної акції «Подаруй
книгу бібліотеці», «Випускники – шкільній бібліотеці».
Забезпеченість основними підручниками у 2013-14 н. рі:
1-4 класи – 100%;
5-9 класи – 100%;
10-11 класи – 98%;
Комплектування фонду бібліотеки тісно пов’язане із його збереженням та роботою із
заборгованістю. Плідна співпраця бібліотекаря й учителів спрямована на забезпечення учнів
навчальною літературою, контролем за користуванням нею та своєчасним поверненням до
бібліотеки. У бібліотеці ведеться необхідна документація.
Для максимально повного задоволення інформаційних потреб як вчителів так і учнів в
бібліотеці ведеться робота з удосконалення і розширення довідково-бібліографічного апарату
бібліотеки, особливо каталогів і картотек. Відредаговано систематичний каталог, постійно
проводиться робота з алфавітним каталогом, функціонує система тематичних картотек:
картотека підручників, картотека сценаріїв виховних заходів, краєзнавча картотека, картотека
персоналій. Для диференційованого інформування користувачів в шкільній бібліотеці виділено
такі категорії споживачів інформації: учителі, учні початкової школи, учні середніх класів, учні
старших класів, інші співробітники школи. Інформаційні потреби користувачів вивчаються
різними методами: шляхом опитування, спостереження, анкетування. У бібліотеці оформлена
тематична папка для проведення бібліотечних уроків, бесід. Шкільна бібліотека бере участь у
проведенні предметних тижнів. Підбирається необхідна література для повідомлень. У пригоді
стають і картотеки, і тематичні папки з підібраним матеріалом та різноманітними
тематичними книжковими виставками: «Правила дорожнього руху», «Українознавство»,
«Трагедія Чорнобиля», «В. О. Сухомлинський – найвідоміший педагог-гуманіст XX століття» ,
«Ліна Костенко – поет-мислитель», «Усе про книги», «Незвичайні явища», «Т. Г. Шевченко –
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честь і слава України», «Морально-етичне виховання », «Жінка, мати, берегиня», «Перед
екологічним порогом», «І слово, і пісня у нас солов’їна», «Чарівники сміху», Державні та
народні символи України», «Про край, де нам рости і жити», «Немеркнуче світло великого
подвигу», «Любіть Україну свою», «Слово про весняну мадонну», «Звичаї нашого народу»,
«Восьме диво світу», «Історія України в думах, піснях, легендах», «З історії нашого краю»,
«Література рідного краю», «Пити, курити чи жити?», «Для сімейного читання», «Як стати
сильним і витривалим», «Мораль чиста – краще всякого намиста», «Квіти – любленці природи»,
«Перед екологічним порогом». Бібліотекар щоденно працює над вихованням читацької
культури учнів: зацікавлює читанням, розвиває цей інтерес до створення постійної потреби у
читанні, вчить вибирати літературу, враховуючи вікові та особисті інтереси, забезпечує певний
рівень бібліотечно-бібліографічної грамотності. З цією метою оформлені такі книжкові
виставки.
Бібліотекар постійно спілкується з учнями, вчителями, відвідує виховні години.
Основною ідеєю роботи бібліотекаря з учнями має стати формування в них ставлення до
бібліотеки як до невичерпного джерела інформації.
Не менш важливим є розуміння людьми того, що в бібліотеці можна не тільки поповнити
свої знання, а й поспілкуватися з однодумцями та опонентами, висловити найнеймовірніші
погляди з упевненістю, що вони не будуть осміяні чи заборонені. Лише в постійному пошуку,
ретельному вивченні інтересів учнів і викладачів, індивідуальному підході до кожної
особистості бібліотека може досягти успіху в задоволенні потреб читачів. Тільки беручи
активну участь у житті колективу, розділяючи його нелегкі турботи, допомагаючи у вирішення
складних завдань навчання і виховання, бібліотека спроможна виконувати свою функцію:
прищеплювати учням любов і повагу до книги.
Кардинальні зміни, що відбулися в усіх сферах життя суспільства, зокрема в розвитку і
становленні національної школи, нові орієнтації у змісті освіти на вихованні підростаючого
покоління вимагають перегляду й оновлення багатьох аспектів діяльності освітніх бібліотек, у
цілому системи бібліотечної справи. В сучасних умовах основними завданнями бібліотеки є:
виховати у учнів інформаційну культуру, культуру читання, формувати вміння користуватися
бібліотекою, її довідковим апаратом, розвивати творчу думку, пізнавальні здібності та інтереси
учнів, сприяти успішному засвоєнню ними навчальних програм;забезпечувати зростання
професійної компетенції педагогічних кадрів;сприяти різним формам і методам бібліотечної
роботи, самоосвіти учнів і педагогів, забезпечити літературою їхні соціальні та культурні
потреби; виховувати в учнів культуру, національну свідомість, шанобливе ставлення до книги
як джерела знань.
Щоб забезпечити читачів необхідною для навчально-виховного процесу літературою,
треба постійно вивчати читацькі запити, потреби в літературі, що виникають у процесі
навчальної, виховної роботи, професійної підготовки, методичної діяльності закладу. В цьому
напрямі бібліотека проводить: індивідуальні бесіди з учнями та педагогами для виявлення їхніх
інтересів та інформаційних потреб: «Бібліотечні правила», «Бережіть книгу!», «Книги – це
морська глибина», «Виникнення книг», «Символіка України»; анкетування читачів бібліотеки з
метою виявлення їхніх уподобань «Мої читацькі інтереси»; реєстрацію замовлень читачів для
раціонального комплектування бібліотеки та організації довідково-бібліографічного апарату
бібліотеки; ознайомлення з новою навчальною, методичною літературою шляхом оформлення
книжкових виставок-переглядів;з каталогами періодичних видань; врахування пропозицій і
побажань педагогів та учнів при передплаті та придбанні літератури.
Для якісного інформаційного забезпечення читачів проводиться систематична робота зі
збереження, зміцнення та розширення бібліотечного фонду, формування стержня фонду, основу
якого складала б українська книга. У цьому плані доцільним є проведення безстрокової акції
“Подаруй бібліотеці українську книжку!”. Дарувати бібліотеці українську книгу стає гарною
традицією для випускників школи.
Книжкові виставки є однією з найпоширеніших форм бібліотечного обслуговування
читачів. Вони допомагають учням у виборі художньої чи науково-популярної літератури при
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вивченні творчості письменників, підборі матеріалів для написання рефератів за темами, при
підготовці різноманітних масових заходів.
У бібліотеці було створено цикл книжкових виставок. Серед них:
- "Правове виховання";
- "Святкування Великої Перемоги";
- "Обдарована дитина";
- "День української писемності і мови";
- "День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій";
- "СНІД. Мені не все одно, а тобі?";
- «Т.Г.Шевченко – великий Кобзар українського народу»;
- "Куріння шкодить вашому здоров’ю" та ін.
Головні показники роботи бібліотеки:
загальна кількість читачів: 627 чол;
з них учнів – 533, учителів та батьків – 56;
кількість відвідувань (на день у середньому) – 22;
кількість книговидач – 5097;
загальна кількість відвідувань – 3 918.
На базі бібліотеки
працює інформаційно-видавничий відділ, обладнаний
комп’ютерною технікою, яка підключена до всесвітньої мережі Інтернет. Метою відділу є
сприяння в підвищенні інформаційної забезпеченості педагогів та учнів, створенні належних
умов для самостійної роботи учнів та самоосвіти педагогів, удосконаленні методичної роботи.
Інформаційна культура – це вміння учня правильно формулювати свої запити, вміти
відбирати, оцінювати і створювати якісно нову культуру. Інформаційне вміння – це розуміння
тексту, володіння логічними прийомами роботи з ними, вільне орієнтування в потоці
інформації. Саме з метою розвитку в учнів цих умінь проводяться дні інформації, бібліотечні
уроки, пропонуються теми для проведення бесід, виховних годин.
Працюючи над проблемою сприяння інформаційній освіті педагога та учня, виявляється
ряд проблем, для вирішення яких потрібна не епізодична, а систематична робота в напрямку
інформатизації. Тому на педагогічних радах, на засіданнях методичних об’єднань бібліотекар
виступає з питанням виховання в учнів однієї зі складових інформаційної культури учня –
інформаційної грамотності.
Основною ідеєю роботи бібліотекаря з учнями має стати формування в них ставлення до
бібліотеки як до невичерпного джерела інформації.
Не менш важливим є розуміння людьми того, що в бібліотеці можна не тільки поповнити
свої знання, а й поспілкуватися з однодумцями та опонентами, висловити найнеймовірніші
погляди з упевненістю, що вони не будуть осміяні чи заборонені.
Невирішені питання:
- проблема комплектування основного фонду підручниками для здійснення профільного
навчання за мультипрофільних навчанням у 10-11 класах;
- недостатність сучасної літератури українською мовою;
- неякісний перепліт підручників за новим Держстандартом, що спричиняє «недовге їх життя»;
- нові надходження відсутні;
- незначний обсяг передплатних видань, серед яких , в основному, професійні видання для
адміністрації та окремих категорій вчителів;
- несучасний вигляд бібліотечних виставок.
Основні завдання:
- оновити форми і методи роботи шкільного бібліотекаря з учнями та вчителями;
- розпочати автоматизацію шкільної бібліотеки;
- ввести електронний облік шкільних бібліотечних фондів;
- ширше використовувати Інтернет-ресурси для розширення інформаційного поля бібліотеки;
- осучаснити обладнання шкільної бібліотеки;
- відкрити інформаційний контент шкільної бібліотеки на сайті школи.
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8. Організація харчування та медичного забезпечення.

Європейські стандарти освіти передбачають
не лише удосконалення освітнього процесу,
але і стану матеріальної бази самих закладів,
у тому числі і шкільних їдалень і медичних кабінетів
Питання організації харчування протягом року знаходилося під пильною увагою
адміністрації та батьківської громадськості.
Затверджено графік харчування дітей у їдальні. Організовано харчування гарячими обідами
дітей таких категорій:
1. Одноразове безкоштовне харчування сніданками учнів 1-11 класів з числа дітей-сиріт (3
учні).
2. Одноразове безкоштовне харчування (cніданки) учнів 1-4 класів (226учнів).
3. Одноразове безкоштовне гаряче харчування (обід) учнів 1-11 класів, які за висновками
медичних комісій потребують дієтичного харчування (22 учні).
4. Безкоштовний обід для вихованців груп подовженого дня пільгових категорій (за
рішенням педагогічної ради) (15 учнів).
5. Безкоштовний полуденок для вихованців груп подовженого дня пільгових категорій (за
рішенням педагогічної ради) (15 учнів).
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Листопад

1-А
1-Б
Охоплено
гарячим
1-В
безкоштовним
2-А
харчуванням
2-Б
усі учні 1-4
3-А
класів
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5-А
Щоденно за
5-Б
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40 учнів.
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Висновки, пропозиції:
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З них безкоштовних (дієта, сироти, ГПД за рішенням педради)

Жовтень

Кількість
відвідувань

Вересень

Клас

Для учнів 1-11 класів організоване гаряче харчування за кошти батьків у шкільній їдальні.
Для бажаючих працює буфет.
Харчування дітей забезпечується ЗАТ «Юність».
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У їдальні реалізуються продукти, які мають відповідні сертифікати, що засвідчують їх
якість. Проводився щоденний контроль за якістю виготовлення страв, робилися відповідні
записи у бракеражному журналі.
Гарячі обіди готувалися з урахуванням приблизного двотижневого циклічного меню
одноразового харчування, затвердженого Головним санітарним лікарем СЕС Дніпровського
району м. Києва та директором ЗАТ «Юність». Якість приготування їжі постійно
контролювалася технологами ЗАТ «Юність» та інспектором з харчування Кокозей Л.М., умови
зберігання продуктів та санітарний стан харчоблоку – представниками СЕС Дніпровського
району та інспектором з харчування Кокозей Л.М.
Протягом жовтня на класних виховних годинах у 1-11 класах проведено цикл бесід «Школа
здорового харчування», а саме: «Абетка правильного харчування» (1-4 класи), «Овочи та
фрукти в житті людини» (5 класи), «Як правильно харчуватися у підлітковому віці» (8 класи).
Батьківським комітетом, адміністрацією, лікарем школи здійснено вивчення якості
харчування в школі. Виявлено, що у школі дотримуються всі санітарно-гігієнічні норми, норми
харчування, терміни реалізації завезеної продукції відповідають вимогам. Батьки задоволені
роботою шкільної їдальні.
Питання організації медичного обслуговування учнів 1-11 класів постійно знаходилося під
пильною увагою адміністрації та батьківської громадськості.
У відповідності до вимог СЕС обладнано медичний кабінет.
Адміністрація школи, класні керівники, вчителі, психолог приділяли велику увагу
зміцненню здоров’я учнів, здійснювали профілактику захворювань та створювали атмосферу
поваги до власного здоров’я та здоров’я тих, хто знаходився поруч. У кабінетах є аптечки,
куточки здоров’я. Вчителі проінструктовані і вміють надати першу медичну допомогу.
Щеплення учнів та аналізи проводилися безпосередньо в дитячій поліклініці № 2
Дніпровського району.
У СЗШ №158 систематично здійснювалася роз’яснювальна робота з учнями та батьками
щодо запобігання інфекційним захворюванням. За класом, в якому оголошувався карантин,
закріплювався постійний кабінет. У класних приміщеннях та коридорах щоденно проводилося
вологе прибирання з використанням дезінфікуючих засобів.
Протягом 2013-2014н.р. працівниками дитячої поліклініки № 2 Дніпровського району
проведені медичні огляди спеціалістами:
- гінекологом (дівчата 9-11 класів);
- лором (5-11 класи).
Оглянуті учні 8-9 класів для передачі документів у підлітковий кабінет. Також медична
сестра школи Іванова Н.Є. . протягом року здійснювала профогляд на педикульоз та шкірні
захворювання.
Протягом 2013-2014н.р. учні 9-11 класів пройшли флюорографічне та лабораторне
обстеження, обстеження на групу крові та резус-фактор (юнаки). Проведено обстеження ЕКГ
юнаків 8-10 класів.
З метою підвищення інформованості дітей щодо профілактики туберкульозу, сказу, грипу та
СНІДу були проведені тематичні диктанти, випущені санбюлетені, плакати.
Працює клуб «Світ проти тютюну, наркотиків, Сніду» під керівництвом вчителя біології
Гетьман О.В.
На батьківських зборах також проводилася санітарно-просвітницька робота. Регулярно
розглядалися такі питання, як
«Профілактика інфекційних захворювань», «Вплив
навколишнього середовища на організм дитини», «Профілактика туберкульозу та сказу»,
«Уміння харчуватися – запорука здоров’я дітей» (1-11 класи), «Профілактика інфекційних
захворювань», «Вплив навколишнього середовища на організм дитини».
Класні керівники, психолог постійно надавали консультації батькам з таких питань:
«Наркотики, насильство, закон», «Режим дня дитини», «Технології збереження здоров'я
дитини».
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На занятті університету педагогічних знань для батьків було розглянуто питання «Формування
навичок здорового способу життя дітей та підлітків».
Адміністрація школи приділяє багато уваги організації роботи з питань охорони праці та
безпеки життєдіяльності дітей.
У відповідності до наказу Управління освіти Дніпровського району № 80 від 28.04.2007р.
«Про удосконалення системи обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів» працівники школи щорічно проходять
медичний огляд у лікарів-спеціалістів та лабораторні дослідження у встановлений термін.
Невирішені питання:
- недостатнє укомплектування засобами медичного призначення та лікарськими засобами для
надання першої та невідкладної медичної допомоги;
- несистематичне відвідування уроків фізичної культури медсестрою школи;
- недостатньо проводяться медсестрою профілактичні та оздоровчі заходи під час навчання для
учнів;
- робота медсестри на 0,5 ставки;
- наявність конфліктних ситуацій між працівниками їдальні та педагогічним і учнівським
персоналом;
- невелика кількість дітей охоплена дієтичним харчуванням;
- несистематичний контроль з організації харчування з боку комісії громадського контролю.
Основні завдання:
- медичному персоналу школи систематично здійснювати профілактичні та оздоровчі заходи
під час навчання;
- розмістити інформацію в медичному кабінеті «Перелік прав і обов’язків дитини-пацієнта та її
законних представників»;
- забезпечити наявність в медкабінеті «Книги відгуків та пропозицій громадян»;
- медичній сестрі систематично відвідувати уроки з фізичної культури в 1-11 класах та
записувати свої спостереження в відповідний журнал;
- здійснити косметичний ремонт підлоги в медкабінеті;
- придбати розкладушки в кімнату відпочинку для 6-тирічок;
- збільшити показники охоплення харчуванням дітей;
- покращити якість обслуговування учнів та вчителів у їдальні;
- збільшити різновидність та кількість буфетної продукції;
- розробити комплексно-цільову програму організації і розвитку харчування учнів в школі;
- активізувати роботу комісії громадського контролю з організації харчування;
- організувати санітарно-просвітницьку роботу з питань раціонального харчування завдяки
введенню курсу «Абетка харчування»;
- систематично здійснювати медичний контроль за якістю продуктів та приготовлених страв;
- змінити інтер’єр шкільної їдальні;
- купити виделки в шкільну їдальню;
- працювати під девізом: «Шкільна їдальня — смачно, безпечно і сучасно!».
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9. Соціальна допомога учням
із числа дітей пільгових категорій

а саме:

Благодіяння потрібно не розкидати,
а розподіляти.
Для набуття офіційного статусу «дитина пільгової категорії» надається пакет документів,

Класними керівниками:
– акти-обстеження житлово-побутових умов проживання;
– характеристика на учня;
батьками:
- ксерокопії свідоцтва про народження дитини,
- ідентифікаційний код дитини та батьків, їх паспортні дані;
- довідка, яка підтверджує соціальний статус дитини;
- довідку з ЖЕКу;
- довідка про стан здоров’я дитини.
Дані дитини заносяться до бази даних дітей пільгового контингенту, а документи
зберігатимуться в «Особових справах соціального паспорту дітей пільгового контингенту
школи».
Офіційний статус дітей пільгового контингенту в школі мають 104 дитини, х них:
Діти – сироти і діти, позбавлені батьківського піклування
6
Діти - інваліди
6
Діти з багатодітних сімей
24
Діти з малозабезпечених сімей
2
Чорнобильці
19
Талановиті
47
З даними дітьми, їх батьками, вчителями проводився соціально-педагогічний патронаж:
- налагодження зв’язків та співпраця зі службами у справах дітей та опікунської ради
(Бондаренко А., Пятенко І., Драгунова А., Сергієнко О.);
- збір інформації на дітей пільгового контингенту та подання в різні соціальні установи: в
управління освіти, службу в справах дітей, опікунську раду (Бондаренко А., Пятенко І.,
Драгунова А., Сергієнко О.);
- консультування вчителів, батьків та осіб, які їх замінюють, з питань соціального захисту
різних пільгових категорій;
- збір, оформлення та постановка дітей на облік дітей пільгового контингенту;
- обстеження матеріально-побутових умов проживання; складання актів обстеження;
- співбесіда з опікунами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- підготовка та супровід дітей пільгового контингенту на районні та міські свята, організовані
для даного контингенту;
- консультування батьків, вчителів з питань організації оздоровлення вищезазначених дітей;
- створення та систематичне оновлення «Банку даних дітей пільгових категорій»;
- ознайомлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та їх
батьків/опікунів з пільгами при вступі до вищих навчальних закладів;
- соціально-педагогічний супровід дітей пільгового контингенту та членів їх родин;
- збір інформації про інвалідів та хворих дітей школи та ін.
Діти пільгових категорій у закладі оточені особливою увагою та турботою. Усі діти
пільгових категорій забезпечені шкільною формою, підручниками, залучаються до позакласних,
позашкільних заходів. Класними керівниками ведеться постійний контроль за матеріальнопобутовими умовами проживання цих дітей, їх навчальними досягненнями, дітям надається
відповідна допомога, проводяться бесіди-консультації з батьками щодо покращення якості
знань. Діти пільгових категорій мали можливість безкоштовно відвідувати екскурсії, вистави та
концерти.
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Колектив школи цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони прав дитини. Протягом
2013-2014 н.р. сім’ї дітей пільгових категорій відвідувалися членами класних батьківських
комітетів.
Діти-сироти були охоплені додатковим безкоштовним гарячим харчуванням.
13 учнів відвідали міські Новорічні ялинки, 24 - районні. Всі учні пільгових категорій
отримали новорічні подарунки, 5 учнів відвідали Цирк.
Невирішені питання:
- недостатня робота по попередженню девіантної поведінки сироти Бондаренка Андрія (9-Б
кл.);
- відсутність зв’язку школи (адміністрації, класного керівника) з матір’ю учениці з
неблагополучної сім’ї Курченко Олени (9-Б кл.), яка веде аморальний спосіб життя;
- неохоплення навчанням учениці 9-Б класу Драгунової Анжели (дитина, позбавлена
батьківського піклування) з 21 січня 2014, яка пішла з дому; у травні ученицю знайшли і
помістили в Центр соціальної реабілітації для дітей №1 в Деснянському районі м. Києва, але
дівчина втекла з притулку; на разі її місце знаходження невідоме;
- недостатній контроль з боку адміністрації, класних керівників та батьків за організацією в
позаурочний час дозвілля дітей пільгового контингенту;
- відсутність досвідченого психолога у 2013-2014 н.р.;
- проблема соціальної адаптації дітей шкільного віку;
- відсутність ефективної програми соціальної роботи в школі;
- соціальний та етичний розрив між вчителями, батьками та учнями.
Основні завдання:
- з метою соціального захисту дітей пільгових категорій провести шкільну акцію («Дітидітям»);
- активно забезпечувати безкоштовну участь дітей пільгових категорій у шкільних та міських
заходах;
- ретельно підійти до вибору кандидату на посаду психолога і соціального педагога в школу;
- шкільному психологу систематично проводити індивідуальні бесіди та профорієнтаційну
роботу серед дітей пільгового контингенту;
- батькам та опікунам надавати соціально-правову просвіту;
- проводити дієвий контроль за організацією в позаурочний час дозвілля дітей пільгового
контингенту;
- активно залучати до співпраці з пільговим контингентом органи соціального захисту: Службу
у справах дітей, кримінальну міліцію, РЦСССМ у питаннях проведення роботи з дітьми та
батьками.
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10. Діяльність органів
учнівського самоврядування

Успішні лідери будують свої організації з людей,
які бажають піднятися на саму вершину
Джеф О'Лірі

Сьогодні учнівське самоврядування нашої школи можна розглядати як форму творчої
співпраці вчителів і учнів, як спосіб виявлення організаторських та виконавських здібностей і
можливостей учнів у різних видах діяльності, спілкування та відносин, як один із методів
формування в колективі громадської думки та вироблення управлінських навичок і вмінь.
Для старшокласників дуже важливо привчатися до прийняття самостійних рішень. І в
цьому допомагає налагоджена робота в органах учнівського самоврядування. Завдяки активній
участі в організації шкільного життя формуються такі якості, як відповідальність,
самостійність, прагнення до творчості та виявлення ініціативи.
“Фабрика Думки” – саме так називається згуртована шкільна організація. Все цікаве,
надзвичайно заклопотане життя в школі, яка наче вулик, щохвилини вибухає новими ідеями,
веселощами, обертається навколо добровільного об’єднання “Фабрика Думки”. Членами його є
діти, підлітки і дорослі нашої школи, яких об’єднує спільна мета і коло інтересів. В основу
діяльності дитячої організації покладено розвиток та втілення в життя загальнолюдських
цінностей.
Керівний орган учнівського самоврядування – парламент школи на чолі з президентом.
Вже 4 роки поспіль посаду Президента школи обіймає Степанюк Катерина, учениця 11-А класу.
Головним результатом розвитку самоврядування є корінні зміни у ставленні школярів
до справ свого колективу. Учні дедалі більше відчувають себе господарями школи і
намагаються зробити свій внесок до спільної справи шкільного життя. У нашій школі під час
проведення колективних творчих справ відбувається пробудження інтересу до особистості
школяра. Колективна творча діяльність збагачує колектив і особистість соціально цінним
досвідом. Дає кожному змогу виявити і вдосконалити задатки і здібності, потреби, ставлення і
стосунки, рости морально і духовно.
Прикладом таких колективних творчих справ у 2013-2014 н.р. є:
- «Міс Осінь»;
- Новорічні ранки;
- День інформації до Дня Соборності України «Наша славна Україна»;
- Свято 8 Березня;
- Рейди ЮІР «Правила ДАІ – правила твої»;
- День Св. Валентина;
- Модний тиждень;
- Засідання ШП до Дня Перемоги «Дякуємо Вам за мир…» ;
- Конкурс «Чемпіон зі збору макулатури»;
- Конкурс «Учень року»;
- Загальношкільні учнівські конференції «Відкрий в собі таланти», «Підсумки».
Всі ці свята є традиційними, вони готуються учнями досить досконало та відповідально.
Ці свята допомагають розкрити творчий потенціал кожної дитини. У нас у школі є свої поети і
артисти. Це і солісти, і вокальний ансамбль молодших та старших класів, танцювальний
колектив молодших, середніх та старших класів. Такий підхід у роботі дає розкритися кожному
учневі як особистості.
Парламент має свою кімнату, в якому проводяться засідання.
За участю членів учнівського самоврядування проведено диспути: «Мої захоплення»,
«З добротою в серці», «Наше оточення», «Анатомічні та фізіологічні наслідки паління», «Вплив
шкідливих звичок на організм людини». Організований та проведений круглий стіл на тему:
«Наші права». Прес-центром випускається шкільна газета «Фабрика думки».
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Велику допомогу у підготовці учнів до організації самоврядування, виконанню учнями
відповідних повноважень надає педагог-організатор Мотова М.С. на заняттях в «Академії
успіху».
Уже багато років поспіль триває загальношкільний конкурс «Зразковий клас року» з
метою виявлення найбільш згуртованих класних колективів. У цьому конкурсі беруть участь всі
класи шкільної родини.
Завдання конкурсу:
• утвердження активної життєвої позиції;
• підвищення престижу знань, інтелектуального і творчого потенціалу учнів;
• моніторинг навчальних досягнень учнів;
• розвиток класного самоврядування;
• активізація різних форм позакласної та позашкільної роботи з учнями.
У цьому році Модель учнівського самоврядування СЗШ №158 зайняла І місце в
районному конкурсі завдяки нашому президенту школи Степанюк Катерині, яка презентувала
її, учениця досить широко розкрила усі питання і завдання, які ставлять перед собою учні
нашої школи, зокрема, члени Шкільного Парламенту, щоб досягти високого рівня не тільки в
навчальному процесі, а й у виховному.
Вибори президента школи – визначна подія. У квітні 2014 року відбулися чергові
перевибори Президента школи, на яких було обрано нового Президента школи – Донєва
Дмитра (10-А кл.).
Основними завданнями учнівського самоврядування є:
- забезпечення і захист прав та інтересів учнів на основі виконання ними Статуту школи,
Правил внутрішнього розпорядку;
- контроль за створенням належних умов для навчання та змістовного дозвілля учнів;
- здійснення контролю за виконанням шкільного режиму, спрямованого на збереження і
зміцнення здоров’я, фізичне вдосконалення учнів, пропаганда здорового способу життя;
- сприяння, навчальній, творчій, спортивній діяльності учнів, створенню різноманітних
гуртків, об’єднань за інтересами;
- контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, організація самообслуговування,
чергування у класі;
- проведення творчих, масових, спортивних свят;
- сприяння становленню іміджу класу, школи;
- проведення серед учнів соціологічних досліджень.
Головне – задовольнити природне бажання дітей самим вирішувати, яким має бути
зміст їхнього життя, поставити їх в умови бути відповідальними за все: за школу, товаришів,
надавати їм реальні , а не формальні права у вирішенні шкільних справ, участь у педрадах, у
плануванні роботи, у визначенні системи заохочень і покарань учнів, у вирішенні конфліктів.
У межах цілісного педагогічного процесу ці якості формуються через безпосередню
участь школярів у роботі учнівського самоврядування. Від того, як воно організоване, залежить
ступінь ефективності всієї виховної системи школи. Саме гармонійне поєднання навчального,
виховного та оздоровчого процесів сприяють вихованню здорового учнівського колективу.
Свою роль у цьому відіграють всі працюючі: від директора до техперсоналу. Усіх нас об’єднує
спільна ідея: «Вчися вчитися по-новому! Вчися думати по-новому! Вчися діяти по-новому!!!».
Учнівське самоврядування є демократичною організацією. Це, зокрема, означає, що
воно є правовим інститутом і діє, опираючись на закон. З одного боку намагається, щоб закони
були демократичними, з іншого - щоб їх дотримувалися.
Невирішені питання:
- несистематичне видання Прес-центром шкільної газети «Фабрика Думки»;
- шкільний парламент знаходиться осторонь щодо негативних явищ, які існують в середовищі
учнів: бійки, вживання нецензурних слів, правопорушення, образи в бік вчителів та учнів тощо;
- неузгодження дій членів шкільного парламенту з адміністрацією та педагогічним колективом;
- стереотипне мислення учнів щодо вчителів та батьків.
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Основні завдання:
- залучати шкільний парламент до превентивно-профілактичних заходів, спрямованих на
попередження правопорушень та злочинності серед неповнолітніх, розв’язання проблем,
негативних явищ, які існують у молодіжному середовищі;
- забезпечити систематичний випуск шкільної газети «Фабрика Думки»;
- взяти участь в організації та проведенні шкільного моніторингу стану вихованості учнів;
- здійснювати тактовну педагогічну допомогу органам учнівського самоуправління,
демонструвати повагу до реальних прав і обов’язків учнів;
- узгоджувати дії шкільного парламенту з діяльністю школи;
- організовувати більше ТКС за участю учнів, вчителів та батьків;
- систематичне звітування членів самоврядування перед колективом, що дає можливість
здійснювати контроль за їх діяльністю, сприяє її поліпшенню, а також запобігає можливим
зловживанням становищем у колективі.
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11. Діяльність батьківського комітету

Сім'я і школа - це берег і море. На березі дитина робить свої перші
кроки, отримує перші уроки життя, а потім перед нею відкривається
непізнане море знань, і шлях в цьому морі прокладає школа.
Це не означає, що дитина повинна зовсім відірватися від берега –
бо ж навіть моряки дальнього плавання завжди повертаються на берег.

Велику роль у співпраці батьків учнів і класного керівника відіграє батьківський
комітет класу. Від злагодженості та відповідальності роботі цього комітету залежить
атмосфера класного колективу, взаємини батьків один з одним, спілкування дорослих і дітей.
Основними завданнями діяльності батьківського комітету є сприяння створенню
умов для: формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становлення
учнівського самоврядування; виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь,
української мови і культури, історії і культури народів, які мешкають в Україні; формування
загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин; захисту здоров’я та
збереження життя і здоров’я дітей; здобуття учнями обов’язкової середньої освіти, розвитку
їхніх природних здібностей та підтримка обдарованої молоді; запобігання бездоглядності і
безпритульності дітей у вільний від занять час; всебічного зміцнення зв’язків між родинами,
навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їхнього виховного впливу
на дітей; залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учня, позакласної та
позашкільної роботи; організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових
знань серед батьків, підвищення їхньої відповідальності за навчання і виховання дітей;
вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази школи та її благоусторою.
Основними принципами діяльності комітетів є: законність; гласність; колегіальність;
толерантність; виборність; підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків
школи, класів.
Очолює батьківський комітет школи Яценко Наталія Степанівна.
Батьківський комітет класу зобов'язаний: допомагати класному керівникові в
налагодженні контакту з колективом батьків;
залучати батьків до спільної діяльності з
дітьми; впливати на формування культури батьківського спілкування; за необхідності бути
посередником між родиною, школою, громадськими організаціями;стимулювати ініціативність
і відповідальність у вихованні підростаючого покоління; висувати пропозиції щодо поліпшення
освітньо-виховного процесу в школі; дотримуватися етичних норм у спілкуванні з педагогами,
учнями та батьками школярів.
Батьківський комітет має право: брати активну участь в організації освітньо-виховного
процесу класу; допомагати класному керівникові та школі в придбанні підручників і посібників.
разом із класним керівником за необхідності відвідувати учнів удома; висловлювати свій
погляд на проведення класних заходів; разом із класним керівником впливати на
безвідповідальних батьків; проводити бесіди з проблемними учнями; підтримувати тісний
контакт із правоохоронними органами та громадськими організаціями з метою захисту прав та
інтересів дитини і родини. За необхідності залучати фахівців різних галузей для розв'язання
проблем сімейного виховання.
У 2013-2014 н.р. було організовано роботу з батьками таким чином:
- 3 рази на семестр проходили засідання загальношкільного батьківського комітету школи;
- 5 разів на рік по класах пройшли тематичні батьківські збори.
На засіданнях загальношкільного батьківського комітету школи розглядалися такі
питання:
Вересень:
- Підсумки навчально-виховної роботи школи у 2012-2013 н.р.
- Підготовка школи до нового 2013-2014 н.р. Завдання на новий навчальний рік.
- Спільна робота школи і сім‘ї з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму.
- Фінансовий звіт школи за 2012-2013 н.р.
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Листопад:
- «Сім'я і школа: дитинство без жорстокості та насильства» (голова б/к, адміністрація).
- Стан відвідування учнями школи у вересні-жовтні 2013 р.
Грудень:
- «Психосоціальне здоров’я дітей: труднощі та шляхи його вирішення»;
- Запобігання негативним звичкам у підлітків;
- Підсумки виховної та правовиховної роботи за І семестр 2013-2014 н.р.
Лютий:
- «Нова школа – нові можливості».
- Підтримайте свою дитину – і ви будете пишатися нею.
Квітень:
- Стилі батьківського виховання та їхній вплив на формування особистості дитини.
- Підготовка старшокласників до ДПА.
Травень:
- Про підсумки спільної роботи сім’ї та школи щодо організації та здійснення виховного
процесу в школі у 2013-2014 н.р.
- Організація навчальної практики, навчальних екскурсій, літнього оздоровлення в школі.
Загальношкільні батьківські конференції
Вересень
"Школа, родина і громадськість: об‘єднуємо зусилля".
Травень
«Підсумки спільної роботи сім’ї та школи».
Протягом року випускалися тематичні номери шкільної газети «Територія батьків».
Батьки
залучаються до участі в житті школи, організації позашкільної та
позакласної роботи, а також сприяють розвитку учнівського самоврядування. Окремі
представники батьківського комітету виступають добрими порадниками, а часом експертами та
консультантами при обговорені трізних тем,що стосуються шкільного життя учнів. Жоден
загальношкільний захід не залишається без уваги батьків, а саме:
Свято Першого та Останнього дзвоника;
Випускні вечори;
День батьківського самоврядування;
«Міс Осінь», «Учень року - 2014»;
Посвята в старшокласники;
«Барви осені».
16 грудня 2013 р. було організовано та проведено День самоврядування за участю
батьків. До школи цього року прийшло 26 «нових» педагога.
Невирішені питання:
- відсутність партнерської взаємодії у деяких батьківських колективах;
- неактивна участь батьків в житті школи;
- невелика кількість батьків бере участь у батьківських зборах «Тет-А-Тет»;
- відсутність гнучкості у розв‘язання спірних питань;
- несистематичний випуск газети «Територія батьків».
Основні завдання:
- класним керівникам посилити роботу щодо інформованості батьків учнів про їх успішність та
поведінку;
- батьківським комітетам, класним керівникам ретельніше вивчати умови проживання учнів
класу і своєчасно інформувати про проблеми в сім’ях соціального педагога школи,
адміністрацію;
- урізноманітнити форми роботи з батьками;
- систематично випускати газету «Територія батьків».
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12. Діяльність
ради загальноосвітнього навчального закладу.

Самі вирішили, самі зробили,
самі відповідаємо.
Активно працювала в поточному навчальному році Рада школи. У своїй діяльності Рада
школи керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Примірним
положенням про раду загальноосвітнього закладу, Статутом навчального закладу.
Завдання Ради школи: здійснювати демократичне управління школою, поєднуючи
єдиноначальність і колегіальність, державність та громадське управління; удосконалювати
роботу школи; зміцнювати матеріально-технічну базу школи, залучаючи громадськість; брати
участь у вирішенні оперативних проблем роботи школи; сприяти впровадженню наукового
управління школою.
СКЛАД РАДИ ШКОЛИ
2013-2014 Н.Р.
Ісаєнко С.Б. – голова ради школи.
Від батьківської громадськості:
1. Літошко Світлана Миколаївна – член батьківського комітету 9-А класу.
2. Гелетюк Ольга Вікторівна – член батьківського комітету 7-А класу.
3. Бондаренко Сергій Леонідович – член батьківського комітету 3-А класу.
Від педагогічного колективу:
4. Гондюл Ірина Леонідівна – директор школи.
5. Алієва Оксана Віталіївна – вчитель англійської мови.
6. Костюченко Ольга Вікторівна – вчитель історії.
Від учнів:
7. Степанюк Катерина – президент шкільного парламенту.
8. Желіба Тетяна – учениця 10-А класу.
9. Ходос Кристина – учениця 9-А класу.
Рада школи працювала над об’єднанням зусиль
педагогічного та учнівського
колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконаленням
навчально-виховного процесу, сприяла його демократизації та гуманізації, а також розширенню
колегіальних форм управління.
Основними завданнями ради школи були:
- підвищення ефективності навчально-виховного процесу;
- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу;
- спільна з адміністрацією робота над створенням сприятливого психологічного клімату,
- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства.
Рада закладу діяла на засадах законності, гласності, колегіальності. В поточному році
рада, керуючись п. 3.11 Положення, спільно з адміністрацією розглядала та затверджувала план
роботи навчального закладу, брала участь у засіданнях атестаційної комісії, виступала
ініціатором добровільних акцій, організовувала контроль за харчуванням і медичним
обслуговуванням вихованців.
На засіданнях ради школи розглядалися такі питання:
Вересень 2013 р.
1. Затвердження складу ради школи.
2. Режим роботи школи у 2013-2014 н.р.
3. Про охоплення навчанням дітей шкільного віку у мікрорайоні школи.
4. Затвердження плану роботи ради школи на 2013-2014 н.р.
5. Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи.
Листопад 2013 р.
1. Дотримання вимог санітарно –гігієнічного режиму школи.
2. Організація гарячого харчування: пошук оптимальних шляхів.
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3. Реалізація плану заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів і працівників
школи.
Січень 2014 р.
1. Про стан успішності та відвідування учнями школи за І семестр 2013-2014 н.р.
2. Про умови проживання дітей-сиріт, дітей, які знаходяться під опікою, а також тих, які
потрапили в скрутне становище.
3. Робота школи по спортивному вихованню, формуванню здорового способу життя.
Березень 2014 р.
1. Організація громадського контролю за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів
школи.
2. Результативність діяльності гуртків школи та їх роль у навчально-виховній роботі.
3. Про підготовку до ДПА та ЗНО.
Квітень 2014 р.
1. Про представлення до нагородження Золотими та Срібними медалями та Похвальними
грамотами “За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”.
2. Про нагородження кращих учнів та вчителів школи за підсумками рейтингу школи.
Травень 2014 р.
1. Про нагородження учнів школи Похвальними листами “За високі досягнення у навчанні”.
2. Про вручення свідоцтв з відзнакою.
3. Про нагородження випускників Золотими й Срібними медалями та Похвальними грамотами
“За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”.
4. Підготовка школи до нового 2014-2015 навчального року.
Невирішені питання:
- відсутність стимулювання творчості вчителів, учнів та батьків;
- недостатня організація громадського контролю за харчуванням і медичним обслуговуванням
учнів;
- неактивна участь у засіданнях ради.
Основні завдання:
- активно заохочувати творчі пошуки, дослідницько-експериментальну роботу педагогів та
учнів;
- брати участь у розгляді пропозицій, скарг і зауважень педагогів, учнів і батьків;
- систематично організувати громадський контроль за харчуванням і медичним
обслуговуванням учнів;
- надавати допомогу адміністрації та педагогічному колективу в роботі над формуванням і
розвитком єдиного демократичного шкільного мікросоціуму;
- здійснити розробку системи заходів із попередження й ліквідації конфліктних ситуацій у
школі та родинах;
- вживати заходів з підвищення відповідальності батьків за навчання й виховання дітей, за
результати навчання.
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13. Діяльність піклувальної ради

Лише за вчинками людей, суспільство
може судити про їхні чесноти
Гельвецій
Піклувальна рада СЗШ № 158 м. Києва діє на підставі Положення про піклувальну раду
школи. Персональний склад піклувальної ради затверджується щорічно на загальношкільній
батьківській конференції у вересні.
Очолювала піклувальну раду пані Любиш Світлана.
Робота піклувальної ради спрямована на реалізацію основних напрямків діяльності
піклувальної ради:
- систематичне проведення спільних засідань з батьківським комітетом;
- надання юридичної консультації вчителям, батькам, учням школи;
- пошук джерел фінансової підтримки учнів з малозабезпечених та кризових сімей, дітей-сиріт,
талановитих дітей;
- обговорення питань з покращення санітарно-гігієнічного стану закладу, естетичного
оформлення.
Метою роботи піклувальної ради СЗШ №158 у 2013-2014 н.р. було поліпшення життя
учнів, благоустрій приміщень і території школи, встановлення решіток на вікнах І поверху,
придбання меблів для класних приміщень і коридорів, сприяння у розвитку творчої активності
педагогічного колективу, спрямованої на виявлення здібностей вихованців, ефективну
реалізацію творчого, інтелектуального і фізичного потенціалу вихованців.
Найголовніша цінність роботи піклувальної ради - це взаєморозуміння, духовна,
моральна підтримка і допомога нашим дітям.
Піклувальна рада школи сприяє поліпшенню навчально-виховного процесу, створює умови
для розвитку особистості учнів і становлення їх громадянської активності.
У 2013-2014 н.р. піклувальна рада провела 4 засідання та 6 зборів батьківського колективу
по вирішенню нагальних проблем нашого закладу.
На цих зібраннях члени Піклувальної ради обговорювали питання:
Жовтень 2013 р.:
- Затвердження складу піклувальної ради на 2013-2014 навчальний рік.
- Розгляд і затвердження плану засідань піклувальної ради на 2013-2014 н.р.
- Розробка перспективного плану з благоустрою та озеленення території школи.
- Залучення позабюджетних коштів (добровільних пожертвувань) з метою кращої організації
навчально-виховного процесу та покращення матеріально-технічної бази школи.
Грудень 2013 р.:
- Про надання школі допомоги нематеріального характеру: культурного, інформаційного.
- Про сприяння у проведенні новорічних свят.
Лютий 2014 р.:
- Про залучення позабюджетних коштів за рахунок спонсорських внесків підприємств і
приватних осіб та їх раціональне використання;.
- Звіт секторів про виконану роботу за 1 семестр;
- Про спільну роботу вчителів та батьків з учнями "групи ризику".
Березень 2014 р.:
- Про організацію оздоровлення і літнього відпочинку учнів школи;
- Про забезпечення збереження та поповнення навчально-матеріальної бази;
- Про поповнення фонду шкільної бібліотеки.
Заходи, проведені спільно з піклувальною радою закладу:
- День знань.
- День Вчителя.
- Ювілей школи;
- Свято Нового року.
- Акція «Допоможемо дітям з дитячого будинку».
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- Останній дзвоник.
- Випускний вечір.
Невирішені питання:
- пасивна участь у здійсненні фінансової підтримки школи;
- недостатня допомога у створенні інформаційного простору, в якому члени піклувальної ради,
педагоги й учні можуть знайомитися з проблемами школи і знаходити шляхи їхнього спільного
рішення;
- формалізм в діяльності піклувальної ради школи.
Основні завдання:
- організація систематичних зустрічей з адміністрацією школи по обговоренню та вирішенню
шкільних проблем;
- активна робота рубрики в шкільній газеті "Територія батьків" під назвою: «Піклувальна Рада
повідомляє»;
- сприяння створенню і публікації навчальних, методичних, рекламних і т.п. матеріалів і
посібників про школу, що підвищують престиж школи;
- використання фандрайзингу, метою якого є: залучення грошей, залучення друзів, розширення
обізнаності громадськості про діяльність школи, збір нових ідей для майбутніх проектів,
підтвердження працездатності організації, просвіта громадськості.
- подолання формалізму в діяльності піклувальної ради школи;
- залучення членів піклувальної ради до процесу оновлення змісту діяльності школи, до
боротьби з негативними явищами у середовищі учнів.
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14. Співпраця із сільськими школами

Виживуть сільські школи –
виживе країна!

№ закладу,
назва

Район

Гімназія №3

-

Олександрійський
колегіум

-

Область
Чернігівська обл.
м. Ніжин
Кіровоградська
обл.
м. Олександрія

Дата
підписання
угоди
30.10.
2012 р.
06.09.
2004р.

Термін
дії
Не
припускає
обмежень
у часі

Спільні заходи у 2013-2014 н.р.
1. Надання колегам з Олександрії матеріалів педради «Режисура шкільної повсякденності», в
якому бере участь СЗШ №158.

2. Допомога колективу гімназії №3 м. Ніжина у втіленні проекту «Школа сприяння здоров‘ю».
3. Спільна участь у святкуванні ювілею СЗШ № 158 м. Києва.
Невирішені питання:

- на недостатньому рівні відбувається проведення спільних заходів;

- відсутнє активне спілкування між дітьми та вчителями шкіл-партнерів;

- формалізм в співпраці з сільською школою.
Основні завдання:

- організація спільних учнівських екскурсій;

- налагодження спілкування з сільськими школами завдяки електронній пошті;

- написання статей в шкільну газету «Фабрика Думки» на тему: «Сільські школи-партнери. Нові
перспективи.»;

- втілення соціального проекту «Співробітництво через теле- та Інтернеткомунікації»;
- провести спільну педраду у грудні 2014 р.
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15. Міжнародні зв’язки

Світ не закінчується біля дверей будинку.
Моріс Метерлінк

Школа постійно розширює та зміцнює міжнародне співробітництво.

Співробітництво з зарубіжними навчальними закладами
Понад 9 років триває творча співпраця з колегами із Росії – середньою школою № 987 м.
Москви – «Школою здоров’я», і нещодавно розпочалась співпраця зі школою №49 м. Калуги
(Росія) та «Ашагастальською СЗШ», с. Ашагастал, Сулейман-Стальського району, республіки
Дагестан, Росія.
Зарубіжний
Термін дії
навчальний заклад
Угоди про
(назва навчального
співпрацю
закладу
(з ... по...
українською
р.)
мовою, адреса)

«Школа здоров’я»
№987,
Воронежська вул.,
46, корпус 2,
м. Москва, Росія

з 10.01.
2012 р.
(не
припускає
обмежень
у часі)

Cередня
загальноосвітня
школа №49, вул.
Гурьянова, 65,
м. Калуга,
Калужська
область, Росія

з 14.12.
2011 р.
(не
припускає
обмежень
у часі)

Напрямки співпраці
(спільні заходи)
1. Методичний:
- обмін досвідом роботи в області використання
комунікативних технологій з іноземної мови. (вересень
2013 р.).
2. Виховний:
- ознайомлення з Положенням та організацією
проведення конкурсу «Зразковий клас» (листопад 2013
р.).
3. Творчий:
- надання матеріалів узагальненого досвіду роботи
вчителя світової літератури, переможця міського етапу
конкурсу «Учитель року» (лютий 2014р.).
1. Виховний:
- обмін досвідом роботи в області шкільної преси.
2. Методичний:
- надання матеріалів
початкових класів.

щодо

проведення

Тижня

Співпраця з українською діаспорою
№
п.п.

Держава

1

Португалія,
м. Лісабон

Громадська
організація,
навчальний заклад
української діаспори
Українська суботня
школа «Дивосвіт»
при спілці українців
в Португалії
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Напрямки співпраці
(спільні заходи)
Обмін досвідом щодо організації в школі
Міжнародного дня рідної мови

Участь у міжнародних проектах та програмах.
Міжнародний
Заходи щодо
№
проект,
Мета проекту,
реалізації
п.п.
міжнародна
програми
проекту,
програма
програми
підвищити
рівень
володіння
англійською мовою серед школярів та
подолати мовний бар’єр;
СОЦІАЛЬНО –
- розвинути навички та здібності,
Заняття,
ОСВІТНІЙ
корисні
у
подальшому
житті
тренінги для
ПРОЕКТ “World (активність, комунікація, лідерство
учнів 7, 8, 9
without borders”
тощо);
класів,
(Світ без
- допомогти школярам зрозуміти свої
1
що проводять
кордонів),
життєві цінності;
студентиорганізований ГО мотивування
школярів
до
волонтери,
«Локальний
подальшого особистого розвитку;
носії мови
комітет AISEC
- подолати культурні стереотипи серед
(січень 2014 р.)
Київ»
школярів та виховати покоління
толерантних
підлітків
до
представників інших країн, культур та
віросповідань.
Діяльність Євроклубу, осередків дружби
У школі працює Євроклуб «Вікно в Європу» (кер. Кучай М.В.), девіз якого - "Весь світ одна сім'я". Клуб ставить за мету: інтеграція української молоді в світовий культурний простір
та розповсюдження знань серед молоді інших країн світу про культуру української нації.
Назва
ПІБ
№
Євроклубу,
Дата
Заходи, проведені
відповід.
Напрямки роботи
п.п.
осередка
створення
у 2013-2014 н.р.
особи
дружби
1
«Юний
2001р.
Кучай
поширення 1.
Молодіжна
дипломат»
Марія
інформації про ЄС шкільна миротворча
Валеріївна серед школярів;
акція
«Пам'ять
–
організація
та енергія вічності».
налагодження
2. Науково-практична
листування
зі конференція «Київ –
школами
Росія:
крок
європейських країн;
назустріч».
- сприяння вивченню 3.
Участь
у
Х
іноземних мов країн- Міжнародному
членів Євросоюзу;
конкурсі-фестивалі
- сприяння вивченню «Діалог
держав:
та поширенню знань з партнерство в освіті».
історії та культурних 4.
Засідання
традицій країн-членів Євроклубу на тему:
ЄС;
«Франція-країна моєї
підготовка мрії».
інформаційних
5. Конкурс есе «Що
стендів,
бюлетнів, значить
бути
газет;
європейцем?».
участь
у 6.
Організація
міжнародних
фотовиставки
конкурсах
та «Різноманіття в моїй
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проектах;
громаді».
підготовка
та 7.
Робота
над
проведення
створенням
вебпізнавальносторінки Євроклубу.
розважальних заходів
для ознайомлення з
культурою
країнчленів
Євросоюзу;
- сприяння вихованню
учнівської молоді в
дусі
загальних
європейських
цінностей;
навчання
ефективному
спілкуванню
та
захисту прав дітей і
молоді.
У 2013-2014 н.р. школа продовжила свою активну участь освітньо-навчальному
проекті «Світ без кордонів». «Лідерами не народжуються, ними стають!» Такий девіз
освітньо-навчального проекту «Світ без кордонів», в якому взяли участь учні 7, 8, 9 класів
нашої школи у січні 2014 р. Протягом проекту іноземні члени організації AIESEC прочитали
лекції та семінари з особистого розвитку та лідерства для школярів. Місія проекту – розвинути
у школярів лідерські здібності, спонукати їх розвиватися, розширяючи свій світогляд. Цього
разу учні 9-х класів долучилися до Програми на тему професійної орієнтації. Метою Програми
є активація лідерських якостей серед школярів, надання їм платформи для прийняття рішень
про майбутнє і допомоги в ідентифікації цінностей, сильних та слабких сторін, особистих та
професійних цілей. Цілі даної Програми:
- Розкриття та розвиток професійних навичок серед школярів
- Розвиток кар’єрно-орієнтаційних навичок
- Активація лідерських якостей
- Покращення рівня англійської мови
- Розширення кругозору школярів і надання інформації різні сфери діяльності та професії
- Запуск процесу поставлення цілей в школярів.
Для учнів 7-8 класів програма занять була побудована на тему культурного розуміння та
толерантності.
Невирішені питання:
- формалізм у співпраці з школами партнерами;
- відсутність можливості для стажування вчителів за кордоном;
- незалучення вчителів до участі у міжнародних заходах;
- несистематичне поновлення інформації на сайті школи в розділі «Welcome to Ukraine».
Основні завдання:
- встановлення та підтримка партнерських зв'язків зі школою-партнером далекого зарубіжжя;
- систематично поновлювати інформацію на сайті школи в розділі «Welcome to Ukraine»;
- брати активну участь у міжнародних конференціях, семінарах, виставках та форумах, інших
заходах;
- ознайомитися з досвідом співробітництва загальноосвітніх навчальних закладів району, м.
Києва із зарубіжними партнерами;
- залучити учителів-представників інших держав до навчально-виховного процесу школи;
- розпочати практику стажування вчителів за кордоном.
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16. Створення власної системи інформаційного забезпечення:
шкільна преса, радіогазети тощо. Використання мережі INTERNET.

Шкільна преса –
крок до лідерства.
Шкільна газета – могутній засіб виховання і підвищення інтересу до навчання. Вона
моделює ситуацію дорослого життя, дозволяє охопити досить широке коло учнів, різних і за
віком, і за інтересами, і за соціальним статусом, сприяє згуртованості дітей, удосконаленню
міжособистісних відносин через вміння рахуватися з думкою, інтересами і бажаннями своїх
товаришів.
Головним редактором шкільної газети «Фабрика Думки» у 2013-2014 н.р. була
Євтушок Вікторія, учениця 11-А класу. Зусиллями Центру преси у цьому навчальному році
було випущено 6 випусків номерів шкільної газети:
- вересень 2013 р. – 48 випуск шкільної газети "Фабрика Думки", присвячений темам: «НОВИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ РІК... ЦЕ ВОІСТИНУ НОВИЙ РІК.», «ІСТОРІЯ СВЯТА ДНЯ ЗНАНЬ»,
«ШКОЛА 158 — МАЛЕНЬКА БАТЬКІВЩИНА», «158 ПЕРЕТВОРИТЬ НЕВДАЧУ НА
УСПІХ»;
- жовтень 2013р. – 49 випуск був присвячений темі Правил дорожнього руху;
- жовтень 2013р. – 50 ювілейний випуск висвітліював теми: «РІДНІЙ 158 ШКОЛІ— 50
РОКІВ!», «Школо 158-а, ти така рідна, світла, дорога.», Вірш «Рідна школо!» /Кузьменко Ю.,
10-А кл./, «Школа — дивовижна країна!» /Євтушок В., 11-А кл./ «За все тобі вдячна!»
/Степанюк К., 11-А кл./.
- листопад 2013 р. – 51 тематичний випуск «Пам'ятаємо вічно...»: «Листи німецьких
загарбників», «Київська наступальна операція», «Битва за Дніпро», «Реалізація Плану “ОСТ”»,
«Видатні радянські воєначальники»;
- листопад 2013 р. – 52 випуск: пісумки участі учнів СЗШ №158 у проекті "Київщина - все
найкраще дітям!", репортаж про перемогу учнів 4-А кл. у конкурсі “Найкращий педагог”;
- березень 2014 р. – 53 випуск присвяено 200-ій річниці від Дня народження Т.Шевченка:
«Шляхами Великого Кобзаря», «Афоризми та крилаті вислови Т.Шевченка».
У випуску й розповсюдженні газети активну участь брали члени шкільного Прес-центру.
Саме вони придумали її назву і пишуть замітки до газети.
У школі також випускається газета для батьків «Територія батьків» і корпоративна
газета «158 сходинок».
У 2013-2014 н.р. було випущено два випуски «Території для батьків». У жовтні 2013 р.
на сторінках газети піднімались питання: «Витяги з нормативно-правових актів України щодо
відповідальності батьків за невиконання обов’язків по вихованню дітей», «Кодекс України про
адміністративні правопорушення», «Кримінальний кодекс України», «Сімейний кодекс
України», Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту»,
«Положення про загальноосвітній навчальний заклад», у травні 2014 р. номер газети вийшов
під гаслом «Обираєш школу – обираєш долю», куди увійшли статті «50 років творчого пошуку
і зростання», «Які вони — перші вчителі?», «СЗШ № 158 — територія здоров‘я».
До вересневого випуску корпоративної газети «158 сходинок» ввійшли статті:
«Вчитель в сучасному світі.... Який він?», «НОУ-ХАУ ювілейного 2013-2014 н.р.», «Пісня-гімн
вчителів СЗШ №158 у ювілейному 2013-2014 н.р.». До грудневого випуску – «Режисура
шкільної повсякденності: педагог і проблеми дисципліни.», «Стратегії поведінки вчителя», до
січневого – «МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ЩОДО
ПРОВЕДЕННЯ КЛАСНИХ ВИХОВНИХ ГОДИН З ПРАВОВОЇ ТЕМАТИКИ», «Витяги із
законодавства, що стосуються адміністративної та кримінальної відповідальності
неповнолітніх».
Школа має веб-сторінку: www.school158.edukit.kiev.ua, На сайті
представлена
управлінська діяльність, навчальна, виховна, методична робота, соціально-психологічна
служба, сторінка з історії школи, шкільне життя, батьківська сторінка. Систематично
висвітлюється інформація для батьків про використання благодійних батьківських внесків. У
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змістовному наповненні сайту бере участь адміністрація, педагогічний та батьківський
колективи закладу. Інформація на сайті школи постійно оновлюється, динамічно розповідається
про шкільне життя. Результатом цього є його висока відвідуваність.
Невирішені питання:
- недостатня мотивація членів прес-центру, вчителів до роботи в шкільних виданнях;
- несистематичність випуску шкільних видань;
- технічні неполадки шкільної радіоапаратури.
Основні завдання:
- активізувати творчу ініціативу та розвиток організаторських здібностей членів шкільного
прес-центру;
- виявити талановитих школярів для подальшого професійного удосконалення в області
журналістики;
- забезпечити комфортне середовище, створення ситуації успіху в роботі шкільного пресцентру;
- вивчити етичні питання, пов'язані з видавничою діяльністю: авторське право, плагіат,
цензура;
- розпочати створення електронних версій шкільних видань;
- використовувати мережу Internet у школі з метою листування з іншими школами, підготовки і
проведення уроків, семінарів, практикумів з різних навчальних дисциплін тощо;
- налагодити роботу шкільної радіоапаратури;
- залучити додаткові кошти для організації роботи в шкільних виданнях.

70

17. Фінансово-господарська
діяльність

Грошима треба управляти, а не служити ім.

Сенека Луций Анней

Будівля школи прийнята в експлуатацію більше 50 років тому. Але не зважаючи на

великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом, батьківською громадою

постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтримує її у робочому
стані.

До початку 2013-2014 н.р. у школі частково було замінено систему опалення за рахунок

бюджетних коштів. Не в кращому стані електромережа.

За рахунок благодійних коштів батьків здійснюється ремонт шкільної оргтехніки (а це

два комп’ютерні класи та кілька комп’ютерів і принтерів для адміністративних потреб),

оновлення шкільних рекреацій, поточні ремонти коридорів школи, придбання меблів в класні

приміщення, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку, внутрішніх туалетів,

ремонт та підготовка класних кімнат до навчального року, косметичний ремонт даху в тирі,
виготовлення та встановлення дверцят в туалетах, відремонтування кабінету відпочинку для
вчителів, косметичний ремонт малого спортзалу.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального

закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними меблями,

оформлено куточки відпочинку для учнів, активно проводиться робота по озелененню
коридорів. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. Своєчасно обрізаються дерева, кущі,

омела. Білиться огорожа, бордюри. Технічним персоналом проводиться скошування трави на
газонах, вивезення сміття з території школи.

Адміністрація школи, батьківський комітет на загальношкільних та класних зборах

постійно звітується перед батьками за витрати батьківських благодійних внесків. Інформацію
про витрати розміщено на сайті школи у вкладці «Батькам».
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Невирішені питання:
- потребує негайного ремонту асфальт перед футбольним майданчиком школи;
- електромережа в незадовільному стані;
- приміщення спортивних роздягалень вимагають ремонту;
- вимагають ремонту сходинки перед входом у школу.
Основні завдання:
- клопотати перед депутатами щодо ремонту асфальту перед футбольним майданчиком школи
та приміщень спортивних роздягалень;
- залучити позабюджетні, спонсорські та батьківські кошти для ремонту електромережі та
сходинок перед входом у школу.
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18. Організація внутрішкільного контролю за виконанням
навчального плану, програм, якістю знань, умінь і навичок учнів.

Від надмірного контролю
вимирає довіра. Георгій Александров
Регулятором навчально-виховного процесу є внутрішкільний контроль. У 2013-2014
н.р. було розглянуто такі питання:
1. «Організація роботи за новими Державними стандартами» (фронтальний контроль);
2. «Якість роботи вчителя – успішність учня» (тематичний контроль);
3. «Рівень сформованості учнівських колективів 10 класів» (діагностичний контроль);
4. «Адаптація випускників початкової школи до основної школи» (цільовий контроль);
5. «Використання ІКТ у навчально-виховному процесі» (тематичний контроль);
6. «Метод проектів як складова проблемного навчання в процесі викладання біології»
(тематичний контроль);
7. «Впровадження інноваційних форм і методів навчання» (діагностичний контроль);
8. «Використання здоров'язбережних технологій на уроках фізкультури» (тематичний
контроль);
9. «Аналіз стану відвідування учнів» (персональний контроль);
10. «Стан ведення шкільної документації» (класні журнали, щоденники) (персональний
контроль);
11. «Організація індивідуально-групових, факультативних занять, роботи спортивних секцій»
(персональний контроль);
12. «Дозування домашніх завдань» (попереджувальний контроль);
13. «Розвиток інтересів учнів у позакласній діяльності» (діагностичний контроль);
14. «Використання можливостей ГПД для підвищення рівня навчальних умінь та навичок
учнів» (тематичний контроль);
15. «Творчість учителя та учня як важливий чинник навчально-виховного процесу»
(тематичний контроль);
16. «Організація роботи з новими навчальними програмами у 5-х класах» (діагностичний
контроль);
17. «Забезпечення збереження життя та здоров'я учнів на уроках і в позаурочний час»
(попереджувальний контроль);
18. «Розвиток творчого потенціалу школярів на уроках образотворчого мистецтва»
(тематичний контроль);
19. «Організація проведення навчальних екскурсій» (фронтальний контроль);
20. «Організація індивідуального навчання учнів» (попереджувальний контроль);
21. «Впровадження нових освітніх технологій» (фронтальний контроль);
22. «Стан виконання рішень педагогічної ради школи» (тематичний контроль).
У 2013-2014 н.р. адміністрацією школи було вивчено стан викладання таких предметів:
- «Використання інтерактивних форм навчання під час викладання курсу «Мій Київ»;
- «Вивчення стану викладання трудового навчання у початковій школі»;
- «Оволодіння необхідними у житті навичками поведінки під час вивчення курсу основи
здоров’я»;
- «Шляхи розвитку особистості учня на уроках етики».
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19. Форми контролю, яким піддавався заклад з боку органів
державної виконавчої влади та органів управління освітою.

Той, хто контролює,

може змінювати реальність.
Федін Сергій

Департамент освіти і науки, молоді та спорту КМДА та представники

Дніпровського РУО перевіряли організацію навчально-виховного процесу в 1-х
та 5-х класах щодо впровадження Державних стандартів освіти (27.11.2013 р.).

Співробітники СЕС проводили планову перевірку на виконання ст. 5 Закону

України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності» (06.05.2014 р. – 07.05.2014 р.)

Дніпровський РНМЦ перевіряв стан організації гурткової роботи школи

(04.03.2014 р.).

23.06.2014 р. було здійснено моніторинг стану підготовки школи до 2014-

2015 н.р. (РУО, СЕС, РДА).

Директор школи

І.Гондюл
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