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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.
Повна поштова адреса,
Електронна адреса,
Повна назва ЗНЗ
телефон
адреса сайту
Середня
02125 м. Київ,
загальноосвітня
sch158@ukr.net
вул. Стальського, 12
www.school158.edukit.kiev.ua
школа І-ІІІ ступенів
(044) 540-91-01
№158 м. Києва
Керування школою здійснює Гондюл Ірина Леонідівна – директор школи.
Стаж роботи - 24 роки, на посаді директора – 3 роки.
До складу адміністрації входять:
- Діденко Валентина Євгенівна – заступник директора з навчально-виховної
роботи. Стаж роботи - 35 років.
- Костяна Наталія Борисівна – заступник директора з навчально-виховної роботи.
Стаж роботи - 15 років.
- Долотова Ірина Євгенівна - заступник директора з навчально-виховної роботи.
Стаж роботи - 5 років.
- педагог-організатор. Стаж роботи - роки.
У школі навчається 641 учень, що складає 24 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).
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!»
Паспорт школи
№ п/п
1
2
3

4
5

Показники

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:

Стан
Українська
24
641
284
268
89
4
343
83
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Діти – сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

6
7

8

9

10

11
12
13

7

Діти - інваліди
Діти з багатодітних сімей
Діти з малозабезпечених сімей
Чорнобильці
Талановиті

5
36

Загальна кількість працівників, із них:

75

Технічного персоналу

19

Діти, які перебувають на внутрішкільному обліку
Педагогічних

Вчителі, що мають вищу категорію
Вчителі, що мають І категорію

11
24
2

56
27
4

Вчителі, що мають ІІ категорію

10

Кількість кабінетів

51

Вчителі, що мають категорію «спеціаліст»
Загальна кількість комп’ютерів:
З них в комп‘ютерних класах

Кількість робочих місць у комп’ютерних класах

Кількість художньої літератури у шкільній бібліотеці
Кількість підручників
Забезпеченість учнів підручниками

15
30
18
16

8785

15891

99,3%

Школа працює в п’ятиденному режимі, з 8-30 до 19-00. Організована робота
груп подовженого дня для учнів 1-4 класів.
Приміщення школи забезпечують оптимальні умови для організації
навчально-виховного процесу, відпочинку, харчування учнів. Класні кімнати та
кабінети знаходяться в
належному санітарно-гігієнічному стані, мають
естетичний вигляд, укомплектовані наочними посібниками, необхідними
технічними засобами навчання та дидактичними матеріалами. Створюються і
поповнюються відео- та медіатека. У навчальному процесі використовуються 10
мультимедійних проекторів, 3 ноутбуки, 8 телевізорів.
Разом з тим, школа має постійну потребу в поповненні навчальноматеріальної бази та удосконаленні естетичного вигляду деяких приміщень,
особливо спортивних роздягалень, ремонті коридорів.
Зарахування учнів до школи здійснюється на безконкурсній основі.
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Кадрове забезпечення
Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом навчального
року можна охарактеризувати як 100%.

Стаж роботи вчителів

Більше 20 років

10-20 років

27

26

29

7

8

8

2012-2013
2013-2014

6

3-10 років

До 3 років

4

8
0%

12
20%

2014-2015

9

40%

10
60%

80%

100%

У школі у 2014-2015 н.р. працювало 10 вчителів, які мають стаж до 3 років,
9 – від 3 до 10 років, 8 вчителів мають стаж від 10 до 20 років і 29 вчитель –
більше 20 років.
У закладі працює:
- Педагогів пенсійного віку – 10 осіб.
- Технічних працівників пенсійного віку – 6 осіб.
Середній вік вчителів – 44 роки.
Стать педагогічних працівників

2014-2015

52

4

2013-2014

50

3

2012-2013

Чоловіки
51

2
0

Жінки

10

20

30

40

50

60

Звичайно, у школі працює більше жінок-вчителів, хоча за 3 роки
прослідковується тенденція зростання кількості педагогічних працівників –
чоловіків.
Якісний склад педагогічних кадрів:
Спеціалістів – 15;
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Спеціалістів ІІ категорії – 10;
Спеціалістів І категорії – 4;
Спеціалістів вищої категорії – 27.

Якісний склад педагогічного
колективу СЗШ №158 м. Києва

30
25

23

26

27

20

15

15
10

7

5
0

Вищ а
категорія

16

2012-2013

15

2013-2014
2014-2015

10
4

3

4

І категорія

4

ІІ категорія

Спеціаліст

Педагогічні звання вчителів
13

Відмінник освіти
України

13
13
5

Старший учитель

8

2014-2015
2013-2014

9

2012-2013

Учитель-методист

11
0

2

4

6

8

10

12

16

13

14

16

18

Мають звання «учитель-методист» - 16 вчителів, «старший учитель» - 5
вчителів і «Відмінник освіти України» - 13 вчителів. Як бачимо з діаграми, за три
роки кількість вчителів, які мають звання «учитель-методист», виросла з 11 до 16.
Плинність педагогічних кадрів

12,00%
10,00%

11,7%

8,00%

6%

6,00%
4,00%

5,8%

2,00%
0,00%

2012-2013

2013-2014

2014-2015
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За 2014-2015 навчальний рік звільнилися 2 вчителів: вчитель фізкультури
Березенко Н.І. і вчитель німецької мови Семенова І.Г. Двоє педагогічних
працівників пішли в декретну відпустку. З діаграми видно, що плинність
педагогічних кадрів щороку зменшується.
У 2014-2015 н.р. атестувалося 15 вчителів, із них:
вищу
першу
другу
спеціаліст
встановлено категорію 1
4
підтверджено
10
категорію
У 2014-2015 н.р. атестувалося 15 вчителів. За результатами 1 вчителю
встановлено вищу категорію, 10 вчителям – підтверджено вищу категорію, 4
вчителям було встановлено ІІ кваліфікаційну категорію.
Звання вчителів (2014-2015 н.р.)
Учитель
Старший учитель/
методист/
старший вихователь
виховательметодист
присвоєно звання
1
3
підтверджено звання
1
3
Підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів у 2014-2015 н.р.
здійснювалось наступним чином:
№/п
Вид діяльності
Кількість педагогів
1 Курсова перепідготовка
2 Атестація
15
Участь у Програмі з попередження
насильства між дітьми в рамках проекту
3
20
«Впровадження Конвенції ООН про права
дитини в Україні»
Участь у фаховому конкурсі «Вчитель
4
4
року – 2015»
Проведення
відкритих
уроків,
43 уроки,
5
позакласних заходів
21 позакласний захід
6 Публікація педагогів у періодичній пресі
28
7 Вивчення англійської мови
12
У 2014-2015 н.р. перемоги в професійних конкурсах отримали:
- І місце в районному, лауреат міського етапу конкурсу «Учитель року – 2015» в
номінації «Правознавство» (вч. Осьмак О.С.).
- І місце в районному, лауреат міського етапу конкурсу «Учитель року – 2015» в
номінації «Хімія» (вч. Гревнєва С.В.).
- І місце в районному, лауреат міського етапу конкурсу «Учитель року – 2015» в
номінації «Образотворче мистецтво» (вч. Тримайло Г.Ю.).
- ІІ місце в районному етапі конкурсу «Учитель року – 2015» в номінації
«Українська мова та література» (вч. Заіка В.О.).
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Якщо взяти період з 2012-2015 рр., то дев‘ять педагогів школи стали
переможцями та призерами районного етапу конкурсу «Учитель року» в
номінаціях «Музика», «Класний керівник», «Світова література», «Географія»,
«Початкове навчання», «Правознавство», «Хімія», «Образотворче мистецтво»,
«Українська мова та література», двоє з них перемогли на міському етапі.
Школа в період з 2012-2015 рр. щорічно одержує подяки від педагогічного
видавництва «Плеяда» за створення умов для розповсюдження педагогічного
досвіду колективом закладу. У 2014 р. у фахових виданнях свої статті та розробки
надрукували 7 членів педагогічного колективу, а в 2015 р. – 28 педагогів.
Стан і розвиток шкільної мережі
Шкільна мережа сформована на підставі нормативів і санітарно-гігієнічних
умов для здійснення навчально-виховного процесу. Впродовж трьох років моєї
роботи на посаді директора школи проводилася планомірна робота щодо
збереження й розвитку шкільної мережі:
2014-2015
2012-2013
2013- 2014
Кількість класів
24
23
23
Кількість учнів на початок навчального
року
Середня наповнюваність

548

23,8

Шкільна мережа

559

24,3

635

26,5

Ці дані вказують на те, що щороку кількість дітей та середня
наповнюваність в класах зростає. Це є хорошим показником роботи всіх
учасників навчально-виховного процесу: як вчителів, техперсоналу, так і батьків і
учнів.
З 01.09.2014 р. по 01.07.2015 р. до школи прибуло ___ учнів, а вибуло –
____.
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2. Завдання і проблеми, над якими працював заклад

У 2014-2015 навчальному році освітня діяльність педагогічного колективу
здійснювалася відповідно до обраної навчальної стратегії, спрямованої на
особистісно-зорієнтоване навчання та виховання кожного учасника процесу. Це
пов’язано з необхідністю вирішення наступних основних завдань методичної
роботи:
1. Формування особистісного самовизначення учасників навчально-виховного
процесу в умовах інноваційно-інформаційного простору.
2. Комунікативна культура як сукупність знань, умінь і навичок забезпечення
взаємодії учасників навчально-виховного процесу в конкретній соціокультурній
ситуації.
Завдання, які вирішувала школа у 2014-2015 н.р., були наступні:
1. Надавати якісні освітні послуги відповідно до вимог державних стандартів
освіти та освітніх потреб батьків.
2. Познайомитися та апробувати коучинговий підхід у навчанні та вихованні
учнів як технологію реалізації сучасної освіти.
3. Залучити учителів школи до участі у конкурсі «Учитель року – 2015» у
номінаціях:
- Українська мова та література.
- Математика.
- Образотворче мистецтво.
- Хімія.
- Правознавство.
4. Забезпечити психолого-педагогічний супровід саморозвитку особистості учня
та учителя.
5. Розширити можливості соціалізації учнів 10-11 класів.
6. Формувати в учнів навички 21 століття. Які це навички: критичне мислення
комунікація і співробітництво, креативність, гнучкість розуму, винахідливість,
інформаційна грамотність, адаптивність, ініціативність і самостійність, навички
соціальної і міжкультурної взаємодії, продуктивність і відповідальність, лідерство
і здатність відповідати за свої дії.
7. Здійснювати демократизацію системи виховання, що базується на
рівноправному діалозі між тими, хто навчає, і тими, хто навчається.
8. Будувати навчально-виховний процес таким чином, щоб він не тільки не
погіршував фізичний стан учнів, а й укріплював їх сили та можливості.
9. Розпочати створення електронної шкільної бібліотеки.
10. Заохочувати творчі пошуки, дослідницько-експериментальну роботу педагогів
та учнів.
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.
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.
Матеріально-технічна база
Діяли навчальні кабінети та інші приміщення технічного і санітарногігієнічного 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 280 посадочних місць
1
 кабінет учнівського самоврядування
1
 лабораторії з фізики та хімії
2
 радіовузол
1
 кабінет психолога
1
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 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.
У школі працювало 23 комп'ютери, з них 18 використовувалося в навчальновиховному процесі. Для послуг учасників навчально-виховного процесу школа
має нові технічні засоби навчання (телевізори, магнітофони, мультемедійні
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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Відомості про працевлаштування випускників 11-их класів 2014 р.

-

1

17

36

36

-

1

17

11-Б

Всього

2

17

-

На курсах при ВНЗ

У вищих навчальних
закладах І і ІІ рівня
акредитації

табелі

-

9

-

2

-

-

26

2

-

-

Інше

19

Діти-інваліди

19

Не визначились

11-А

Працевлаштовані

1

У вищих навчальних
закладах ІІІ і ІV рівня
акредитації
У закладах професійнотехнічної освіти

Клас

атестат

№

Виїхали за межі міста, України

Продовжують здобувати
освіту:

Кількість випускників 11-х класів

З них
отримали:

-

-

6

1

-

-

-

-

6

1

-

Всього

9-Б

32

32

-

18

-

-

4

9

-

-

-

62

62

-

36

-

-

8

17

-

-

-

30

29

-

18

-

-

4

8

-

-

-

1

-

1

-

-

Інше

Діти-інваліди

Не визначились

екстерном

Працюють

у вищих навчальних
закладах І-ІІ рівнів
акредитації

у закладах професійнотехнічної освіти

у вечірніх (змінних)
школах

у 9 класі
(повторно)

у 10 класі

Продовжують здобувати
загальну середню освіту:

Виїхали за межі міста, України

9-А

свідоцтва

Клас

З них
отримали:

табелі

Кількість випускників 9-х
класів

Відомості про працевлаштування випускників 9-их класів 2014 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
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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 2014-2015 н.р. виявлено 5 дітей, у яких мали місце
поодинокі пропуски уроків без поважних причин. Це: Зубова Тамара – 8-Б кл.
(кл.кер. Хаустова О.В.), Алексеєнко Данило – 9-Б кл. (кл.кер. Якусевич Л.М.),
Барінов Богдан – 9-А кл. (кл.кер. Кучай М.В.), Сосновський Кирило – 8-Б кл.
(кл.кер. Хаустова О.В.), Кучер Світлана – 8-Б кл. (кл.кер. Хаустова О.В.),
Гандзюк Анастасія – 8-Б кл. (кл.кер. Хаустова О.В.), Козаченко Дмитро - 8-Б кл.
(кл.кер. Хаустова О.В.), Швець Сергій - 11-А кл. (кл.кер. Тримайло Г.Ю.),
Керімов Руслан – 11-А кл. (кл.кер. Тримайло Г.Ю.), більше 10 днів - Драгунова
Анжела - 10-Б клас (кл.кер. Заіка В.О.). 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;
- співпраця з кримінальною міліцією, Службою у справах дітей та центром
соціальних служб сім‘ї та молоді;
- систематична робота психолога школи Олейнікової Н.В. з усіма дітьми та ін.
Але, на жаль, Драгунову Анжелу (10-Б кл.) так і не вдалось повернути до
навчання. Анжела пішла з дому ще 21.01.2014 р.
Адміністрація вживала цілий комплекс заходів з метою повернення Драгунової
А. до навчання, а саме:
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1. Постійне інформування начальника управління освіти Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації про неохоплення навчанням Драгунової
Анжели.
2. Неодноразове повідомлення кримінальної міліції Дніпровського Та
Деснянського 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, 2014 р.)
2.Випуск номеру шкільної газети для батьків «Територія батьків» на тему:
««Виховуємо безпечну поведінку»» (Жовтень,2014 р.).
3.Батьківський всеобуч «Мультикоманіпуляція" (телевиховання)». 1-8 кл.
(Психолог, жовтень 2014 р.)
4.Стан відвідування учнями школи у вересні-жовтні 2014 р.
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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/.
7. Робота університету педагогічних знань для батьків «Проблеми соціальної
адаптації дітей до соціокультурного середовища» (Січень 2015 р., кл.керівники).
8.Засідання університету педагогічних знань для батьків: «Пустощі та хуліганство
- чи є відмінності?» (Лютий 2015 р.).
9. Засідання м/о кл. кер. «Вплив сімейного виховання на становлення особистості
дитини» (Березень 2015 р.).
10. Індивідуальна робота з сім’ями, що негативно впливають на виховання дітей.
(Березень 2015 р.,ЗДВР., кл. кер., психолог).
11. Робота університету педагогічних знань для батьків: «Гуманізація стосунків
між сім’єю та школою – основа формування життєвої компетентності
дитини.».(Квітень 2015 р.,1-11 кл.)
12. Засідання Університету політичних та правових знань. (Квітень 2015 р.,
вчитель правознавства).
13. Засідання загальношкільного батьківського комітету:
- Дорослі і діти: союз, конфлікт, компроміс.
- Класні батьківські збори:
1-4 кл. – «Виховання відповідальності у дітей в умовах сім’ї»
5-11 кл. – «Формування у підлітка навичок самоосвіти, самовиховання» (Квітень
2015 р.)
14. Засідання піклувальної ради школи. Підсумки роботи піклувальної ради
протягом 2014-2015 н.р.
15. Щорічний звіт директора школи про роботу в 2014-2015н.р (травень 2015 р.).
16. Засідання загальношкільного батьківського комітету:
- Про підсумки спільної роботи сім’ї та школи щодо організації та здійснення
виховного процесу в школі в 2014-2015 н.р. (Травень 2015 р.)
2.Робота психолога:
1.Лекція «Дитячо-батьківські стосунки» (Вересень, 2014 р.).
2. Психологічний супровід дітей, які мають ознаки дезадаптації (Психолог,
жовтень 2014 р.)
3. Проведення індивідуальних бесід з батьками з питань успішності, відвідування,
дисципліни. (ЗНВР, ЗДВР, кл.кер., психолог, жовтень 2014 р.).
4. Вивчення умов життя учнів, стану сімейного виховання, спільної діяльності
сім’ї та школи (Адміністрація, кл.кер., психолог, листопад, 2014 р.).
5. Проведення рейдів у сім’ї учнів, які мають низький рівень досягнень, з метою
вивчення умов проживання (Кл.кер., соц.педагог).
6.Вивчення умов життя важковиховуваних учнів, які пропускають уроки і
надання їм практичної допомоги. (Кл.кер., психолог, листопад, 2014 р.).
7. Контроль за відвідуванням школи учнями, їхньою присутністю на перших і
останніх уроках. (Адміністрація, кл. кер., психолог, листопад, 2014).
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8. Тренінг толерантної поведінки (учні групи ризику) «Як навчитися жити
щасливо» (Психолог, листопад 2014 р.)
9.Тренінг: «Як допомогти учням із початковим та середнім рівнем навчальних
досягнень?» (Грудень, 2014 р.)
10.Індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень та низькою
мотивацією навчальної діяльності,
щодо відвідування школи. /Протягом
семестру/.
11.Надання психологічної допомоги учням, які пропускають школу з причини
виникнення конфліктної ситуації в учнівському колективі /За необхідністю/.
12. Індивідуальні бесіди з учнями, що не мають бажання навчатися, мають
поодинокі пропуски уроків з метою визначення мотивів навчальної діяльності та
підвищення інтересу до навчання (Зубова Т. – 8-Б кл, Алексеєнко Д. – 9-Б кл.,
Барінов Б. – 9-А кл., Сосновський К. – 8-Б кл., Кучер Св. – 8-Б кл., Гандзюк А. –
8-Б кл.) /вересень-грудень 2014р./.
13.Індивідуальна робота з сім’ями, що негативно впливають на виховання дітей.
(Січень 2015 р.,ЗДВР, психолог, психолог).
14.Розвивальні заняття з профілактики девіантної поведінки. (Січень 2015
р.,психолог).
15. Бесіда з учнями 9-10 кл. «Твоє життя - твій вибір» (Січень 2015 р.,кл.
керівники, психолог).
16. Нарада при ЗНВР:
- організація роботи з учнями, які мають початковий рівень навчальних
досягнень та низький рівень відвідування уроків (Лютий 2015 р.).
17. Мала педрада „Сформованість життєвої компетентності учнів 9–х класів”
(Березень 2015 р., адміністрація, класні керівники).
18. Робота університету педагогічних знань для батьків. «Проблема подолання
неуспішності очима психолога» (Березень 2015 р., психолог)
19.Психологічний тренінг на зняття психологічної напруги та тривожності
(Березень 2015 р.,психолог)
20 .Психологічний тренінг “Спілкування в конфлікті” (Квітень 2015 р.,психолог).
21. Групові консультації для вчителів та учнів «Антистресовий комплекс вправ
для вчителів та учнів» (Травень 2015 р.,психолог)
22. Індивідуальні бесіди з учнями, що не мають бажання навчатися, мають
поодинокі пропуски уроків з метою визначення мотивів навчальної діяльності та
підвищення інтересу до навчання (Кучер С. – 8 -Б кл., Козаченко Д. - 8-Б кл.,
Швець С. - 11-А кл., Керімов Р.– 11-А кл.) /січень –лютий 2015 р./
3. Робота учнівського самоврядування:
1. Спільне засідання Трикутника з питання організації шкільного життя
(Адміністрація, голова батьківського комітету школи, Президент шкільного
парламенту)./Вересень, 2014 р./
2. Рейд «Хто спізнився на урок?» /Жовтень,2014 р.; лютий, 2015 р./
3. Проведення Дня інформування учнів
з теми:
«Правила шкільного
життя»/Жовтень 2014р.; січень, 2015 р./
4. Лекційно-дискусійна профілактична робота з батьками щодо профілактики
наркоманії, паління, алкоголю. (Грудень, 2014 р.).
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5.Засідання Шкільного парламенту, на які викликаються учні, що пропускають
уроки без поважних причин /щомісяця/.
6. Спільне засідання Трикутника з питання організації шкільного життя
(Адміністрація, голова батьківського комітету школи, Президент шкільного
парламенту), (січень, 2015р.).
7. Рейд «Дозвілля». (Березень 2015 р., ШП).
4. Робота батьківського комітету:
1. Проведення рейдів "Відвідування школи" /щоквартально/.
2.Обговорення питання на засіданні загальношкільного батьківського комітету
" Стан відвідування учнями школи у вересні-листопаді 2014 р.»
3.Засідання
загальношкільного
батьківського
комітету
школи:
«Здоров’язберігаючі технології як фактор забезпечення здорового розвитку
дитини. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх та попередження
насилля в сім’ї» (Грудень, 2014 р.)
4.Організація рейдів в сім'ї Керімова Р. (11-А кл.), Кучер С. (8-Б кл.) з метою
вивчення причин пропусків уроків без поважних причин.
5.Обговорення питання на засіданні загальношкільного батьківського комітету
" Стан відвідування учнями школи у січні – березні 2015 р.»
6. Організація рейдів з метою з’ясування умов проживання дітей-сиріт, дітей з
багатодітних і малозабезпечених сімей. (ЗДВР., класні керівники, голова б/к
школи).
7.Засідання загальношкільного батьківського комітету:
- Шкільний колектив - простір для освоєння соціального Досвіду дітьми.
- Моніторинг думки батьків щодо проблем навчання та виховання (Лютий 2015
р.)
5. Робота Ради профілактики та попередження правопорушень:
1.Забезпечення контролю за відвідуванням занять учнями (Щомісяця).
2. Нарада при директорі:
організація роботи з профілактики правопорушень;
- стан відвідування учнями школи (грудень 2014 р.)
3. «Сім'я і школа: дитинство без жорстокості та насильства» (Жовтень, 2014 р.).
4.Робота з батьками, діти яких схильні до правопорушень. (Постійно).
5.Організація роботи з профілактики правопорушень (Грудень, 2014 р.)
6. Тренінгове заняття для батьків «Ігрові методи вирішення конфліктів»
(психолог, грудень 2014 р.)
7. Засідання Ради школи:
- Про стан роботи з учнями щодо попередження противоправних дій, пропусків
учнями уроків
- Зв'язок класних керівників з батьками через щоденники учнів (Січень 2015 р.)
8. Засідання Ради школи:
- Дотримання Статуту школи та Правил для учнів.
- Робота з батьками. Виконання батьківських обов’язків (Лютий 2015 р.)
9.Забезпечення контролю за відвідуванням занять учнями (Щомісяця).
10.Про підсумки спільної роботи закладу зі службою у справах дітей,
кримінальною міліцією у справах дітей, лінійною міліцією з питань
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попередження
правопорушень
і
злочинності,
запобігання
дитячій
бездоглядності (Січень, 2015 р.)
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:
Всього
Клас
Поважна причина Причина
не
відсутніх
(за записками)
встановлена
По хворобі
3.Щоденне подання класними керівниками директору доповідних про причини
відсутності учнів у школі за формою:
№ Прізвище, ім'я учня, що був Причина відсутності
відсутнім у 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 _______________________________________________
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.
3. Де розглядалось, заслуховувалось питання:
1. Засідання Ради школи: «Стан відвідування учнями школи та робота з
попередження правопорушень» /грудень 2014р./.
2. Засідання педагогічної ради «Стан відвідування учнями школи у І семестрі»
/Протокол №4 від 29.12.2014р.
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8. Засідання піклувальної ради школи. Підсумки роботи піклувальної ради
протягом 2014-2015 н.р. (Травень 2015 р.).
Невирішені питання:
- зберігається тенденція у невеликої кількості учнів школи пропускати уроки без
поважної причини;
- неохоплення навчанням Драгунової Анжели (10-Б кл.) з 21.01.2014 р.;
- недостатній контроль батьків та деяких класних керівників за відвідуванням
учнями школи;
- деякі вчителі не використовують в достатній мірі індивідуальний підхід до учнів
та їх сімей.
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;
- розробити «Алгоритм реагування на випадки насилля над дітьми».
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4. Науково-методичне забезпечення роботи закладу.
Робота педагогічної ради.
Участь в експериментальній та інноваційній діяльності.

Учитель і учень ростуть разом.
У 2014-2015н.р. адміністрація та педагогічний колектив СЗШ №158 м.
Києва обрали здійснення експериментальної та інноваційної діяльності в
школі. Було запроваджено педагогічний експеримент на тему: «Упровадження
мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі». Дозволяє нам в
ньому працювати відповідний нормативний документ - наказ Департаменту
освіти і науки, молоді та спорту №533 від 17.06.2013р.
В рамках цього експерименту учні самостійно обирали пріоритетні та
непріоритетні предмети та приймали оптимальне рішення з урахуванням формули
вибору: «хочу - можу - треба». Школярі в такий спосіб ставали «співавторами» з
педколективом школи, а не пасивною стороною навчального процесу, як це буває
при традиційній системі навчання. Так, наприклад, цікавим етапом уроку для
учнів профільного класу з біології (вч. Гетьман О.В.) було вивчення зовнішньої
будови річкового рака на натуральному об‘єкті та проведення розтину для
дослідження внутрішньої будови.
Щоб познайомити одинадцятикласників з особливостями ЗНО з біології та
вдалого вступу до обраних ВУЗів, 5 лютого 2015 року була організована зустріч
випускників школи - 2014 з учнями 11 класу (біологічний профіль, вч. Гетьман
О.В.). Випускники цікаво і з особливою гордістю презентували ВУЗи, в яких вони
навчаються.
З метою підготовки організації мультипрофільного навчання в 2015-2016
н.р. у школі було проведено День дев‘ятикласника, протягом якого цьогорічні
дев‘ятикласники відвідали уроки в профільних групах 10-х класів. Дуже
сподіваємось, що даний захід ввійде в традицію школи і надасть можливість
учням 9-х класів визначитися з профілем подальшого навчання в 10-11 класах.
В цьому навчальному році учні 10-11 мультипрофільних класів і 9
допрофільних під керівництвом Ісаєнко Світлани Борисівни взяли участь у
проекті “STEM: ПРОФЕСІЇ МАЙБУТНЬОГО”. Сфери STEM, які охоплював
проект у 2014-2015 н.р. – фізика, хімія, інформаційно-комп’ютерні технології,
біологія. Учні відвідали захоплюючі заняття від всесвітньо відомих компаній
щодо майбутнього розвитку мобільних технологій (Ericsson), інформаційнокомп’ютерних технологій (Intel), мікроелектроніки (Melexis), хімії (OSTCHEM),
агрономії (Syngenta), дізналися від фахівців компаній про можливості кар’єри у
технічній сфері, взяли участь у екскурсіях на підприємства у м. Біла церква і
Черкаси, отримали нові навички та позмагалися з іншими 19-ма школами у
STEM-квесті. І все це було безкоштовно. Цей проект буде продовжено в
наступному навчальному році, тому в наших планах – продовжити участь у
ньому.
В початковій школі введено новий курс «Розвиток мислення». Програма
курсу орієнтована на розвиток основних аспектів розумової діяльності і має на
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меті стимулювати мислення дітей, навчити їх основних операцій та прийомів
мислення, розвинути кмітливість, просторову уяву, пам’ять та увагу.
Науково-методична рада (голова Гревнєва С.В.) координує роботу
педколективу, спрямовану на науково-методичне забезпечення навчальновиховного процесу, розвиток інноваційної діяльності. Члени науково-методичної
ради школи вивчали питання створення ситуацій успіху, підвищення якості знань
учнів через впровадження передових педагогічних технологій, стан організації
дослідницької діяльності учнів, стан використання інформаційних технологій та
технологій ситуативного моделювання у навчально-виховному процесі,
проведення діагностики потенційних можливостей учнів, організацію до
профільної підготовки учнів.
В цьому році школа продовжує співпрацю з Всеукраїнською
громадською організацією «Жіночий консорціум України». Для вчителів
школи було проведено тренінг «Види насильства, способи усунення». Цей захід
відбувався 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».
У школі працює 8 методичних об’єднань, якими керують досвідчені
вчителі. Члени методоб’єднань залучаються до декад педагогічної майстерності,
семінарів.
Одна з важливих форм роботи методоб’єднань – предметні тижні, які дають
можливість залучати учнів до вивчення предмету, підвищувати їх пізнавальну
активність.
У 2014-2015 н.р. було проведено предметні тижні: початкова школа,
іноземна мова, історія, фізична культура, філологічне об‘єднання, математика та
інформатика, природничі дисципліни.
Слід відзначити нестандартний підхід учителів іноземної мови до
підготовки та проведення предметного тижня (голова м/о Алієва О.В.). Проведені
уроки за темами «Спорт. Мій улюблений вид спорту» (вчитель Федюк А.М.), «Де
ти живеш?» (вчитель Семенова І.Г.), «Ми любимо грати» (вчитель Ланська К.І.),
форум «Проблеми та їх вирішення. Питання здорового способу життя» (учитель
Алієва О. В.), урок з елементами позакласного заходу «Різдво в джунглях»
(вчитель Кучай М.В.). Запам'яталась учням інформаційна експозиція «Знайомтесь
– Євросоюз!».
Під час тижня історії учні захоплено брали участь в підготовці проекту
«Зустріч з КЛІО» (вчитель Костюченко О.В.), активно готували матеріали
виставки «Чи знаєте ви свої права?» (вчитель Осьмак О.С.). Учням надовго
запам’ятається урок «Молодь за права людини» та позакласний захід «Загадкове
Середньовіччя» (вчитель Осьмак О.С.). Актуальним було проведення круглого
столу «Герої не вмирають» та виховної години «Хто якщо не ми?» (вчитель
Костюченко О.В.). Незабутні враження залишилися в учнів після екскурсії на
Лютізький плацдарм (вчитель Костюченко О.В.) та екскурсії до етнографічного
музею в м. Переяславі-Хмельницькому.
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Тиждень предметів фізичної культури запам’ятався великою кількістю
уроків з різноманітною тематикою: «Легка атлетика», «Веселі старти» (вчитель
Березенко Н.І., Вакуленко К.Ю.), «Рухливі ігри» (вчитель Красова О.В.).
Проведено змагання з футболу (Березенко Н.І., Красова О.В.), кросворди на
спортивну тематику серед 3-11 класів (вчитель Вакуленко К.Ю.), уроки-змагання
«Підтягування», «Віджимання» (вчитель Красова О.В.), «Жонглювання м'ячем»,
«Стрибки на скакалці» (вчитель Вакуленко К.Ю.).
Тиждень початкової школи був насичений та інтенсивний. Учні були
захоплені різноманітними уроками та заходами: виставкою «Я люблю Україну»,
конкурсом знавців української мови «Я люблю Україну» (вчитель Половко С.М.,
4-А клас), переглядом відеоролика «Діти України за єдину Україну». В 1-х класах
пройшли конкурс «Козацькі розваги» (вчитель Черненко Т.Я., 1-А клас), виховна
година «Люблю Вітчизну я свою, вона найкраща в світі» (вчитель Донєва Л.М., 1Б клас), свято «Казка в гості завітала…» (вчитель Іванкова С.М., 1-В клас). Учні
2-х класів здивували ретельною підготовкою під час проведення свята «І на тім
рушникові…» (вчитель Шевчук О.С., 2-А клас). Вчитель Дюдіна О.В. провела
дуже вдалий та лаконічний урок «Права дитини» у 2-Б класі. Приємно було
побачити спільний проект 2-В та 3-Б класів: гра-подорож «У пошуках скарбів»
(вчителі Руденко О.А., Мінахіна С.М.). Учні 3-А класу чудово працювали на
уроці Скетецької Л.В. (свято чародійства), а учні 4-Б класу продемонстрували
навички безконфліктної взаємодії під час проведення усного журналу «Найкращій
друг» (вчитель Ляшенко А.Д.). Проведено бесіду «Дружба – найцінніший скарб»
(вихователь ГПД П'ятницька Л.Я.) та виховну годину «У світі тварин»
(вихователь ГПД Готліп Б.П.).
Яскраво пройшов тиждень вчителів філологічного об’єднання. Кожен
робочий день цього тижня мав свій девіз. Учні старших класів провели уроки
Мовного університету для учнів 1-4 кл. та учнів 5, 7, 8 класів (вчителі Коваленко
О.П., Хаустова О.В., Долотова І.Є.), пройшла акція «Обміняй суржик на цукерку»
(вчитель Коваленко О.П.,), відбулася
літературно-музична композиція
«Заглянемо в душу» (вчитель Ляшко Н.М.), пройшов урок української мови «Не з
прикметниками» (вчитель Заїка В.О.). Надзвичайні враження залишилися після
проведення квесту «Щоб мова тобі повністю відкрилась, маєш бути залюбленим в
неї» (вчитель Коваленко О.П.) та інтерактивної гри «Якою я хочу бачити Україну
завтра?» (вчитель Заїка В.О.). Яскравим був позакласний захід «Рідна мова –
найдорожчій скарб» (вчитель Мисовська О.Ю.), цікаво було на уроці «Написання
складних прикметників разом та через дефіс» (вчитель Мисовська О.Ю.). За
участю учнів початкових класів проведено виставку робіт «Весело місто
Алфавіт», арт-кафе «Поети срібного віку» (вчитель Хаустова О.В.), а 1-11 класи
класи взяли участь у фестивалі каліграфії. Було переглянуто вистави
«Попелюшка» (учні 6 класів), «Лісова пісня» (учні 10 класів), «Полліанна» (учні 5
класів).
Тиждень математики та інформатики був насичений та інтенсивний. Учні
були захоплені різноманітними уроками та заходами: виставкою учнівських робіт
з комп’ютерної графіки, виставкою моделей геометричних тіл (вчитель Якусевич
Л.М.), шкільним конкурсом «Усний рахунок» (вчитель Гондюл І.Л., Якусевич
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Л.М.), конкурсом «Математичні казки» (вчитель Мисель Т.П.), уроками
інформатики «Засоби перегляду зображень» (вчитель Бардаченко А.О.) та
«Двійкова система числення» (вчитель Одинець Т.І.). Учні 10 та 9 класів чудово
працювали на уроках Гондюл І.Л. «Математика і шифрування», а учні 9-Б класу
отримали ґрунтовні знання на уроці Якусевич Л.М. «Математика і моя професія».
Творчо, насичено пройшов тиждень вчителів природничих дисциплін. Для
учнів проводилися конкурс «Найкраща вигадана карта» (вчитель Хоменко В.С.,
гра «Фізика навколо нас» (вчитель Паламарчук О.В.), вікторина «Кращий
географ» (вчитель Хоменко В.С.), інтелектуальне заняття «Своя гра» (вчитель
Гетьман О.В.), репортаж з факультативу по енергозбереженню (вчитель Мисель
Т.П.), виховний захід з основ здоров’я «Світ створения для добра» (вчитель
Гревнєва С.В.), екологічна година «Первоцвіти просять захисту» (вчитель
Хоменко В.С.), інформування «Чи знаєте ви що …», інформаційна виставка до
Всесвітнього дня води, фотоколаж «Місця моєї мрії» (вчитель Хоменко В.С.).
Методична скарбничка нашої школи була поповнена у 2014-2015 н.р.
такими позакласними заходами, як: свято «І на тім рушникові» (2- А кл., кл.кер.
Шевчук О.С.), свято чародійства (3-А кл., кл.кер. Скетецька Л.В.), конкурс
знавців української мови «Я люблю Україну» (4-А кл., кл.кер. Половко С.М.), граподорож «У пошуках скарбів» 2-А кл., 3-Б кл., кл.кер. Руденко О.А., Мінахіна
С.В.), «Права дитини» (2-Б кл., кл.кер. Дюдіна О.В.), конкурс «Козацькі розваги»
(1-А кл., кл.кер. Черненко Т.Я.), акція «Обміняй суржик на цукерку» (Коваленко
О.П.), арт-кафе «Поети срібного віку» (11 кл., вч. Хаустова О.В.), свято
«Загляньмо в душу» (11 кл., вч. Ляшко Н.М., Широкова О.М.), композиція «І
сьогодні, і завтра, й навіки» (10 кл., вч. Ісаєнко С.Б.), інтерактивна гра «Якою я
хочу бачити Україну?» (10 кл., вч. Заіка В.О.), дослідження «Рідна мова –
найдорожчий скарб» (9-А кл., вч. Мисовська О.Ю.).
Одна з форм підвищення рівня професійної майстерності – атестація
педагогічних кадрів.
У 2014-2015 н.р. проходили атестацію 15 педпрацівників: Ляшко Н.М.,
Ланська К.І., Широкова О.М., Мисовська О.Ю., Гетьман О.В., Одинець Т.І.,
Ісаєнко С.Б., Алієва О.В., Заіка В.О., Хоменко В.С., Костюченко О.В., Дюдіна
О.В., П’ятницька Л.Я. Усі вони взяли участь у проведенні декад педагогічної
майстерності, відкритих уроків, предметних тижнів. Пройшли курси підвищення
кваліфікації таки педагогічні працівники Ляшко Н.М., Ланська К.І., Широкова
О.М., Костяна Н.Б., Гетьман О.В., Одинець Т.І., Ісаєнко С.Б., Алієва О.В., Заіка
В.О., Хоменко В.С., Костюченко О.В., Дюдіна О.В., П’ятницька Л.Я.
Ґрунтовну
методичну
підготовку
та
методичну
майстерність
продемонстрували під час декади педагогічної майстерності такі вчителі: Ляшко
Н.М. («Складне речення»), Ланська К.І. («Thanksgiving Day. День Подяки»),
Широкова О.М. («Жартівлива інтонація»), Мисовська О.Ю. («Складнопідрядні
речення. Типи підрядних речень»), Гетьман О.В. («Властивості і біологічні
функції молекул»), Одинець Т.І. («Основи роботи з комп’ютером»), Ісаєнко С.Б.
(«Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї роману Ф.
Достоєвського «Злочин і кара»), Алієва О.В. («Перша допомога»), Заіка В.О. («Не
с прикметниками»), Хоменко В.С. («Франція. Особливості ЕПП. Населення.),
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Костюченко О.В. («Українське козацтво. Участь українського козацтва у
Хотинській війні»), Бардаченко А.О. («Встановлення та форматування графічних
об’єктів»), Дюдіна О.В.(«Іменник. Слова назви істот та неістот.»), П’ятницька
Л.Я. («Дружба – найцінніший скарб»).
Робота з молодими спеціалістами
У 2014-2015 н.р. у школі працювали 6 молодих спеціалістів. З них мав стаж
педагогічної роботи до 1 року Трейтяк Д.В., керівник спортивної секції, 4
педпрацівників – від 1 до 2 років (Товстик О.Л., учитель математики, Федюк
А.М., учитель німецької мови, Демський М.М., керівник спортивної секції,
Косицька В.О. – учитель фізкультури), стаж Руденко О.А., учителя початкових
класів, – більше 2 років.
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 учителів-наставників Алієвої О.В., Шевчук
О.С., Вакуленко К.Ю., Якусевич Л.М.
У жовтні 2014р. проведено тиждень наставників «Сходинки педагогічної
майстерності».
Для молодих фахівців були проведені заняття Школи молодого учителі
«Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій» (практикум),
«Управління успіхом на уроці» (тренінг), «Золоті зернинки педагогічного
досвіду» («круглий стіл»), «Мої педагогічні знахідки» (звіти молодих
спеціалістів». Керівники методичних об’єднань, члени адміністрації, методичної
ради, учителі-наставники відвідували уроки молодих колег, залучали до роботи
методоб’єднань,
проведення
предметних
тижнів. Було
організовано
взаємовідвідування уроків. Основною формою роботи була індивідуальна робота.
У квітні 2015р. проведено декаду успіхів молодих учителів «Моє
педагогічне портфоліо».
Молоді спеціалісти брали участь у районних та міських семінарах,
працювали над темами з самоосвіти.
Товстик О.Л. працювала лише у І семестрі, з січня 2015р. знаходиться у
декретній відпустці.
Слід зазначити, що всі молоді спеціалісти відкриті до всього нового,
прислухаються до порад досвідчених колег, беруть активну участь у
запропонованих заходах.
Участь у моніторингових дослідженнях
У 2014-2015н.р. школа взяла участь у таких моніторингових дослідженнях:
- «Психолого-педагогічне забезпечення ефективності інноваційної діяльності в
загальноосвітніх навчальних закладах» (жовтень 2014р.).
- «Рівень сформованості навичок з культури мовлення учнів 8-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів» (листопад 2014р.).
- «Формування культури безпеки життєдіяльності учнів 10-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів» (грудень 2014р.).
- «Стан сформованості життєвої компетентності учнівської молоді м. Києва»
(лютий 2015р.).
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- «Стан превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах» за
складовою «Стан вивчення предмета «Основи здоров'я», 6 клас (травень 2015р.)
Результати навчальних досягнень учнів 2-11 класів
Управління навчально-виховною роботою здійснювали заступники
директора з навчально-виховної роботи Діденко Валентина Євгенівна та Костяна
Наталія Борисівна.
За підсумками 2014 – 2015 навчального року 641 учень 1-11 класів школи
оцінені таким чином:
- 81 учень 1-го класу оцінені вербально;
- 641 учень переведено до наступних класів;
- 43 учнів нагороджені Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні».
У 2014-2015 н.р. випущено зі школи:
- Випускників 9-х класів – 58 учнів;
- Випускників 11-х класів – 48 учнів.
Золотими медалями «За високі досягнення у навчанні» нагороджені:
1. Кузьменко Юлія (11-А кл.);
2. Ахмед Софія (11-А кл.);
3. Помін Андрій (11-А кл.);
Срібними медалями «За досягнення у навчанні» нагороджені:
1. Геник Анастасія (11-А кл.);
2. Тулюпа Леся (11-Б кл.).
Моніторинг якості знань та успішності учнів показав, що впродовж трьох
років якість знань знаходиться в межах від 40% до 46 % (тобто трохи менше, ніж
половина учнів, вчаться на достатньому та високому рівнях), нажаль, існує
тенденція до її зниження. Щодо успішності, то тут картина більш стабільна і має
місце в цьому навчальному році бути покращеною.

Моніторинг якості знань та успішності учнів
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Результати навчальних досягнень говорять про те, що в порівнянні з 20122013 н.р. відмінників і хорошистів стає більше. В порівнянні з минулим
навчальним роком кількість учнів з низьким рівнем навчальних досягнень
зменшилась.
На високому рівні закінчили 2014-2015 н.р – 43 учнів, що становить 8% від
загальної кількості. Це – низький показник!
На достатньому рівні – 197 учнів, що становить 35% від загальної кількості.
262 учнів закінчили навчальний рік на середньому рівні, це складає 47% від
загальної кількості.
57 учнів – на низькому рівні. Одна учениця – не атестована (Драгунова
Анжела, 10-Б кл.).
Слід зазначити, що покращився рівень навчальних досягнень учнів в 10-А
класі в порівнянні з минулим роком: було 47 %, стало 62 %, у 6-А кл. (було 46%,
стало – 50%), у 8-Б кл. (було 9%, стало – 19%), у 4-А кл. (було 86%, стало 90%).
Знизилась якість навчання в порівнянні з минулим роком в 3-А кл., 5-А кл.,
5-Б кл., 67-А кл., 8-Б кл.
Майже без змін залишився рівень навчальних досягнень учнів 3-Б кл., 4-Б
кл., 8-А кл., 9-А кл., 9-Б кл., 11-А кл.
У наступному навчальному році слід звернути увагу на учнів, які закінчили
навчальний рік на середньому рівні з 1-2 дисциплін.
Учителі та класні керівники не допрацювали з багатьма учнями, які б могли
мати лише 7-12 балів.
Результати ДПА учнів 4 класу
У 2014-2015 н.р. державна підсумкова атестація учнів 4-х класів
проводилася з трьох предметів: української мови, читання та математики, у формі
підсумкових контрольних робіт.
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Рівень сформованості умінь та навичок учнів
4-х класів з української мови за результатами
ДПА у 2014-2015 н.р.
100%

Успішність

100%
4-Б

4-А
89%

Якість знань

82%

100%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

Результати ДПА з української мови свідчать про те, що всі учні 4-их класів
школи мають достатній та високий рівні навчальних досягнень.
Рівень сформованості умінь та навичок
учнів 4-х класів з читання
за результатами ДПА у 2014-2015 н.р.
100%

Успішність

100%
4-Б

4-А
96%

Якість знань

100%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

101%

Така ж картина прослідковується і з результативністю з математики та
читання на ДПА в 4-х класах.
Рівень сформованості умінь та навичок
учнів 4-х класів з математики
за результатами ДПА у 2014-2015 н.р.
100%

Успішність

100%
4-Б

4-А
71%

Якість знань

97%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%
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Хочеться вірити, що близькими до таких результатів будуть результати і в 5
класі цих же учнів в наступному навчальному році. Вчителі-предметники повинні
взяти на замітку такий високий рівень якості знань четверокласників з основних
предметів, підтримувати тісний зв‘язок з вчителями початкової школи для того,
щоб зберегти таку результативність.
Результати державної підсумкової атестації учнів 9-х класів
Учні 9-А та 9-Б класів проходили державну підсумкову атестацію з 3
предметів: українська мова, математика (2 обов’язкові предмети) та біології
(предмет за вибором навчального закладу).
Учасниками ДПА стали 31 учень 9-А класу та 25 з 27 учнів 9-Б класу
(звільнені за станом здоров’я Задорожна Анастасія Євгенівна та Косенок Таїсія
Андріївна).
Адміністрація школи проаналізувала результати ДПА у 9 класах:
Предмет

Укр
мова

Укр
мова
Матем
атика
Матем
атика
Біолог
ія
Біолог
ія

Клас

9-А
9-Б
9-А
9-Б

9-А
9-Б

Кількість
учнів
високий

Рівень навчальних досягнень
достатній

середній

початковий

Якість
знань

Успішність

-

-

100%

100%

-

40%

15

3

12

25

4

6

16

2

9

23

5

7

15

31

1

25

1

8

16

31

2

21

25

3

7

-

-

69%

100%

100%

Вчитель

Мисовська
О.Ю.
Ляшко Н.М.

Ляшко Н.М.

77%

100%

Гондюл І.Л.

-

36%

100%

8

-

74%

100%

15

-

40%

100%

Якусевич
Л.М
Гревнєва
С.В.
Гревнєва
С.В.

Кращі результати мають учні 9-А класу.
Слід зазначити, що у більшості випадків учні 9 класів під час ДПА
підтвердили оцінки, одержані за рік.
Результати державної підсумкової атестації учнів 11-х класів
Державну підсумкову атестацію в 11-х класах пройшли 48 учнів (11-А – 31,
11-Б – 17). Звільнених від проходження ДПА в 11 класах не було.
Вперше державна підсумкова атестація з української мови проходила у
формі зовнішнього незалежного оцінювання.
24.04.2015р. 40 учнів складали ДПА з укр. мови на базовому рівні в СЗШ №
184, 8 учнів склали ДПА на поглибленому рівні в ІППО імені Бориса Грінченка.
Українським центром оцінювання якості освіти зараховані та результати:
Клас

11-А
11-Б

Всього

Кількість
учнів

31

17

48

Рівень навчальних досягнень

високий

достатній

середній

початковий

Якість знань

Успішність

Вчитель

-

2

9

3

6

65%

Ляшко Н.М.

9

12%

90%

54%

81%

6

6

14

16

8

17

65%

Ляшко Н.М.
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Дуже низька результативність учнів 11-Б класу, і вона, на жаль, практично
відповідає річному оцінюванню з предмету.
12 балів одержала Кузьменко Юлія, що відповідає 197,5 балам ЗНО.
11 балів у 4 випускників:
№
з/п

Прізвище учня

Клас

ДПА

ЗНО
188,5

1.

Ахмед Софія

11-А

11

3.

Скрипка Анастасія

11-А

11

2.
4.

Гула Ганна

11-А

Науменко Дар’я

11-А

11

188,5

11

186,0

188,5

На жаль, претендент на нагородження срібною медаллю «За досягнення у
навчанні» Донєв Дмитро (11-А) одержав 8 балів за ДПА з української мови і
відповідно до існуючих нормативних документів вибув з претендентів на срібну
медаль.
9 учнів одержали оцінки 2-3 бали, а саме: Бублик Жанна (11-А), Керімов
Руслан (11-А), Швець Сергій (11-А), Бівалькевич Світлана (11-Б), Біганський
Андрій (11-Б), Матвеєв Вячеслав (11-Б), Остапенко Дмитро (11-Б), Сторожев Єгор
(11-Б). Разумов Юрій (11-Б) одержав 2 бали, звернувся з апеляцією, але оцінка не
була змінена.
Відповідно до умов проведення ЗНО у 2015р. Бублик Жанна (11-А) та
Разумов Юрій (11-Б) вважається такими, що не склали ЗНО з укр. мови, і цього
року ці випускники не зможуть вступати до вищих навчальних закладів.
Кожний 5-ий випускник 2015 р. має початковий рівень навчальних
досягнень. Причини, що призвели до цього: пропуски занять, відсутність бажання
вчитися.
З 22 по 28 травня 2015 р. учні 11 класів проходили ДПА з 2 предметів (1 –
обов’язків, 1 – на вибір) на базі школи.
Результати ДПА в 11 класах:
№
з/п

Предмет

3.

Історія
України
Математика
Біологія

5.

Фізика

1.
2.
4.
6.
7.

Географія

Хімія
Англійсь
ка мова

Кількість
учнів, які
проходили
ДПА

високий

Рівень навчальних досягнень

достатній

Якість
середній початковий знань

Успішність

35

14

4

15

2

51%

94%

17

4

5

6

2

53%

88%

8

-

27%

17

11
3

1

10

9

2

1

5

1

3

3

-

2

1

4

2

1

-

82%

100%

-

97%

-

40%

100%
100%
80%

8.
9.

Нім. мова
Правознавство

1

1

30

1

1
-

-

-

-

100%

100%

100%

Найкращі результати з біології (учитель Гетьман О.В.) (предмет за
вибором). Саме учні відповідної мультипрофільної групи продемонстрували
високий та достатній рівень навчальних досягнень.
Приблизно однакові результати у учнів 11 класів з історії України
(Косюченко О.В.) та з математики (учителі Коршунова Т.С., Якусевич Л.М.)
(обов’язкові предмети).
У більшості випадків учнів 11 класів під час ДПА підтвердити оцінки,
одержані за рік.
На жаль, є учні, які мають початковий рівень навчальних досягнень як за
підсумками навчального року, так і за результатами ДПА:
1. Швець Сергій – 11-А – математика (2 бали), англійська мова (2 бали).
2. Кім Вероніка – 11-А – англійська мова (3 бали).
3. Біганський Андрій – 11-Б – історія України (3 бали).
4. Лазнюк Микита – 11-Б – історія України (3 бали).
5. Кухар Вадим – 11-Б – математика (3 бали).
6. Сторожев Єгор – 11-Б – фізика (2 бали).
Результативність роботи вчителів у 2014-2015 н.р.
Якість знань (%)
Прізвище, ініціали
№
учнів, яких
вчителя
навчають вчителі
1
Діденко В.Є.
99
2
Одинець Т.І.
99
3
Широкова О.М.
98
4
Бардаченко А.О.
98
5
Шпортко А.А.
98
6
Косицька В.О.
92
7
Красова О.В.
90
8
Вакуленко К.Ю.
89
9
Хоменко В.С.
81
10
Кучай М.В.
78
11
Ланська К.І.
76
12
Ісаєнко С.Б.
75
13
Федюк А.М.
69
14
Гондюл І.Л.
67
15
Коваленко О.П.
65
16
Осьмак О.С.
65
17
Заіка В.О.
64
18
Гетьман О.В.
62
19
Хаустова О.В.
62
20
Костюченко О.В.
61
21
Коршунова Т.С.
60

22
23
24
25
26
27
28
29
30
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ляшко Н.М.
Мисовська О.Ю.
Піліпчатіна Н.С.
Долотова І.Є.
Алієва О.В.
Мисель Т.П.
Гревнєва С.В.
Костяна Н.Б.
Якусевич Л.М.
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Прізвище, ініціали
вчителя

Гондюл І.Л.
Широкова О.М.
Бардаченко А.О.
Шпортко А.А.
Долотова І.Є.
Діденко В.Є.
Кучай М.В.
Ісаєнко С.Б.
Осьмак О.С.
Красова О.В.
Косицька В.О.
Заіка В.О.
Ланська К.І.
Хоменко В.С.
Вакуленко К.Ю.
Хаустова О.В.
Федюк А.М.
Гетьман О.В.
Коваленко О.П.
Гревнєва С.В.
Костюченко О.В.
Костяна Н.Б.
Ляшко Н.М.
Коршунова Т.С.
Мисовська О.Ю.
Мисель Т.П.
Алієва О.В.
Якусевич Л.М.
Одинець Т.І.
Піліпчатіна Н.С.

59
54
54
54
51
51
48
47
32
Успішність (%)
учнів, яких навчають
вчителі
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
99
99
99
99
98
97
97
96
95
94
94
93
92
92
88
86
84
83
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Невирішені питання:
- низька якість знань учнів з математично-природничих дисциплін (хімії,
математики та фізики);
- 8% учнів навчається на високому рівні, 35% - на достатньому;
- знизилась якість навчання в порівнянні з минулим роком в 3-А кл. (кл.кер.
Скетецька Л.В.), 5-А кл. (кл.кер. Коваленко О.П.), 5-Б кл. (кл.кер. Хоменко В.С.),
7-А кл. (кл.кер. Осьмак О.С.), 8-Б кл. (кл.кер. Хаустова О.В.)
- низька партнерська співпраця вчителів з учнями;
- небажання деяких вчителів щось змінювати у викладанні своїх предметів;
- відсутність незалежних вимірів якості освіти в 2-11 класах;
- учні замало залучаються до самостійної навчальної діяльності.
Основні завдання:
- застосовувати диференційований підхід з метою орієнтації не стільки на
колектив, скільки на окремого вчителя;
- удосконалення організації психологічного супроводу навчально-виховного
процесу;
- розробити «Етичний стандарт поведінки педагога СЗШ №158 м. Києва»;
- проводити звіти вчителів (два рази на рік) математики, хімії та фізики, у яких
велика кількість учнів мають початковий та середній рівні знань;
- провести шкільний незалежний моніторинг якості знань у 7-8 класах в грудні
2015 р. з математики, української мови, хімії, фізики, біології, географії, історії та
англійської мови.
- вчителям 5 класів взяти на замітку високий рівень якості знань четверокласників
2015 р. з основних предметів, підтримувати тісний зв‘язок з вчителями початкової
школи для того, щоб зберегти таку результативність;
- оголосити 2015-2016 н.р. Роком без письмових зауважень в щоденниках учнів;
- активно залучати учнів до самостійної навчальної діяльності (від планування до
самоконтролю навчальних результатів).
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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.

Обдарованість важливо не тільки знайти, а й розвинути.
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).
- мультипрофільний (алгебра, геометрія, українська мова, біологія, англійська
мова, історія України - 11-А і 11-Б класи).
Допрофільне навчання:
- природничо-математичний, історико-філологічний напрями.
Поглиблене вивчення предметів: немає.
Аналізуючи результативність участі учнів у предметних олімпіадах за три
роки, можна відмітити певну стабільність у їх кількості, а також збільшення в
2014-2015 н.р. призерів міського етапу у два рази в порівнянні з 2013-2014 н.р.
Щодо участі учнів у Всеукраїнському етапі, то тут, нажаль, покращення не
відбувається.

Результативність участі учнів у предметних олімпіадах
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2014-2015

19 учнів посіли 26 призових місць у районі. З них 15 призерів з біології.
Слід зазначити, що у 2014-2015 н.р. 19 учнів школи посіли 26 призових
місць на районних предметних олімпіадах, а саме:

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ПІБ учня
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Біологія

Клас

Місце

Учитель

Ахмед Софія Фарук
11-А
І
Гетьман О.В.
Кузьменко Юлія Ігорівна
11-А
І
Гетьман О.В.
Гайдай Ярослав Олегович
11-А
ІІ
Гетьман О.В.
Тулюпа Леся Миколаївна
11-Б
ІІ
Гетьман О.В.
Гула Ганна Вікторівна
11-А
ІІІ
Гетьман О.В.
Донєв Дмитро Валерійович
11-А
ІІІ
Гетьман О.В.
Помін Андрій Миколайович
11-А
ІІІ
Гетьман О.В.
Скрипка Анастасія Олександрівна
11-А
ІІІ
Гетьман О.В.
Оверченко Анастасія Павлівна
10-А
І
Гетьман О.В.
Сергієнко Олександра Андріївна
10-А
ІІ
Гетьман О.В.
Літошко Владислава Ігорівна
10-А
ІІІ
Гетьман О.В.
Назарова Єлизавета Олександрівна
10-А
ІІІ
Гетьман О.В.
Пантюхов Богдан Сергійович
8-А
І
Гетьман О.В.
Пантелєєв Даніель Ігорович
8-А
ІІ
Гетьман О.В.
Захарченко Володимир Володимирович 8-А
ІІІ
Гетьман О.В.
Світова література
1. Сергієнко Олександра Андріївна
10-А
ІІ
Ісаєнко С.Б.
2. Кузьменко Юлія Ігорівна
11-А
ІІІ
Хаустова О.В.
Правознавство
1. Сергієнко Олександра Андріївна
10-А
ІІІ
Осьмак О.С.
Історія
1. Скрипка Анастасія Олександрівна
11-А
ІІІ
Костюченко О.В.
Українська мова
1. Сергієнко Олександра Андріївна
10-А
ІІ
Заіка В.О.
2. Кузьменко Юлія Ігорівна
11-А
ІІІ
Ляшко Н.М.
3. Коваленко Катерина Михайлівна
7-Б
ІІІ
Коваленко О.П.
Образотворче мистецтво
1. Свинобій Вікторія Вікторівна
6-А
ІІ
Тримайло Г.Ю.
2. Князєва Марія Ігорівна
6-А
ІІІ
Тримайло Г.Ю.
3. Коваленко Катерина Михайлівна
7-Б
ІІІ
Тримайло Г.Ю.
4. Балан Марія Олександрівна
10-А
ІІІ
Тримайло Г.Ю.
За кількістю переможців олімпіад наша школа обігнала 7 спеціалізованих
шкіл району.
Як і щороку, прекрасні результати роботи з обдарованими дітьми
демонструє учитель біології Гетьман Ольга Вікторівна:
2011-2012 н.р. – 7 призерів районних олімпіад;
2012-2013 н.р. – 12 призерів;
2013-2014 н.р. – 11 призерів;
2014-2015 н.р. – 15 призерів.
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Це говорить про високий рівень фахової підготовки учителя,
цілеспрямовану систематичну роботу з підготовки учнів до участі у районних та
міських етапах олімпіади.
Чотирьох призерів підготувала Тримайло Г.Ю., по 1 призеру – Заіка В.О.,
Осьмак О.С., Ісаєнко С.Б., Хаустова О.В., Костюченко О.В., Ляшко Н.М.
Сергієнко Олександра (10-А), стала призером районних олімпіад з 4
предметів, Кузьменко Юлія (11-А) - з 3 предметів, Скрипка Анастасія (11-А),
Коваленко Катерина (7-Б) – з 2 предметів.
Переможцями районного етапу МАН стало дві учениці: Літошко
Владислава (10-А кл.) – секція «Історія», Кузьменко Юлія (11-А кл.) – секція
«Українська мова та література».
В 2014-2015 н.р. було винайдено можливість для матеріального
стимулювання та заохочення обдарованих учнів. Кожний учень - переможець та
призер олімпіад та МАН – отримав грошову винагороду.
На жаль, у цьому навчальному році немає призерів з географії, хімії,
математики, інформатики, менше, ніж у попередні роки, призерів з української
мови та літератури, історії.
Невирішені питання:
- недостатня ефективність використання інноваційних технологій у навчальновиховному 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;
- 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.

Через роки діти можуть забути те, чому їх навчали.
Але вони завжди будуть пам'ятати, які почуття вчителі у них
викликали.
Управління виховною роботою здійснювали заступник директора з
виховної роботи Долотова І.Є., педагог-організатор Мотова М.С., шкільний
практичний психолог Олейнікова Н.В.
Виховна робота у 2014-2015 н.р. здійснювалася згідно річного плану
школи і охоплювала весь педагогічний процес, об'єднуючи навчальні заняття,
позаурочне життя, а також пізнавально-розважальну діяльність і спілкування за
межами школи.
Однією зі сторін всебічно розвиненої особистості є наявність у неї високої
культури поведінки, здатність розуміти норми моралі і законів та відповідним
чином поводитися.Педагогічні працівники школи упроваджують у практику своєї
діяльності нові підходи, спрямовані на створення виховуючого середовища, в
основі якого лежить принцип гуманізації та демократизації шкільного життя,
відмова від застарілих педагогічних стереотипів, а методи виховання стають
засобами взаємодії, соціально-педагогічної допомоги, співробітництва; сприяють
розкриттю кращих людських якостей дитини, підлітка, юнака, дівчини. При
цьому кожен вчитель в атмосфері повної доброзичливості, з урахуванням
сучасних вимог педагогічної і психологічної науки, в тісній співпраці зі шкільним
соціально-психологічним центром, вивчає психолого-педагогічні, індивідуальні
особливості учнів, їх здібності, нахили. А в цілому виховний процес у школі
будується на основі врахування особливостей учнів різних вікових груп. Так, у
молодших класах – це, перш за все, створення сприятливого психологопедагогічного клімату: проведення ранньої діагностики і педагогічної корекції
відхилень у поведінці, всебічне вивчення індивідуальних особливостей учнів,
виявлення дітей з відхиленнями розвитку, поведінці та врахування рекомендацій
психолога; спеціальна підготовка батьків.
Основними формами виховної роботи були: класні години, тематичні
заходи, класні батьківські збори, проведення конкурсів, акцій, рейдів, рольових
ігор. Було проведено виховні години: «На Чорнобиль журавлі летіли…»
(Коваленко О.П., кл.кер. 5-А кл. та Хоменко В.С.,кл.кер. 5-Б кл.), творчий проект
«Місяць добрих справ», День іменинника (кл.кер. Гревнєва С.В.,7-Б кл.),
Майстер-класи з виготовлення канзаши, шамбол (кл. кер. Коваленко О.П., 5-А
клас), виховна година «Знов білим цвітом вкрилися сади, і знов приходить свято
Перемоги!» ( кл. кер. 5-А класу Коваленко О.П. та кл.кер. 5-Б класу Хоменко
В.С.);турнір «Найрозумніший» (кл.кер.Половко С.М., 4-А кл.), виховні заходи
«Букварикові пригоди» (кл.кер. 1-А кл. Черненко Т.Я.), «Прощавай,Букварику» (
кл.кер. 1-Б класу Донєва Л.М.), «Свято Букварика» ( кл.кер. 1-В кл. Іванкова
С.М.).
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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. Свято «День знань»; Свято до Дня вчителя;
«Барви Осені»; «Міс Снігуронька»; вистава театру «Зачарована Десна»;
«Різдвяний вертеп»;акції «Від серця до серця»; «Милосердя»; «Солдате, ми
чекаємо на тебе!»; акція «Живи, книго!», «З миром у серці»; Тижні безпеки
життєдіяльності в період осінніх та зимових канікул; посвята в старшокласники;
виставки малюнків на тему правил дорожнього руху «Я знаю правила дорожнього
руху»; зі здорового способу життя «Ми за здоровий спосіб життя»; з правового
виховання «Наші права»; конкурс на кращу новорічну кімнату; Модний тиждень
тощо.
У 2014-2015 н.р. учні школи брали активну і результативну участь в
районних заходах:
Театральний колектив «Нове покоління» (кер. Заіка В.О.) посів І місце в
районному етапі огляду-конкурсу театральних колективів «Дніпрова хвиля» і ІІ
місце у ІХ Міському фестивалі-конкурсі дитячих театральних колективів «Срібне
джерело» навчальних закладів м. Києва. Також став учасником ІV фестивалюконкурсу шкільних самодіяльних театрів «Перевтілення», в якому диплом за
кращу роль другого плану отримала Свинобій Вікторія (6-А кл.), за кращу
характерну роль – Корж Анастасія (10-Б кл.).
№
Рівень та місце
Назва заходу
з/
Районний
Міський
п
Участь учнів 1-11 класів в акції щодо
збору макулатури, яка проходить в
1
межах програми «Збір макулатури в
допомогу бійцям АТО»
ІХ Міський фестиваль-конкурс дитячих
театральних колективів «Срібне
2 джерело» навчальних закладів м. Києва.
І місце
ІІ місце
Шкільний театр «Нове покоління» (кер.
Заіка В.О.)
VIII районний фестиваль-конкурс
«Молодь обирає здоров’я» (Номінація
3 «Літературно-музично-спортивні мініІ місце
композиції»), кер. Черненко Т.Я.,
Долотова І.Є.
Відкритий чемпіонат Дніпровського
ІІ місце.
4 району м. Києва з черлідингу (кер.
Номінація
Еттліх Т.В.)
«Данс -команда»
Огляд-конкурс на кращу організацію
5
правової освіти і виховання у
Гран-прі
загальноосвітніх навчальних закладах
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6

2014 – 2015 н.р.
І етап турніру по карате, які проводив
клуб «СЕН-БІН», 9 учнів посіли І місце
(вікова категорія: 7-11 років), кер.
Трейтяк Д.
І етап турніру по карате, які проводив
клуб «СЕН-БІН», 4 учні посіли ІІ місця
(вікова категорія: 8-15 років), кер.
Трейтяк Д.
І етап турніру по карате, які проводив
клуб «СЕН-БІН», 11 учнів посіли ІІІ
місця (вікова категорія: 7-15 років), кер.
Трейтяк Д.

-

І місце

ІІ місце

-

ІІІ місце

7

9 учнів гуртка з флорболу брати участь
в Чемпіонаті України з ЗФП (загальна
фізична підготовка), кер. Косицька В.О.

-

8

Участь учнів СЗШ №158 у змаганнях з
футболу, які проходять у Львівській
області,
кер. Демський М.

Один учень
посів ІІ місце,
вікова
категорія: 810 років

-

-

ІІІ місце.
Номінація
«Молодша
група»

-

9
10
11
12

13

Конкурс кращих
танцювальних
колективів «Дніпровська райдуга», кер.
Еттліх Т.В.

ІІІ етап конкурсу солістів-вокалістів
Дніпровського району м. Києва
ІІІ місце
«СОЛОФЕСТ – 2015», кер. Широкова
О.М.
Участь в районному етапі міського
конкурсу «Київський вальс – 2015»,
кер. Еттліх Т.В.
Участь у першому хореографічному
фестивалі-конкурсі
«Дніпровська
Диплом за
феєрія
танців»,
який
проводив
активну участь
Київський
технікум
готельного
господарства, кер. Еттліх Т.В.
Участь у проекті учнівської молоді
Дніпровського району: «І мир, і щастя, і
Грамота за
любов, хай в Україні розцвітають активну участь
рушниками»

-

-

39

14

Інтелектуальна гра «Веселі чомучки»
серед учнів 5 класів

15

Екологічний
районний конкурс
малюнків «Збережемо первоцвіти»

Увійшли в 11
кращих
командфіналістів
(фінал у
вересні 2015
р.).
Переможці в
номінації
кращий
малюнок
«Краса
первоцвіту»
(7-10 років)
Участь

-

-

16 Брейн-ринг з Правил дорожнього руху.
Фестиваль
декоративно-прикладного
17
Участь
мистецтва «В очікуванні Різдва».
Благодійна ярмарка в парку «Перемога»
18
Участь
(допомога бійцям з АТО)
Благодійна акція «Дні дитинства у
19 Дніпровському
Участь
районі.
Разом
з
Україною. З вірою в Перемогу!»
З метою розширення дитячого кругозору, ознайомлення з пам’ятками
культури, архітектури, історії та мистецтва м. Києва та рідного краю було
здійснено 66 екскурсійних поїздок: м. Переяслав-Хмельницький – 6-А (кл. кер.
Товстик О.Л.), 6-Б кл. (кл.кер. Алієва О.В.) та 7-Б (кл.кер. Гревнєва С.В.), 7-А
(кл.кер.Осьмак О.С.); с. Нові Петрівці для учнів 8-11 класів – вч. історії
Костюченко О.В.; оглядова екскурсія по Києву – 5-А клас (кл. кер. Коваленко
О.П.), 5-Б кл. (Хоменко В.С.); екскурсії в Планетарій 1-А кл. (кл. кер. Черненко
Т.Я.), 1-Б кл. (кл. кер. Донєва Л.М.), 1-В кл. (кл. кер. Іванкова С.М.), 2-Б кл.
(кл.кер. Дюдіна О.В.), 7-Б кл. (кл. кер. Гревнєва С.В.); екскурсії фабрику
ялинкових прикрас в с. Клавдієво для учнів 3-А кл. (кл. кер. Скетецька Л.В.), 4-А
кл. (кл. кер. Половко С.М.), 4-Б кл. (кл. кер. Ляшенко А.Д.), 5-А кл. (кл. кер.
Коваленко О.П.), 5-Б кл. (кл. кер. Хоменко В.С.). Були здійснені екскурсії в музеї:
Музей театру та кіномистецтва – 10-Б кл. (кл. кер. Заіка В.О.), музеї «Київ в
мініатюрі», Музей голодомору, Музей книгодрукування – 5-А кл. (кл. кер.
Коваленко О.П.), 5-Б кл. (кл. кер. Хоменко В.С.); Виставка хризантем – 5-А кл.
(кл.кер. Коваленко О.П.), 5-Б кл. (кл. кер. Хоменко В.С.); Музей води – 2-В кл.
(кл. кер. Руденко О.А.), 3-Б кл. (кл. кер. Мінахіна С.В.); Музей «Софія Київська» 7-Б кл. (кл. кер. Гревнєва С.В.); екскурсії до пожежної частини – 2-А кл. ( кл. кер.
Шевчук О.С.), 5-А кл. (кл. кер. Коваленко О.П.), 5-Б кл. (кл. кер. Хоменко В.С.),
екскурсія в с.Крушинка на хлібзавод «Кулинічи» - 5-А клас ( кл.кер. Коваленко
О.П.), 5-Б клас – (кл.кер. Хоменко В.С.), 6-А клас (кл.кер. Ланська К.І.), 7-Б клас –
(кл.кер. Гревнєва С.В.), 4-А клас – (кл.кер. Половко С.М.); екскурсії в Планетарій
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1-А кл. ( кл.кер. Черненко Т.Я.), 1-Б кл. ( кл.кер. Донєва Л.М.), 7-Б клас (кл.кер.
Гревнєва С.В.), 8-Б клас – (кл.кер. Хаустова О.В.). Були здійснені екскурсії в
музеї: Великої Вітчизняної війни – 11-А клас (кл.кер. Тримайло Г.Ю.); Музей
гетьманства – 8-11 класи ( кер. Костюченко О.В., кл.кер. 8-А класу); Музей
обсерваторії, Музей історії братів Кличків – 7-Б клас ( кл.кер. Гревнєва С.В.);
Музей історії – 6-Б клас (кл.кер. Алієва О.В.) та 7-А (кл.кер.Осьмак О.С.). Учні
відвідували театр ім. І.Франка з метою перегляду вистав: 10-Б клас (кл.кер. Заіка
В.О); 10-А клас ( кл.кер. Ісаєнко С.Б.); 8-А клас (кл.кер. Костюченко О.В.); 6-А
клас (кл.кер. Ланська К.І.); 5-А клас (кл.кер. Коваленко О.П.); Театр юного
глядача: 10-А клас ( кл.кер. Ісаєнко С.Б.); 5-А клас ( кл.кер. Коваленко О.П.), 5-Б
кл. (Хоменко В.С.). Також для учнів 11 класів була організована екскурсія до
міського зоопарку м. Києва (вчитель біології Гетьман О.В.); екскурсія в
лабораторію м. Біла Церква для учасників «Stem-проекту: професії майбутнього»
(кер. Ісаєнко С.Б., кл.кер. 10-А класу).
Сьогодні одним із найважливіших завдань школи є і формування творчої
ініціативної особистості, здатної приймати нестандартні рішення. Розвивати такі
якості особистості неможливо без широкого залучення учнів до участі в
управлінні шкільними справами через організацію роботи учнівського
самоврядування, президентом якого є Донєв Дмитро (11-А кл.). Члени шкільного
парламенту намагалися вирішувати деякі проблеми самостійно, допомагали
вчителям в організації навчально-виховного процесу, проводили уроки у
початкових класах та своїх класах, були організаторами різноманітних конкурсів
для дітей. Один з найбільших конкурсів був проведений президентом школи
Донєвим Дмитром – «Конкурс зі збору макулатури». Зібрані кошти пішли на
допомогу бійцям АТО та на покращення матеріально-технічної бази школи (1800
грн).
Школярі активно долучилися до таких загальношкільних заходів, як: Міс
Снігуронька, «Нумо, хлопці», «8 Березня», «Модний тиждень», який проходить
другий поспіль, думаю, що цей захід стане традиційним для нашої школи, тому
що багато бажаючих в ньому взяти участь.
Заслуговують на увагу і подяку класні виховні заходи, свята, які проводять
класні керівники. Хочу відмітити систематичну роботу у проведенні класних
виховних годин в різному форматі таких класних керівників 5-11 кл., як:
Коваленко О.П. (кл.кер. 5-А кл.), Хоменко В.С. (кл.кер. 5-Б кл.), Заіки В.О.
(кл.кер. 10-Б кл.), Костюченко О.В. (кл.кер. 8-А кл.) і Гревнєвої С.В. (кл.кер. 7-Б
кл.).
Впроваджено нову шкільну традицію проведення Дня самоврядування за
участю батьків. Це день, коли батьки мають змогу виступити в ролі педагогів,
відчувши на собі всі переваги й недоліки вчительської професії. Діти дуже
люблять і завжди чекають на цей день, адже розклад уроків змінюється залежно
від професій «нових» вчителів. Адміністрація школи запрошує батьків,
представників громадськості, щоб вони поділилися цікавими ідеями та знаннями.
Батьки із задоволенням розповідають учням секрети своїх професій, за що ми
дуже дякуємо. Так, в 2014-2015 н.р. у Дні батьківського та громадського
самоврядування, який проходив 12 грудня 2014 р., взяли участь 17 чоловік, серед
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яких були батьки, дідусі, родичі та знайомі учнів та вчителів. «Нові» вчителі
креативно підійшли до підготовки уроків і зробили їх незабутніми.
Школа має власну модель закладу «Школа сприяння здоров‘ю», яка посіла І
місце у Всеукраїнському конкурсі–захисті сучасної моделі навчального закладу Школи сприяння здоров’ю у 2012 р. Саме з 2012 року наша школа входить до
Національної мережі «Шкіл сприяння здоров‘ю».
Велику роль у здоров‘язберігаючій діяльності нашої школи відіграє
введення у шкільне життя нових традицій, які ще більше впливають на
формування мотивації щодо здорового способу життя дітей та учнівської молоді.
Так, у нашій школі склався цілий ряд традицій:
- фізкультхвилинки на уроках;
- рухливі перерви для учнів початкових класів;
- конкурсно - розважальні спортивні програми до Дня захисника Вітчизни «Богатирські ігри»;
- впровадження Су-Джок терапії в початкових класах;
- встановлення в кабінетах початкових класів профілакторів для профілактики
сколіозу в дітей;
- використання афірмацій про здоровий та активний спосіб життя.
Звичайно, для збереження здоров’я важливу роль відіграє дотримання
санітарно-гігієнічних умов в школі, яке забезпечує робота всього технічного
персоналу школи та батьківських колективів класів, за що ми висловлюємо щиру
подяку. Це:
- режим вологого прибирання;
- створення куточку гігієни (місця для миття рук);
- естетичне оформлення інтер’єру школи, в якому гармонійно використовуються
здоров’язберігаючі аспекти:
а) озеленення;
б) кольорова гама, яка підтримує позитивний психоемоційний фон;
в) створення умов для провітрювання класів та коридорів.
Вчителі теж долучаються до занять спортом.
У школі в 2014-2015 н.р. працюють шкільні спортивні секції і гуртки
(футбол, флорбол, карате, греко-римська боротьба, танцювальна студія, дизайнстудія, клуб КВН, театральний гурток). Приємно, що ці колективи результативно
виступають на змаганнях, фестивалях і конкурсах.
Так, танцювальний колектив «Браво» (кер. Еттліх Т.В.):
- посів ІІ місце в змаганнях з черлідингу, які проводились серед команд
загальноосвітніх шкіл Дніпровського району міста Києва в номінації "Данскоманда", вікова категорія: 13 -16 років (03 березня 2015 року);
- ІІІ місце в районному конкурсі танцювальних колективів «Дніпровська
райдуга» (номінація «Молодша група»);
Участь у першому хореографічному фестивалі-конкурсі «Дніпровська
феєрія танців», який проводив Київський технікум готельного господарства;
Участь в районному етапі міського конкурсу «Київський вальс – 2015».
Вихованці спортивної секції з ЗФП з елементами карате (кер. Трейтяк Д.)
мають такі перемоги:
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- 9 учнів посіли І місця (вікова категорія: 7-11 років), 4 учні – ІІ місця ( вікова
категорія: 8-15 років), 11 учнів – СЗШ №158 посіли ІІІ місця ( вікова категорія: 715 років) на І етапі турніру по карате, які проводив клуб «СЕН-БІН».
Гуртківці з флорболу (кер. Косицька В.О.) можуть пишатися тим, що 9
учнів цього гуртка брали участь в Чемпіонаті України з ЗФП (загальна фізична
підготовка), один учень посів ІІ місце, вікова категорія: 8-10 років ( лютий, 2015
р.);
Має спортивні перемоги і секція з футболу (кер. Демський М.) - ІІ місце у
чемпіонаті Києва з футболу та участь у змаганнях з футболу, які проходили у
Львівській області (березень 2015 рік).
Звичайно, ці перемоги були здобуті за підтримки батьків, за що ми дуже вам
завдячуємо.
Одним із виховних напрямків роботи у школі є – правове виховання,
спрямоване на запобігання правопорушень серед неповнолітніх. З метою
профілактики правопорушень серед неповнолітніх у школі проведено: виховні
заходи в рамках місячника правових знань (жовтень 2014); профілактичні заходи,
спрямовані на виховання міжнаціональної поваги й нетерпимого ставлення до
проявів расизму, насильства, ксенофобії (вересень 2014); виступи агітбригади
щодо пропаганди здорового способу життя «За здоровий спосіб життя» та ін.
У цьому році 2 учнів стоїть на обліку важковиховуваних учнів: Барінов Б.
(9-А кл., кл. кер. Кучай М.В.) та Алєксєєнко Д. (9-Б кл., кл. кер. Якусевич Л.М..).
За кожним з них закріплено педагога-наставника, що проводить з ним
індивідуальну роботу щодо корекції їх поведінки й навчальних досягнень. Троє
учнів ( Кучер Світлана, 8-Б клас; Швець Сергій, 11-Б клас; Зубова Тамара, 8-Б
клас) стоять на обліку «групи ризику» в школі. Жоден учень не стоїть на обліку
важковиховуваних учнів в кримінальній міліції.
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.
Позитивні результати дають «Голос чергового» та індивідуальна робота
класних керівників і адміністрації з учнями та родинами.
Рейтинг класів по пропускам навчальних днів учнями школи
у 2014-2015 н.р.
Клас

І семестр

ІІ семестр

Всього

2-В

163

187

350

2-Б
6-Б
1-Б

1-В

6-А
1-А
5-А

102
138
216
197
196
177
195

143
224
157
205
223
248
285

245
362
373
402
419
425
480

10-Б

219

4-Б

262

11-Б
7-А
3-Б
5-Б
7-Б
8-Б

4-А

10-А
2-А
3-А
8-А
9-А
9-Б

247
236
282
264
258
284
274
289
210
316
271
293
496

43

275

494

283

545

292
321
287
307
313
295
310
301
381
286
349
351
478

539
557
569
571
571
579
584
590
591
602
620
644
974

511
530
1041
6096
7031
13127
Всього
Незважаючи на всі вжиті заходи, питання забезпечення 100% відвідування
учнями школи залишається актуальним. Так, Драгунова Анжела, учениця 10-Б
класу, із-за самовільного уходу з дому не була охоплена навчанням з 21 січня
2014р.
У центрі уваги всіх педагогічних колективів – правове виховання
підростаючого покоління. Метою правового виховання було прищеплення учням
соціально-важливих позитивних звичок та блокування негативних проявів
поведінки.
Педагогічний колектив проводить певну роботу, спрямовану на виконання
комплексної програми боротьби зі злочинністю. Головним напрямком якої є
індивідуальна робота з дітьми, схильними до пропусків занять, правопорушень,
дітей з девіантної поведінкою. На внутрішкільному обліку перебуває 2 учнів. Дані
учні потребують особливої уваги, тому з ними індивідуальну роботу проводить
класний керівник, психолог та соціальний педагого Олейнікова Н.В. та заступник
директора з навчально - виховної роботи Долотову І.Є., вони залучаються 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
11-А
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порушень дисципліни в школі (Барінов Б. – 9-А клас; Алєксєєнко Д. – 9-Б клас,
Кучер С. – 8-Б клас, Зубова Т.– 8-Б клас).
Адміністрація школи тісно співпрацює з Службою у справах дітей, відділом
кримінальної міліції в Дніпровському районі. Це дає свої результати. За учнями
школи здійснюється постійний контроль щодо відвідування ними школи: Літера
«н» в класному журналі, «Голос чергового».
У 2014-2015 н.р. стан правової освіти та виховання перевіряло районне
та міське управління юстиції. Перевіркою встановлено високий рівень
організації правоосвітньої роботи школи.
На жаль, в 2014-2015н .р. виникали проблеми дисциплінарного характеру,
конфліктні ситуації між учнями. Були притягнені до вирішення конфліктів і їх
батьки, опікуни. Тому роботу, що проводилася в школі по напряму етичного
виховання, слід продовжити в більшому об'ємі.
За результатами участі класів у загальношкільному конкурсі «Зразковий
клас – Перлина творчості – 2015» (основний критерій – активна участь у
загальношкільних, районних та міських заходах) місця розподілилися таким
чином:

1-4 класи
5-8 класи
9-11 класи
І місце – 2-А кл. (Шевчук І місце – 5-А кл.
І місце – 9-А кл.
О.С.);
(кл.кер.
Коваленко (кл.кер. Кучай М.В.)
1-А кл. (кл.кер. Черненко О.П. )
ІІ місце – 10-А кл.
Т.Я.)
ІІ місце – 7-Б кл.
(кл.кер. Ісаєнко С.Б.)
ІІ місце -1-Б кл.
(кл.кер.
Грєвнєва ІІІ місце – 10-Б
(кл.кер. Донєва Л.М.);
С.М.)
(кл. кер. Заіка В.О.)
4-А клас (кл.кер. Половко ІІІ місце – 6-А кл.
С.М.)
(кл.кер. Ланська К.І.)
ІІІ місце – 3-Б
(кл. кер. Мінахіна С.В.)
У загальношкільному конкурсі «Найкращий черговий клас – 2015» перемогу
здобули: 10-Б кл. ( кл.кер. Заіка В.О.) - І місце, 8-А кл. (кл.кер. Костюченко О.В.)
- ІІ місце; 9-А кл. ( кл.кер. Кучай М.В.) - ІІІ місце.
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;
- незадовільно працювало методичне об’єднання класних керівників;
- залишається незмінною кількість дітей з порушеннями психофізичного
розвитку, що веде за собою виникнення проблем дисциплінарного характеру;
- велика кількість пропусків навчальних днів учнями 9-Б кл.(кл.кер. Якусевич
Л.М.) і 11-А кл. (кл.кер. Тримайло Г.Ю.)
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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.
- Активно використовувати педагогічним персоналом технології коучинга та
медіації у роботі з дітьми та батьками.
- Систематично проводити засідання м/о класних керівників.
- Урізноманітнити форми проведення 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.
- Організувати навчання учнів з числа шкільного парламенту за програмою
медіації.
- 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.
- Втілити проект «Від ненасилля в школі – до ненасилля в суспільстві» в 6-Б і 9-Б
класах.
- Більше уваги приділяти здоров‘язбережувальним технологіям.
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7. Робота бібліотеки та забезпечення учнями підручниками

Книга має створювати читача.
Карел Чапек
Шкільна бібліотека як один із структурних підрозділів школи сприяє
розвитку навчально – виховного процесу, забезпеченню базового рівня освіти,
вихованню в учнів відповідальності, національної свідомості, формуванню в них
потреб саморозвитку і вдосконалення. Основним джерелом інформації у
бібліотечному просторі є книга. Тому поповнення бібліотечного фонду та
забезпечення учнів навчальною літературою – одне з пріоритетних завдань
шкільної бібліотеки.
Проблему формування фонду бібліотеки вирішується двома шляхами:
централізоване поповнення і поповнення за рахунок залучення позабюджетних
коштів.
Було виявлено, що централізованим шляхом поповнюється фонд
навчальної літератури - підручників. Потреби учнів нашої школи у підручниках
задоволені стовідсотково. Акція «Подаруй книгу бібліотеці» - це джерело
поповнення бібліотечного фонду дитячою книгою. Періодичні фахові видання
працівники школи підписують за власні кошти.
Інформаційне забезпечення споживачів може бути різним: масовим,
груповим, та індивідуальним. У нашій школі використовуються всі форми
інформування. Масове інформування – це виставки нових видань, бібліографічні
огляди літератури, години цікавих повідомлень, дні інформації, презентації нових
книг. Рекомендаційні списки літератури допомагають знайти потрібну книгу з
того чи іншого питання: «Цікаво знати». Діють тематичні вистаки «Видатні люди
епохи», «Україна-правова держава», «Мово рідна-квітуй і шануйся» та ін.
Бібліографічні огляди поєднуються з підбором літератури і оформленням
книжкових виставок: «Поезії одвічна висота”, які використовуються під час
проведення виховних годин.
Бібліотекар школи надає своїм читачам такі послуги: допомога у написанні
рефератів, повідомлень, підбір інформації до залікових тижнів, до тематичних
оцінювань, олімпіад та конкурсів.
Бібліотечний фонд школи на 01.09.2014 року становить 25 650 примірників,
у тому числі: підручники – 16900; інша література (методична, художня, дитяча)
– 8888. За рахунок державного бюджету у 2014-2015 н.р. надійшло 4167
підручників, художньої літератури – 100. 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 2014-15 н. році:
1-4 класи – 100%;
5-9 класи – 95%;
10-11 класи – 80%.
У бібліотеці школи оформлені тематичні виставки:
 "Міжнародний день дитячої книжки"
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"Чорна трагедія на кольоровій землі"
 " Польот людини у космос"
 "День цивільної оборони"
 "Книга вчить, як на світі жити"
 "На допомогу класному керівнику"
 "Права дитини в Україні"
 "Здоров’я дітей – здоров’я нації"
 "Моя країна – Україна"
 "Випускнику та майбутньому студенту»"
Книжкові виставки:
 "Козацька слава в серцях у нас"
 "Бережи себе, малюк!"
 "День космонавтики"
 "Нам з Землею разом жити"
 "Українська мова – давня й молода"
 "Уклін живим – загиблим слава"
 "Чарівне царство казок"
 "Гетьмани України"
 "Жива вода його слова" (До дня народження Т.Г.Шевченко)
 "Нові надходження в бібліотеці"
 "Мандруємо планетою казок"
 "Мовні перлини для кожної дитини"
 "Цікаво знати…"
Форми роботи:
 бесіди про письменників, книги, твори;
 екскурсії до бібліотеки;
 літературні ігри, вікторини, подорожі;
 голосні читання книжок;
 консультаційна допомога в підборі книжок;
 обговорення книг;
 бібліотечні уроки.
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.
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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;
- не закінчено створення електронного обліку шкільних бібліотечних фондів.
Основні завдання:
- оновити форми і методи роботи шкільного бібліотекаря з учнями та вчителями;
- розпочати автоматизацію шкільної бібліотеки;
- продовжити створення електронного обліку 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 дітей таких категорій:
1.
Одноразове безкоштовне харчування сніданками учнів 5-11 класів з числа
дітей-сиріт (4 учні).
2.
Одноразове безкоштовне харчування (cніданки) учнів 1-4 класів (284 учні
учнів).
3.
Одноразове безкоштовне гаряче харчування (обід) учнів 5-11 класів, які за
висновками медичних комісій потребують дієтичного харчування (вересень - 9
учнів, жовтень - 17 учнів, листопад – 20 учнів, грудень - 21 учень).
4.
Безкоштовний обід для вихованців груп подовженого дня пільгових
категорій (за рішенням педагогічної ради) (вересень - 14, жовтень - 14 учнів,
листопад - 16 учнів (100% оплати), 1 учень (50% оплати), грудень - 16 учнів
(100% оплати), 1 учень (50% оплати).
5.
Безкоштовний полуденок для вихованців груп подовженого дня пільгових
категорій (за рішенням педагогічної ради) (вересень - 12, жовтень - 14 учнів,
листопад - 16 учнів (100% оплати), 1 учень (50% оплати), грудень - 16 учнів
(100% оплати), 1 учень (50% оплати).
6.
Одноразове безкоштовне харчування сніданками учнів 5-11 класів з числа
дітей з малозабезпечених сімей (лютий –травень 2015р. - 4 учні).
Для учнів 1-11 класів організоване харчування за кошти батьків у шкільній
їдальні. Для бажаючих працює буфет.
Харчування дітей забезпечується ЗАТ «Юність».
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.
У 2014-2015 навчальному році у початковій школі запроваджено викладання
програми «Абетка харчування». Навчальні посібники за цією програмою
використовуються під час викладання предмету «Основи здоров’я». Мета
«Абетки харчування» - сформувати у дітей потребу дотримуватися здорового
образу життя. Крім основ правильного харчування, програма формує розуміння
необхідності фізичного розвитку, занять спортом та активного відпочинку.
Протягом року на класних виховних годинах у 1-11 класах проведено цикл
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бесід «Школа здорового харчування», а саме: «Абетка правильного харчування»
(1-4 класи), «Овочі 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 санітарногігієнічні норми, норми харчування, терміни реалізації завезеної продукції
відповідають вимогам. Батьки задоволені роботою шкільної їдальні.
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Травень

2
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1
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Квітень

1
2
3

Березень

1
2
3

Лютий

1
1
3

1

Січень

1
1
3

Жовтень

охоплено гарячим харчуванням: 40%
учнів
Бажано збільшити різновидність та
кількість буфетної продукції

З них безкоштовних (дієта, сироти, ГПД за рішенням педради)
1
1
1
1

Вересень

Клас
Кількість відвідувань
1-А
1-Б
1-В
Охоплено гарячим
2-А
безкоштовним харчуванням
2-Б
усі учні 1-4 класів
2-В
3-А
3-Б
4-А
4-Б
5-А
5-Б
6-А
Щоденно за кошти батьків
6-Б
харчуються (обід, сніданок) –
7-А
40 учнів.
7-Б
8-А
Буфетна продукція –
8-Б
110 учнів.
9-А
9-Б
10-А
10-Б
11-А
11-Б
Висновки, пропозиції:

Питання організації медичного обслуговування учнів 1-11 класів постійно
знаходилося під пильною увагою адміністрації та батьківської громадськості. У
медичному кабінеті іде поточний ремонт, відповідно до вимог СЕС.
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. Розподіл учнів на
групи здоров’я з фізичної культури відбувався відповідно медичних довідок.
Щеплення учнів та аналізи проводилися безпосередньо в дитячій поліклініці №
2 Дніпровського району.
У школі систематично здійснювалася роз’яснювальна робота з учнями та
батьками щодо запобігання інфекційним захворюванням. За класом, в якому
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оголошувався карантин, закріплювався постійний кабінет. У класних
приміщеннях та коридорах щоденно проводилося вологе прибирання з
використанням дезінфікуючих засобів.
Протягом 2014-2015 н.р. працівниками дитячої поліклініки №2 Дніпровського
району проведені медичні огляди спеціалістами:
- генекологом (дівчата 9-11 класи),
- лором (5-11 класи).
Оглянуті учні 8-9 класів для передачі документів у підлітковий кабінет. Також
медична сестра школи Бородавко Н.В. протягом року здійснювала профогляд на
педикульоз та шкірні захворювання.
Протягом 2014-2015 н.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.
У закладі щоденно працює медична сестра Бородавка Ніна Василівна
районної дитячої поліклініки, а з наступного навчального року посада медсестри
перейде в штат РУО. Медичний кабінет забезпечено необхідними ліками, він
знаходиться у доступному місці. Адміністрацією школи постійно контролюється
якість медичного обслуговування учнів.

Стан здоров‘я учнів 1-11 класів

Зниження гостроти зору

2

30

62

Плоскостопість та порушення
постави

45

Захворювання шлунковокишечного тракту

24
59
57

Захворювання органів
дихання

Захворювання серцевосудинної системи
Порушення роботи
ендокринної системи

Захворювання нервової
системи
71

Порушення роботи
сечовидільної системи
Скаліоз

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»,
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«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».
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 лікарівспеціалістів 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;
- наявність конфліктних ситуацій між працівниками їдальні та педагогічним і
учнівським персоналом;
- несистематичний контроль з організації харчування з боку комісії громадського
контролю;
- приміщення медкабінету потребує ремонту.
Основні завдання:
- медичному персоналу школи систематично здійснювати профілактичні та
оздоровчі заходи під час навчання;
- розмістити інформацію в медичному кабінеті «Перелік прав і обов’язків дитинипацієнта 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 ремонт в медкабінеті;
- додатково придбати розкладушки в кімнату відпочинку для 6-тирічок;
- покращити якість обслуговування учнів та вчителів у їдальні;
- 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;
- покращити 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

Благодіяння потрібно не розкидати,
а розподіляти.
Для набуття офіційного статусу «дитина пільгової категорії» надається
пакет документів, а саме:
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 83 дитини, з
них:
• діти-сироти — 7 учнів;
• діти-інваліди — 5 учнів;
• діти, постраждалі внаслідок ЧАЕС — 11 учнів;
• діти з багатодітних сімей — 36 учнів;
• талановиті діти – 24 учнів.

Соціальний паспорт школи
2014-2015 н.р.
7

24

5
Діти-сироти
Діти-інваліди
Діти з багатодітних сімей
Діти-чорнобильці
Талановиті

11

36
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Усі діти пільгових категорій забезпечені шкільною формою, підручниками,
залучаються до позакласних, позашкільних заходів. Класними керівниками
ведеться постійний контроль за матеріально-побутовими умовами проживання
цих дітей, їх навчальними досягненнями, дітям надається відповідна допомога,
проводяться бесіди-консультації з батьками щодо покращення якості знань.
Колектив школи цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони прав
дитини. Протягом 2014-2015 н.р. сім’ї дітей пільгових категорій відвідувалися
членами класних батьківських комітетів.
15 учнів відвідали міські Новорічні ялинки, 25 – районні. Всі учні пільгових
категорій отримали новорічні подарунки. 7 учнів із зони АТО отримали
канцелярські набори та подарункові сертифікати.
Невирішені питання:
- недостатня робота щодо попередження девіантної поведінки Кучер Світлани,
Зубової Тамари та Гандзюк Анастасії (8-Б кл., кл.кер. Хаустова О.В.);
- відсутність позитивних результатів впливу адміністрації школи, класного
керівника Ісаєнко С.Б. на батька Сергієнко О. (10-А кл.), який зловживає
алкоголем;
- неохоплення навчанням учениці 10-Б класу (кл.кер. Заіка В.О.) 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;
- 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
(«Діти-дітям»);
- активно забезпечувати безкоштовну участь дітей пільгових категорій у шкільних
та міських заходах;
- 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

Справжнє лідерство припускає терпляче ставлення до критики
й завзяте прагнення до досягнення бажаної мети.
Шмідт Ерік
Необхідним фактором демократизації школи сьогодні виступає учнівське
самоврядування та "Трикутник".
Це можливість навчитися жити й працювати за законами демократичного
суспільства, де існують гуманістичні відносини між людьми. Діяльність ради
самоврядування нашої школи різноманітна та насичена. Це організація та
проведення конкурсів, предметних тижнів, традиційних свят у школі та за її
межами.
Практика стверджує: бути дитиною важко. Це велика, складна,
безперервна робота - рости, відкривати світ, пізнавати людей, учитися любити.
Співдружність різних об'єднань, які є в школі, дозволяє нам урізноманітнити і
конкретизувати види і функції самоврядування, дає можливість кожному учневі
знайти саме свою справу, ввійти в ту співдружність, яка йому ближча за
інтересами, здібностями, нахилами.
Саме у співдружності кожний школяр набуває початкових навичок
колективної управлінської діяльності, оволодіває культурою спілкування і
взаємин, виявляє ініціативу. Позиція вчителя не означає панібратства або
вседозволеності у відношенні педагогів і вихованців. Це - поєднання
вимогливості з повагою і тактом, відповідальності з довірою, розширення не лише
обов'язків, але й прав.
Самоврядування сприяє виробленню в учнів організаторських навичок,
розвитку соціальної активності. Для кожного з них це чудова можливість
висловити свою думку і проявити ініціативу. Самоврядування виховує вміння
співпрацювати на принципах рівності, відповідальність за доручену справу,
самостійність і вміння своєчасно підставити своє плече.
“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. У 2014-2015 н.р. посаду Президента школи обіймав Донєв Дмитро,
учень 11-А класу.
Шкільний парламент СЗШ № 158 м. Києва протягом року працювала
згідно з планом, складеним разом з батьківським та педагогічним колективом.
Шкільним парламентом було підготовлено та проведено такі заходи:
- святкові концерти до Дня вчителя, Нового року, 8 Березня;
- підготовлено спортивні змагання "Козацькі забави", спартакіади, чемпіонати
школи з футболу тощо;
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- організовано благодійні акції: "Привітання - воїну", "Іграшка - дітям-сиротам";
- підготовлено виставки: "Осіння фантазія", "Зимове диво", "Любій матусі",
"Знайомтеся – це моя родина»;
- проведено рейди: "Урок", "Дозвілля";
- День інформації до Дня Соборності України «Наша славна Україна»;
- 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»;
- виконано план робіт протягом осіннього та весняного місячника благоустрою;
- брали участь у районному огляді учнівського самоврядування.
Отже, самоврядування в широкому розумінні стосується способу життя та
поведінки шкільного колективу в цілому і кожного члена зокрема. В умовах
демократизації і гуманізації нашого суспільства - це величезна сила, спрямована
на розвиток самостійності, ініціативи і взаємодопомоги, формування почуття
господаря, який за все відповідає.
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.
Вибори президента школи – визначна подія. У травні 2015 року відбулися
чергові перевибори Президента школи, на яких було обрано нового Президента
школи – Нагорну Катерину (7-Б кл.).
Засоби стимулювання ефективності педагогічного керівництва учнівським
самоврядуванням, які використовував педагогічний персонал школи:
1.
Не командувати, а співпрацювати з дітьми, враховуючи їх природне
прагнення до самостійності, незалежності, бажання проявити свою ініціативу і
самодіяльність.
2. Відповідно до рівня розвитку учнівського колективу поступово змінювати
тактику управління, розвивати демократію, самоврядування, громадську думку і
на вищих рівнях розвитку колективу вступати у стосунки співробітництва з
вихованцями.
3. Координувати виховні впливи колективу вчителів, які працюють у класі,
колективу класу, сім'ї, інших колективів.
4.
Показником правильного керівництва учнівським самоврядуванням є
наявність у колективі здорової громадської думки з найважливіших питань життя
колективу.
5. Вчити дітей терпеливо відноситись до недоліків інших, прощати нерозумні
дії, нанесені образи.
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6. Становище учня в колективі залежить від норм і стандартів, прийнятих у
колективі стосунків, морально-ціннісних орієнтацій.
7. Постійно турбуватися про зміну характеру і видів колективної діяльності, що
дозволяє ввести школярів у нові стосунки.
8. Притримуватись контролю, самоконтролю, корекції.
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;
- стереотипне мислення учнів щодо вчителів та батьків.
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;
- 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 - це та первинна середа,
де людина повинна вчитися творити добро.
В.Сухомлинський
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 психологопедагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їхньої відповідальності
за навчання і виховання дітей; вирішення питань розвитку матеріально-технічної
бази школи та її благоустрою.
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.
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У 2014-2015 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 (Протокол №1 від 15.09.2014 р.)
1. Про організацію співпраці з Службами Дніпровського району в 2014-2015
н.р. Доповідачі: представники Служб.
2. Про підсумки навчально-виховної роботи школи у 2014-2015 н.р.
Доповідач: Гондюл І.Л.
3. Про підготовку школи до нового 2014-2015 н.р. та завдання на новий
навчальний рік. Доповідач: Діденко В.Є.
4. Про спільну роботу школи і сім‘ї з попередження дитячого дорожньотранспортного травматизму. Доповідач: Долотова І.Є.
5. Про затвердження складу Ради школи на 2014-2015 н.р. Виступаючий:
Яценко Н.С.
6. Про фінансовий звіт школи за 2013-2014 н.р. та вибори казначея школи
від батьківської громади. Виступаючий: Яценко Н.С.
7. Про організацію харчування учнів 1-11 класів у 2014-2015 н.р.
Виступаючий: Костяна Н.Б.
8. Про збір благодійних батьківських внесків для поліпшення матеріальнотехнічного забезпечення школи. Виступаючий: Вошкулат С.Л.
9. Про організацію охорони в школі. Виступаючий: Бондаренко С.Л.
Класні батьківські збори у 1-11 кл. на тему:
1-4 кл. – «Як допомогти дитині уникнути труднощів у навчанні в школі».
5-11 кл. – «Допоможіть дітям розпочати новий навчальний рік»
Листопад (Протокол №2 від 11.11.2014 р.)
1. Шляхи розвитку творчої особистості учнів. Доповідач: Гондюл І.Л.
2. Щоб дитина була в безпеці. Доповідач: Діденко В.Є.
3. Стан відвідування учнями школи у вересні-жовтні 2014 р. Доповідач:
Долотова І.Є.
4. Про витрати благодійних батьківських коштів у вересні 2014 р. – жовтні
2014 р. Доповідач: Яценко Н.С.
5. Про виділення з благодійних батьківських коштів грошей на купівлю
шифера для здійснення ремонту даху господарчого приміщення, вивіз
будівельних відходів, виготовлення і монтаж металевих дверей в господарчі
приміщення школи, на заміну сантехнічного обладнання. Виступаючий: Яценко
Н.С.
Батьківські збори «Тет-а-тет».
Класні батьківські збори:
1-4 кл. – «Діти та їх здоров’я»
5-8 кл. – «Наслідки бездоглядності серед неповнолітніх.»
9-11 кл. – «Спокус безліч, а здоров’я одне»
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Грудень (Протокол №3 від 18.12.2014 р.)
1. Здоров’язберігаючі технології
як фактор забезпечення здорового
розвитку дитини. Доповідач: Костяна Н.Б.
2. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх та попередження
насилля в сім’ї. Доповідач: Олейнікова Н.В.
3. Про витрати благодійних батьківських коштів у листопаді 2014 р.
Доповідач: Яценко Н.С.
4. Про виділення з благодійних батьківських коштів грошей на
виготовлення і монтаж металевих дверей в господарчі приміщення школи та на
прочищення каналізаційної мережі. Виступаючий: Яценко Н.С.
Класні батьківські збори:
1-4 кл. –«Кризи дорослішання».
5-11 кл. – «Комп’ютер і здоров’я дитини».
Лютий (Протокол №4 від 24.02.205 р.)
1. Шкільний колектив - простір для освоєння соціального досвіду дітьми.
Доповідач: Долотова І.Є.
2. Моніторинг думки батьків щодо проблем навчання та виховання.
Доповідач: Гондюл І.Л.
3. Про витрати благодійних батьківських коштів у грудні 2014 р. – січні
2015 р. Доповідач: Яценко Н.С.
4. Про виділення з благодійних батьківських коштів грошей на купівлю
фарби, господарчого інвентарю, меблів, господарчих товарів, канцтоварів, ремонт
огорожі школи. Виступаючий: Яценко Н.С.
Батьківські збори Тет-а-тет.
Класні батьківські збори:
1-4 кл. – «Як навчити дитину обережності?».
5-8 кл. – «Організація дозвілля підлітків».
9-11 кл. – «Насильство на екрані».
Березень (Протокол №5 від 17.03.2015 р.)
1. Благоустрій території школи. Доповідач: Гондюл І.Л.
2. Підготовка школи до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Доповідач: Діденко В.Є.
3. Здібність та професійна самовизначеність підлітка. Доповідач: Долотова
І.Є.
4. Дорослі і діти: союз, конфлікт, компроміс. Доповідач: Олейнікова Н.В.
5. Про витрати благодійних батьківських коштів у лютому 2015 р.
Доповідач: Яценко Н.С.
6. Про виділення з благодійних батьківських коштів грошей на передплату
періодики та на придбання обладнання для хореографічного класу. Виступаючий:
Яценко Н.С.
7. Про передачу матеріальних цінностей школі.
Класні батьківські збори:
1-4 кл. – «Виховання відповідальності у дітей в умовах сім’ї»
5-11 кл. – «Формування у підлітка навичок самоосвіти, самовиховання»
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Травень (Протокол №6 від 21.05.2015 р.)
1.
Звіт директора СЗШ №158 м. Києва за 2014-2015 н.р. перед трудовим
колективом та громадськістю. Доповідач: Гондюл І.Л.
2. Обрання лічильної комісії зборів. Виступаючий: голова зборів Яценко
Н.С.
3. Про таємне голосування щодо оцінки роботи директора за 2014-2015 н.р.
Виступаючий: голова лічильної комісії Якусевич Л.М.
Загальношкільні батьківські конференції
Вересень «Життя школи за новими Держстандартами».
Травень Звіт директора школи за 2014-2015 н.р.
Протягом року, на жаль, не 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;
«Міс Осінь»;
Посвята в старшокласники;
«Дитячі руки творять чудеса».
У грудні 2014 р. було організовано та проведено День самоврядування за
участю батьків. До школи цього року прийшло 22 «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;
- відсутність тематичних випусків 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»;
- активно залучати психолога до роботи з батьками.
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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
2014-2015 Н.Р.
Ісаєнко С.Б. – голова ради школи.
Від батьківської громадськості:
1. Дайонко Анна Вікторівна – член батьківського комітету 2-Б класу.
2. Гелетюк Ольга Вікторівна – член батьківського комітету 8-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. Донєв Дмитро – президент шкільного парламенту.
8. Желіба Тетяна – учениця 11-А класу.
9. Ходос Кристина – учениця 10-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

63

засіданнях атестаційної комісії, виступала ініціатором добровільних акцій,
організовувала контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням вихованців.
На засіданнях ради школи розглядалися такі питання:
Вересень 2014 р.
- Затвердження складу ради школи;
- Обговорення та затвердження плану роботи Ради школи, плану роботи школи на
2014-2015 н.р.;
- Про результати обліку дітей в мікрорайоні навчального закладу;
- Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи;
- Про стан безпеки життєдіяльності на уроках фізичної культури.
Листопад 2014 р.
- Про охоплення дітей гуртковою роботою.
- Організація медичного обслуговування учнів.
- Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей.
Січень 2015 р.
- Про стан роботи з учнями щодо попередження противоправних дій.
- Зв'язок класних керівників з батьками через щоденники учнів.
- Про стан експериментальної роботи.
Березень 2015 р.
- Дотримання Статуту школи та Правил для учнів.
- Робота з батьками. Виконання батьківських обов’язків.
- Про збереження шкільного майна.
Квітень 2015 р.
- Про представлення до нагородження Золотими та Срібними медалями та
Похвальними грамотами “За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”.
- Про нагородження кращих учнів та вчителів школи за підсумками рейтингу школи.
Травень 2015 р.
- Про комплектування педагогічних кадрів;
- Аналіз виконання річного плану.
Невирішені питання:
- недостатня організація громадського контролю за харчуванням і медичним
обслуговуванням учнів;
- неактивна участь у засіданнях ради.
Основні завдання:
- активно заохочувати творчі пошуки 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;
- брати участь 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 Ратушна Жанна.
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 2014-2015 н.р. було
поліпшення життя учнів, благоустрій приміщень і території школи, заміна вікон
на І поверсі, придбання меблів для класних приміщень і коридорів, матеріальне
заохочення творчої активності учнів та педагогічного колективу, 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 2014-2015 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 2014 р.:
- Затвердження складу піклувальної ради на 2014-2015 навчальний рік.
- Розгляд і затвердження плану засідань піклувальної ради на 2014-2015 н.р.
- Про заходи щодо поліпшення стану пожежної безпеки.
- Залучення позабюджетних коштів (добровільних пожертвувань) з метою кращої
організації навчально-виховного процесу та покращення матеріально-технічної
бази школи.
Грудень 2014 р.:
- Організація звітності за використані благодійні кошти.
- Про нагородження кращих учнів та вчителів школи за підсумками І семестру
2014-2015 н.р.
Лютий 2015 р.:
- Про хід реалізації Програми розвитку школи «Школа соціального успіху».
- Створення в школі нових громадських просторів.
Травень 2015 р.:
Підсумки роботи піклувальної ради протягом 2014-2015 н.р.
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Заходи, проведені спільно з піклувальною радою закладу:
- День знань.
- День Вчителя.
- Свято Нового року.
- 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;
- відсутність допомоги щодо організації професійних спроб старшокласників.
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;
- допомога членів піклувальної ради в організації професійних спроб
старшокласників.
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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 2014-2015 н.р.

1. Надання колегам з Олександрії матеріалів педради «Ефективне використання

комунікативних технологій у навчально-виховному процесі для формування в
учнів навичок 21 століття» СЗШ №158 м. Києва.

2. Допомога колективу гімназії №3 м. Ніжина у втіленні проекту «Оптимізація

інноваційної діяльності в умовах впровадження нових Державних стандартів
початкової, базової і і повної загальної освіти».
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

Інтернеткомунікації»;

проекту

«Співробітництво

- провести спільну педраду у грудні 2015 р.

через

теле-

та
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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 3 роки триває творча співпраця з колегами із Росії – середньою
школою № 987 м. Москви – «Школою здоров’я», і розпочалась співпраця зі
школою №49 м. Калуги (Росія) та «Ашагастальською СЗШ», с. Ашагастал,
Сулейман-Стальського району, республіки Дагестан, Росія.
Зарубіжний
навчальний
заклад
(назва
навчального
закладу
українською
мовою, адреса)

Термін дії
Угоди про
співпрацю
(з ... по...
р.)

Напрямки співпраці
(спільні заходи)

1. Методичний:
- обмін досвідом роботи в області допрофільної
підготовки
–
важливого
чинника
фундаменталізації змісту освіти у старшій
школі (вересень 2014 р.).
2. Виховний:
«Школа
з 10.01.
- ознайомлення з коучинговим підходом в
здоров’я» №987,
2012 р.
системі виховної роботи класу і школи (грудень
Воронежська
(не
2014 р.)
вул., 46, корпус припускає
3. Творчий:
2,
обмежень
- надання матеріалів узагальненого досвіду
м. Москва, Росія
у часі)
роботи вчителів Тримайло Г.Ю. (образ. мист.),
Осьмак О.С. (правознавство), Гревнєвої С.В.
(хімія) та Заіки В.О. (укр. мова та літ.) –
переможців та призерів районного етапу
конкурсу «Вчитель року – 2015» (квітень 2015
р.).
Cередня
з 14.12. 1. Виховний:
загальноосвітня
2011 р.
- обмін досвідом роботи в області технології
школа №49, вул.
(не
проведення педрад (жовтень 2014 р.).
Гурьянова, 65,
припускає 2. Методичний:
м. Калуга,
обмежень - надання матеріалів щодо проведення майстерКалужська
у часі)
класів для вчителів (січень 2015 р.).
область, Росія
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Співпраця з українською діаспорою
Громадська
організація,
№
навчальний
Напрямки співпраці
Держава
п.п.
заклад
(спільні заходи)
української
діаспори
Українська
суботня школа
Португалія,
Обмін досвідом щодо організації в
1
«Дивосвіт» при
м. Лісабон
школі Модного тижня.
спілці українців в
Португалії
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
Напрямки
Заходи, проведені
відповід.
п.п. осередка створення
роботи
у 2014-2015 н.р.
особи
дружби
1
«Юний
2001р.
Кучай
поширення 1.
Молодіжна
дипломат»
Марія
інформації про шкільна
Валеріївна ЄС
серед миротворча акція
школярів;
«Повертайтеся
- організація та живими!».
налагодження
2.
Засідання
листування
зі Євроклубу
на
школами
тему:
європейських
«Великобританіякраїн;
країна моєї мрії».
сприяння 3.
Творчий
вивченню
конкурс «Я –
іноземних
мов європеєць!».
країн-членів
4.
Організація
Євросоюзу;
фотовиставки
сприяння «День ООН в
вивченню
та школі».
поширенню
5. Робота над
знань з історії та створенням вебкультурних
сторінки
традицій країн- Євроклубу.
членів
ЄС;
підготовка
інформаційних
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стендів,
бюлетнів, газет;
участь
у
міжнародних
конкурсах
та
проектах;
- підготовка та
проведення
пізнавальнорозважальних
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.

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.

70

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 2014-2015 н.р.
була Сергієнко Олександра, учениця 10-А класу. Зусиллями Центру преси у
цьому навчальному році було випущено тільки 1 випуск шкільної газети:
- вересень 2014 р. – 54 випуск шкільної газети "Фабрика Думки", присвячений
темам: «Увага! Діти на дорозі!», «Казка «Королівство доріг та Королівство
стежок» (автор Кузьменко Юлія, 11-А кл.), «Вікторина «Знавці ПДР», «Як
проходить Місячник ПДР в нашій школі».
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 2014-2015 н.р., на жаль, не було випущено жодного випуску «Території
для батьків».
До серпневих випусків корпоративної газети «158 сходинок» ввійшли
статті: «Аналіз роботи 2013-2014 н.р.», «Проблеми, завдання на 2014-2015 н.р.»,
«Минулорічні заходи, які потрібно вдосконалити і перевірити», «Шкільні події,
які вирішуватимуть головні завдання 2014-2015 н.р.», «Навички ХХІ століття»,
«Ноу-Хау-заходи нового 2014-2015 н.р.». До січневого випуску – «МИСТЕЦТВО
КОУЧИНГУ», «5 ПРИНЦИПІВ КОУЧИНГУ», «Структура уроку «у форматі
коучингу», «Коучинг-технології», до березневого – «ЕТИЧНИЙ СТАНДАРТ
ПОВЕДІНКИ ПЕДАГОГА СЗШ №158 М. КИЄВА», до квітневого –
«АЛГОРИТМ РЕАГУВАННЯ НА ВИПАДКИ НАСИЛЬСТВА НАД ДІТЬМИ»,
«АЛГОРИТМ РЕАГУВАННЯ НА ВИПАДКИ НАСИЛЬСТВА НАД ДІТЬМИ В
СІМ‘Ї», «АЛГОРИТМ РЕАГУВАННЯ НА ВИПАДКИ НАСИЛЬСТВА НАД
ДІТЬМИ В ШКОЛІ», МЕТОДИ ПРИПИНЕННЯ НАСИЛЛЯ В ШКОЛІ».
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 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.
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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 прес-центру;
- 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;
- залучити додаткові кошти для організації роботи в шкільних виданнях.
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17. Фінансово-господарська
діяльність

Грошима треба управляти, а не служити ім.

Сенека Луций Анней

Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1963 р. 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 2015-2016 н.р. у школі у червні 2015 р. частково було

відремонтовано асфальтне покриття за рахунок бюджетних коштів на суму
35 000 грн. Не в кращому стані електромережа.

Також у серпні 2015 р. за рахунок бюджетних коштів на суму 150 тис.

грн. (відповідно до Розпорядження КМДА №352 від 10.04.2015 р. «Про внесення
змін до адресного переліку робіт з капітального ремонту об‘єктів у 2015 р. по

головному розпоряднику бюджетних коштів – Дніпровській районній в місті

Києві державній адміністрації, фінансування яких передбачено Програмою
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 р.) був здійснений
капітальний ремонт спортивних роздягалень.

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 металевих дверей в господарчих приміщеннях,
обрізка аварійних дерев, ремонт паркану тощо.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду

навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються
новими сучасними меблями, продовжено оформлення куточків відпочинку для

учнів, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи
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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 систематично звітується перед батьками за витрати батьківських
благодійних внесків. Інформацію про витрати розміщено на сайті школи у вкладці

«Фінансова прозорість використання благодійних батьківських та спонсорських
коштів».

За рахунок спонсорських коштів (5350 грн) отримали грошову винагороду

учні – призери олімпіад та МАН та вчителі школи – переможці творчих та
фахових конкурсів.

Преміювання учнів - призерів олімпіад та МАН (2014-2015 н.р.)

Прізвище та ім'я
учнів

біол

світ

Кузьменко Юлія

70

50

Тулюпа Юлія

60

Донєв Дмитро

50

Скрипка Анастасія

50

Ахмед Софія

Гайдай Ярослав
Гула Ганна

Помін Андрій

70

60

Олександра

60

Назарова Єлизавета

50

Пантюхов Богдан

істор

укр.

образ

50

50

біолог.

100

100

укр.

мова

80

МАН
(рай)
60

60

50

80

70

310

160

130
50

100

100
60

170

140

80
50

Сума

60

90

50

70

Літошко Влада

право

50

Оверченко Анастасія
Сергієнко

міська
олімпіада

районна олімпіада

170
80

80

390

130
50

70

Пантелєєв Даніель

60

80

140

Володимир

50

90

140

Захарченко

Коваленко Катерина

50

50

100
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Свинобій Вікторія
Князєва Марія

60

60

50

50

50

Балан Марія

870

110

50

50

160

50

210

720

Таблиця виміру грошової винагороди

Етап, місце олімпіади, МАН

Районна олімпіада (І місце)

160

140

2470

Сума (грн)
70

Районна олімпіада (ІІ місце)

60

Районна олімпіада (ІІІ місце)

50

Міська олімпіада (І місце)

100

Міська олімпіада (ІІІ місце)

80

Міська олімпіада (ІІ місце)

90

Районна МАН (І місце)

80

Районна МАН (ІІ місце)

70

Міська МАН (І місце)

120

Міська МАН (ІІІ місце)

100

Районна МАН (ІІІ місце)

60

Міська МАН (ІІ місце)

110

55
50

50

50

55
50
50

конкурси (міс)

80

65
60
205

Творчі та фахові

520

конкурси (рай)

МАН (рай)

укр

біол.

олімпіада

образ

укр.

істор

право

біол

810

світ

районна олімпіада

ПІБ учителя

Гетьман О.В.
Ісаєнко С.Б.
Хаустова О.В.
Осьмак О.С.
Костюченко О.В.
Заіка В.О.
Ляшко Н.М.
Коваленко О.П.
Тримайло Г.Ю.
Черненко Т.Я.

міська

Творчі та фахові

Преміювання учителів - переможців творчих та фахових конкурсів,
учителів, які підготували учнів-призерів олімпіад, МАН (2014-2015 н.р.)

80
60

80
150

90

80
80

80

Сума

1330
135
50
130
130
420
110
50
285
160

75

Гревнєва С.В.
810 105
Етап, місце олімпіади,
МАН

Районна олімпіада
(І місце)
Районна олімпіада
(ІІ місце)
Районна олімпіада
(ІІІ місце)
Міська олімпіада
(І місце)
Міська олімпіада
(ІІ місце)
Міська олімпіада
(ІІІ місце)
Районна МАН
(І місце)
Районна МАН
(ІІ місце)
Районна МАН
(ІІІ місце)
Міська МАН
(І місце)
Міська МАН
(ІІ місце)
Міська МАН
(ІІІ місце)

50

50

80

155 205 520

125

140

470

Таблиця виміру грошової винагороди
Сума
(грн)

60
55
50
70
65

250

Етап, місце творчого та фахового конкурсу

80
2880
2880
Сума
(грн)

Районний творчий і фаховий конкурси
(І місце)

80

Районний творчий і фаховий конкурси
(ІІ місце)

70

Районний творчий і фаховий конкурси
(ІІІ місце)

60

Міський творчий і фаховий конкурси
(І місце)

100

Міський творчий і фаховий конкурси
(ІІ місце)

90

Міський творчий і фаховий конкурси
(ІІІ місце)

80

60
80
70
60
120
110
100

Витрати благодійних
батьківських коштів за період
з вересня 2014 р. по квітень 2015 р.

25000,00

22313,21

20000,00
15000,00

11858,66

12152,04

10000,00
5000,00
0,00

6785,89

6788,66

2965,39
Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

4539,30

Березень

2560,16
Квітень

76

77

78

79

80

Невирішені питання:
- потребує негайного ремонту приміщення тиру;
- електромережа в незадовільному стані;
- приміщення спортивних роздягалень, медичний кабінет та кабінет психолога
вимагають ремонту;
- вимагають ремонту сходинки перед входом у школу.
Основні завдання:
- клопотати перед депутатами щодо ремонту електромережі та приміщення тиру;
- залучити позабюджетні, спонсорські та батьківські кошти для ремонту
медичного кабінету та кабінету психолога.
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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 2014-2015 н.р. було розглянуто такі питання:
1. «Організація роботи за новими Державними стандартами» (фронтальний
контроль);
2. «Методичні аспекти навчання в умовах запровадження Державних стандартів
освіти» (тематичний контроль);
3. «Стан гурткової роботи в школі» (тематичний контроль);
4. «Шляхи формування екологічної свідомості учнів на уроках географії»
(фронтальний контроль);
5. «Дотримання вимог безпеки на уроках трудового навчання»
(попереджувальний контроль);
6. «Адаптація випускників початкової школи до основної школи» (цільовий
контроль);
7. «Застосування різноманітних форм контролю навчальних досягнень учнів
учителями фізики» (тематичний контроль);
8. «Організація профільного та допрофільного навчання» (діагностичний
контроль);
9. «Використання здоров'язбережувальних технологій при викладанні
інформатики» (тематичний контроль);
10. «Аналіз стану відвідування учнів»;
11. «Ведення поурочних планів учителями школи»;
12. «Стан ведення шкільної документації» (класні журнали, щоденники);
13. «Організація індивідуально-групових, факультативних занять, роботи
спортивних секцій»;
14. «Наступність між школою I та II ступенів»;
15. «Дозування домашніх завдань» (попереджувальний контроль);
16. «Розвиток інтересів учнів у позакласній діяльності» (діагностичний контроль);
17. «Формування навичок 21 століття в учнів на виховних годинах» (тематичний
контроль);
18. «Забезпечення збереження життя та здоров'я учнів на уроках і в позаурочний
час» (попереджувальний контроль);
19. «Дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів»
(діагностичний контроль);
20. «Психолого-педагогічна підтримка учнів як засіб подолання шкільних
перевантажень» (попереджувальний контроль);
21. «Забезпечення збереження життя та здоров’я учнів на уроках та позаурочний
час» (попереджувальний контроль);
22. «Психолого-педагогічна підтримка учнів як засіб подолання шкільних
перевантажень» (попереджувальний контроль);
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23. «Підвищення рівня професійної майстерності педагогів шляхом організації
внутрішкільної методичної роботи» (проблемно-цільовий контроль);
24. «Організація індивідуальної роботи з учнями, які мають прогалини в знаннях»
(попереджувальний контроль).
Відповідно до річного плану навчального закладу та розділу
«Перспективний
експертний контроль» протягом 2014-2015 н.р.
адміністрацією школи вивчалися:
- Перевірка і аналіз стану відвідування учнями школи (вересень-жовтень 2014 р.).
- Шляхи формування екологічної свідомості учнів на уроках географі (жовтень
2014 р.).
- Медико-педагогічний контроль на уроках фізкультури (жовтень 2014 р.).
- Стан роботи школи в позаурочний час (жовтень 2014 р.).
- Стан перевірки учнівських зошитів (жовтень 2014 р.).
- Використання здорв’язбережувальних технологій при викладанні інформатики»
(2-4 класи) (листопад 2014 р.).
- Організація профільного та допрофільного навчання (листопад 2014 р.).
- Стан викладання предмету «Розвиток мислення» у 1-3 кл. (листопад 2014 р.).
- Організація гурткової роботи в школі (листопад 2014 р.).
- Застосування різноманітних форм контролю навчальних досягнень учнів
учителями фізики (грудень 2014 р.).
- Формування навичок 21 століття в учнів на виховних годинах (грудень 2014 р.).
- Забезпечення збереження життя та здоров'я учнів на уроках і в позаурочний
час (грудень 2014 р.).
- Дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (грудень 2014
р.).
- Забезпечення практичної спрямованості у викладанні хімії (січень 2015 р.).
- Ефективність організації мультипрофільного навчання (січень 2015 р.).
- Використання сучасних технологій навчання при викладанні образотворчого
мистецтва (лютий 2015 р.).
- Впровадження Державного стандарту освіти у 1-3, 5-6 класах (лютий 2015 р.).
- Використання інтерактивних технологій при викладанні математики у 1-4
класах (березень 2015 р.).
- Стан навчально-виховної роботи в 4 класах (квітень 2015 р.).
- Стан успішності учнів 2-11 класів (травень 2015 р.).
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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.

№

Мета та
характер
перевірки

1

Планова перевірка
стану
правової
освіти в школі

Назва
організації,
що здійснює
перевірку
Дніпровське
районне
управління
юстиції у м.
Києві

Федін Сергій

ПІБ особи,
Строк
Результати
що здійснює проведення
перевірки
перевірку
перевірки
Суховерська
Г.М.,
Кулик В.Д.,
Хомич А.Р.)

14.11.
2014 р.

Стан
задовільний

2

Головне
Планова перевірка територіальне
стану
правової управління
освіти в школі
юстиції в м.
Києва

Кардаш
Д.М.

20.03.
2015 р.

3

Деснянське
міжрайонне
управління
Позапланове
ГУ
санепідобстеження
Держсанепідслужби
у м. Києві

Робота
ведеться на
високому
рівні,
заслуговує
уваги
поширення
досвіду

Тесля В.В.

29.04.
2015 р.

Стан
задовільний

Тодосова
Г.І.,
Фень С.А.,
Шпиг М.Б.,
Мельнікова
О.О.,
Марек О.В.,
Сидоренко
Н.А.,
Вовк О.А.

23.06.
2015 р.

Стан
задовільний

4

Моніторинг
підготовки
навчального
закладу до 20152016 н.р.

Директор школи

РУО, СЕС,
РДА

І.Гондюл

