Звіт
середньої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
№ 158 м. Києва
про роботу
в 2015-2016 навчальному році
Тема 2015-2016 н.р. –
«Школа, де кожний успішний!»

2

ЗМІСТ

1. Коротка характеристика закладу: структура, контингент учнів,
склад педагогічного колективу ……………………………………….. 3
2. Завдання і проблеми, над якими працював заклад …………… …..9
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
…………………………………………………………………………... 10
4. Науково-методичне забезпечення роботи закладу. Робота
педагогічної ради. Участь в експериментальній та інноваційній
діяльності ……………………………………………………………….21
5. Створення умов для навчання і виховання обдарованих дітей.
Мережа
профільних
класів
та
класів
з
поглибленим
вивченням предметів,
доцільність
їх
створення
та
результативність діяльності ………………………………………….33
6. Організація виховної роботи. Основні та найбільш цікаві заходи.
Робота гуртків, секцій тощо. Профілактична робота з питань
попередження скоєння злочинів і правопорушень неповнолітніми ..47
7. Робота бібліотеки та забезпечення учнями підручниками ……….56
8. Організація харчування та медичного забезпечення ......................59
9. Соціальна допомога учням із числа дітей пільгових категорій…..62
10. Діяльність органів учнівського самоврядування ………………...64
11. Діяльність батьківського комітету ………………………………..66
12. Діяльність ради загальноосвітнього навчального закладу ……...69
13. Діяльність піклувальної ради ……………………………………..72
14. Співпраця із сільськими школами ………………………………..74
15. Міжнародні зв’язки ………………………………………………..75
16. Створення власної системи інформаційного забезпечення: шкільна
преса, радіогазети тощо. Використання мережі INTERNET ………..78
17. Фінансово-господарська діяльність ………………………………80
18. Організація внутрішкільного контролю за виконанням
навчального плану, програм, якістю знань, умінь і навичок учнів ...96
19. Форми контролю, яким піддавався заклад з боку органів
державної виконавчої влади та органів управління освітою ……….99

3

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
Електронна адреса,
Повна назва ЗНЗ
адреса, телефон
адреса сайту
Середня
загальноосвітня
02125 м. Київ,
sch158@ukr.net
школа І-ІІІ
вул. Стальського, 12
www.school158.edukit.kiev.ua
ступенів №158
(044) 540-91-01
м. Києва
Керування школою здійснює Гондюл Ірина Леонідівна – директор
школи. Стаж роботи - 25 років, на посаді директора – 4 роки.
До складу адміністрації входять:
- Діденко Валентина Євгенівна – заступник директора з навчальновиховної роботи. Стаж роботи - 36 років.
- Костяна Наталія Борисівна – заступник директора з навчально-виховної
роботи. Стаж роботи - 16 років.
- Долотова Ірина Євгенівна - заступник директора з навчально-виховної
роботи. Стаж роботи - 6 років.
- Харченко Яна Вікторівна - педагог-організатор. Стаж роботи - 5 років.
У школі навчається 688 учнів, що складає 24 класи.
Школа І ступеня – 11 класів:
Школа ІІ ступеня – 10 класів:
Школа ІІІ ступеня – 3 класи (в 11 класах впроваджено мультипрофільне
навчання, в 11 кл. здійснювалося навчання за профілями: історія і
англійська мова, математика, біологія і українська мова).
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

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

Стан

гарячим

українська
24
688
333
287
68
3
348
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харчуванням
Кількість дітей пільгових категорій:
5

6
7

Діти – сироти і діти, позбавлені батьківського
піклування
Діти - інваліди
Діти з багатодітних сімей
Діти з малозабезпечених сімей
Чорнобильці
Талановиті

Діти, які перебувають на внутрішкільному
обліку
Загальна кількість працівників, із них:
Педагогічних

Технічного персоналу

Вчителі, що мають вищу категорію
8
9
10
11
12

Вчителі, що мають І категорію

93
9

9
36
5
10
24
1

72
53
19
24
4

Вчителі, що мають ІІ категорію
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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

15
30
18
16
8845

16749

1-4 кл. – 73,8%
13 Забезпеченість учнів підручниками
5-11 кл. –
91,8%
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 навчально-виховному
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процесі використовуються 10 мультимедійних проекторів, 3 ноутбуки, 9
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.
Кадрове забезпечення
Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом
навчального року можна охарактеризувати як 100%.

Стаж роботи вчителів

6
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9

10

2014-2015

8

2012-2013
0
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9
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2013-2014

8
8

4
6
10

29

8

До 3 років
3-10 років

10-20 років

26

7

Більше 20 років

27
20

30

40

50

60

У школі у 2015-2016 н.р. працювало 6 вчителів, які мають стаж до 3
років, 9 – від 3 до 10 років, 8 вчителів мають стаж від 10 до 20 років і 27
вчителів – більше 20 років.
У закладі працює:
- Педагогів пенсійного віку – 7 осіб.
- Технічних працівників пенсійного віку – 8 осіб.
Середній вік вчителів – 43 роки.

Стать педагогічних працівників
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У школі працює більше жінок-вчителів (50), чоловіків - 3.
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Якісний склад педагогічних кадрів:
Спеціалістів – 15;
Спеціалістів ІІ категорії – 10;
Спеціалістів І категорії – 4;
Спеціалістів вищої категорії – 24.

Якісний склад
педагогічного колективу

30
25

23

20

10

15

15

10

7

5

24

16

15

15

0

27

26

4 4

3
2012-2013

10

4

2013-2014

Вища категорія
І категорія

ІІ категорія
Спеціаліст

4

2014-2015

2015-2016

Педагогічні звання вчителів
2015-2016

5

2014-2015

5

2013-2014

13
16
13

5

Учитель-методист

13
9

0

Старший учитель

13

8

2012-2013

Відмінник освіти України

16

10

13
11
15

20

Мають звання «учитель-методист» - 16 вчителів, «старший учитель»
- 5 вчителів і «Відмінник освіти України» - 13 вчителів.
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Плинність педагогічних кадрів
12,00%
10,00%

11,70%

8,00%
6,00%

6%

4,00%

5,80%

7,5%

2,00%
0,00%

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

За 2015-2016 навчальний рік звільнилися 4 вчителів: вчитель
зарубіжної літератури і російської мови Літошко Л.Г. (пенсійного віку),
вчитель географії Піліпчатіна Н.С. (пенсійного віку), вчитель англійської
мови Кітіченко О.А. і Корнієнко С.А. (з причини переїзду). З діаграми
видно, що плинність педагогічних кадрів залишається майже стабільною.
У 2015-2016 н.р. атестувалося 7 вчителів, із них:
9
10
вищу першу другу спеціаліст тарифний тарифний
розряд
розряд
встановлено
1
1
категорію
підтверджено
4
1
категорію
У 2015-2016 н.р. атестувалося 7 вчителів. За результатами 1 вчителю
встановлено першу категорію, 4 вчителям – підтверджено вищу категорію,
1 вчителю було встановлено 10 тарифний розряд, 1 вчитель підтвердив 9
тарифний розряд.
Звання вчителів (2015-2016 н.р.)
Учитель
Старший учитель/
методист/
старший вихователь
виховательметодист
присвоєно звання
1
1
підтверджено звання
1
3
Стан і розвиток шкільної мережі
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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:

2012-2013 2013- 2014 2014-2015 2015-2016

Кількість класів

23

Кількість учнів
Середня

наповнюваність

23

24

24

548

559

641

688

23,8

24,3

26,7

28,7

Шкільна мережа
800
700
600

559

548

688

641

500

Кількість учнів

400

Середня наповнюваність

300
200
100
0

23,8

24,3

26,7

28,7

2012-2013

2013- 2014

2014-2015

2015-2016

Навчальні роки

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 01.09.2015 р. по 27.05.2016 р. до школи прибуло 23 учні, а вибуло –
18.
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2. Завдання і проблеми, над якими працював заклад

У
2015-2016 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. Підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту, форм та методів
навчання і виховання в умовах впровадження нових Державних стандартів
освіти.
2. Створення освітнього середовища для самовизначення та самореалізації
особистості шляхом впровадження інноваційних технологій у виховному
процесі.
Завдання, що вирішувала школа у 2015-2016 н.р., були наступні:
1. Формування соціально вагомих мотивів навчання.
2. Забезпечення високої якості освіти.
3. Організація навчального процесу, зорієнтованого на учня.
4. Впровадження концепції успішності учнів і педагогів.
5. Психологічний супровід навчально-виховного процесу.
6. Робота над програмою «Не втрачати жодного учня».
7. Приведення форм та методів патріотичного виховання у
відповідність до вимог сьогодення.
8. Сприяння соціалізації особистості.
9. Розширення співробітництва з науково-дослідницькими установами,
участь у творчих проектах.
10. Формування дослідницьких компетентностей учасників навчальновиховного процесу.
11. Залучити вчителів до участі
в фаховому конкурсі «Вчитель
року – 2016» в номінаціях:
«Російська мова», «Англійська
мова»,
«Біологія»,
«Етика»,
«Фізична культура».
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.

Там, де не створені умови для щастя,
там не вистачає умов і для чеснот.
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
 конференц-зал
1
 Coffee Point для вчителів
1
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 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
навчально-виховному процесі. Для послуг учасників навчально-виховного
процесу школа має нові технічні засоби навчання (телевізори,
магнітофони, мультемедійні проектори, DVD-плеєри). Школа підключена
до мережі Інтернет.
Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей і
підлітків шкільного віку, на виконання статті 53 Конституції України,
підпунктів а-2), б-4) статті 32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 14, 35 Закону України «Про освіту»,
статей 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19
Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів
України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей
і підлітків шкільного віку», наказу Міністерства освіти і науки України від
22.12.2009 року № 1175 «Про вдосконалення контролю за охопленням
навчанням дітей і підлітків шкільного віку», з метою контролю за
здобуттям учнями повної загальної середньої освіти педагогічним
колективом школи проведено певну роботу щодо обліку дітей і підлітків
шкільного віку та охоплення дітей віком від 6 до 18 років різними
формами навчання для здобуття загальної середньої освіти.
У школі налагоджено відповідну систему роботи з питань охоплення
дітей шкільного віку навчанням. У 2015 році вчасно поновлено рішення
про закріплення мікрорайону за школою. Затверджені списки дітей і
підлітків мікрорайону віком від 6 до 18 років та дітей, яким на 01.09
поточного року виповнюється 5 років по територіях обслуговування,
закріплених за школою.
Заступником директора школи з навчально-виховної роботи
Долотовою І.Є. своєчасно складаються і подаються до відділу освіти звіти
про стан охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням; тримається
на постійному контролі ведення ділової документації (списків первинного
обліку дітей, які підлягають навчанню, алфавітної книги запису учнів,
книги обліку руху учнів, особових справ, класних журналів) відповідно до
встановлених нормативно-правовими документами вимог.
Своєчасно було зібрано довідки випускників 2015 року.
Систематичний контроль за відвідуванням учнями школи, сприяння
продовженню навчання випускників 9-х класів в ПТУ, ліцеях, коледжах
міста. У мікрорайоні школи немає дітей не охоплених загальною
середньою освітою немає.
Адміністрацією школи,
педагогічним колективом проведено
достатню роботу щодо залучення учнів до отримання подальшої освіти.
З боку керівництва школи, класних керівників, вчителів приділяється
належна увага щоденному контролю за відвідуванням учнями занять,
проведенню оперативної і ефективної роботи з дітьми, схильними до
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31

31

-

1

24

48

48

-

2

17

11-Б

Всього

2

17

-

1

7

-

2

-

-

4

2
-

-

31

2

-

-

11

2

-

-

-

7

Інше

Діти-інваліди

Виїхали за межі міста, України

Не визначились

Працевлаштовані

На курсах при ВНЗ

У закладах професійно-технічної
освіти

У вищих навчальних закладах ІІІ і
ІV рівня акредитації

11-А

Продовжують здобувати
освіту:

У вищих навчальних закладах І і ІІ
рівня акредитації

1

табелі

Клас

З них
отримали:

атестат

№

Кількість випускників 11-х класів

пропусків уроків, вчасно до відділу освіти подаються письмові інформації
про відвідування учнями занять.
Враховуючи виняткову важливість питань обліку дітей шкільного
віку, охоплення їх навчанням, необхідно підвищити контроль та
відповідальність адміністрації школи, класних керівників випускних
класів, які повинні забезпечили вчасну подачу довідок про подальше
навчання, та вчителів, які закріплені відповідальними за облік дітей за
місцем проживання.
Відомості про працевлаштування випускників 11-их класів 2015 р.

-

9-А

31

31

-

17

58

58

-

29

9-Б

27

27

-

12

Діти-інваліди

-

-

2

10

-

-

-

2

-

-

-

10

16

-

-

-

3

-

-

-

8

6

-

-

-

1

-

Інше

Виїхали за межі міста,
України

Не визначились

Працюють

(повторно)
у вечірніх (змінних)
школах
у закладах
професійнотехнічної освіти
у вищих навчальних
закладах І-ІІ рівнів
акредитації
екстерном

у 9 класі

у 10 класі

загальну середню освіту:

Всього

свідоцтва

Клас

Продовжують здобувати

З них
отримали
:

табелі

Кількість випускників 9-х
класів

Відомості про працевлаштування випускників 9-их класів 2015 р.
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У школі дотримується законодавство при зарахуванні і
відрахуванні дітей (згідно Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного
віку). На всіх неповнолітніх, які переходять на навчання до інших шкіл
міста, є довідки про продовження навчання. Зібрано довідки про
продовження навчання випускників 9-х класів. На учнів, які вибули до
інших міст, як того вимагає Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного
віку (п.14: «У разі коли учень протягом поточного навчального року
вибуває з населеного пункту, у загальноосвітньому навчальному
закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють,
із зазначенням причини вибуття”) в наявності заява батьків, у якій
зазначено причину вибуття та населений пункт, до якого переїжджає сім’я,
довідка з нового місця навчання.
Класними керівниками здійснюється постійний контроль за
відвідуванням учнями школи. Проводяться заходи щодо підвищення рівня
профілактики правопорушень серед дітей. У кожному випадку пропуску
уроків учнями з’ясовуються причини і вживаються заходи щодо залучення
їх до школи. Відпрацьована система звітування класними керівниками
щодо причин відсутності учнів (за допомогою «Журналу обліку відсутніх»
та написання доповідних записок на ім’я директора школи).
Всього в школі у 2015-2016 н.р. виявлено 10 дітей, у яких мали місце
поодинокі пропуски уроків без поважних причин. Це: Кузнєцов Іларіон –
8-А кл. (кл.кер. Осьмак О.С.), Йокубов А. – 8-А кл. (кл.кер. Осьмак О.С.),
Сосновський Кирило – 9-Б кл. (кл.кер. Федюк А.М.), Синиця Ол. – 9-Б кл.
(кл.кер. Федюк А.М.), Крицева К.– 10-А кл. (кл.кер. Кучай М.В.),
Мельниченко М. – 10-А кл. (кл.кер. Кучай М.В.), Дяченко І. - 10-А кл.
(кл.кер. Кучай М.В.), Машкіна А. – 11-Б кл. ( кл.кер. Заіка В.О.),
Димитріогло Д. – 11-А кл., Мережко Т. – 11-А кл. ( кл.кер. Ісаєнко С.Б.)
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 постійний контроль відвідування учнів, які схильні до пропуску
уроків, школи;
- з’ясовування причини пропусків уроків учнями та надання рекомендацій
педпрацівникам, батькам щодо повернення учнів до навчання;
- забезпечування участі учнів, які схильні до пропусків уроків, в
консультуваннях, індивідуальних та групових корекційно-розвивальних
заняттях з практичним психологом, вчителями – предметниками;
- проводення соціометричних досліджень з виявлення соціальних статусів
учнів в класних коллективах;
- проводення виховних годин із застосуванням інтерактивних
(тренінгових) форм і методів роботи з метою створення належного
мікроклімату в дитячому колективі;
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- за планування та проводення колективних творчих справ (конкурси,
інтелектуальні ігри, турніри) з метою розкриття особистісного потенціалу
та залучення учні до колективної діяльності;
- залучення учнів, які схильні до пропусків уроків, до участі в роботі
учнівського самоврядування;
- розглядання питання підвищення мотивації навчальної діяльності учнів
на педагогічних радах, нарадах, засіданнях методичних об’єднань вчителів
– предметників;
- заохочування до самостійності учнів на уроці, надаючи лише необхідну
допомогу, відзначаючи високу активність, оригінальність рішень завдань,
використання додаткового матеріалу з теми уроку;
- співпраця з відділом ювенальної превенції Дніпровського району,
Службою у справах дітей та центром соціальних служб сім‘ї та молоді;
- систематична робота психолога школи Олейнікової Н.В. з усіма дітьми та
ін.
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. Загальношкільна конференція батьківського комітету на тему: «Турбота
про майбутнє дітей – наша спільна справа»: - Взаєморозуміння і
взаємоповага в школі (вересень, 2015 р.).
2.Випуск номеру шкільної газети для батьків «Територія батьків» на тему:
«Мої права». (Жовтень, 2015 р.).
3.Стан відвідування учнями школи у вересні-жовтні 2015 р.
4.Розгляд питання щодо стану відвідування учнями школи на
класних батьківських зборах /Класні керівники, постійно/.
5.Повідомлення батьків важковиховуваних учнів та учнів
«групи ризику» /у письмовій формі/ про стан відвідування

15

їхніми дітьми школи та їх рівень
навчальних досягнень
/Заст. директора з навчально-виховної роботи Долотова І.Є.
один раз на семестр/.
6. Робота університету педагогічних знань для батьків «Проблеми
соціальної адаптації дітей до соціокультурного середовища» (Кл
.керівники). (Січень 2016р., кл. керівники).
7. Групова консультація батьків «Звідки беруться дитячі маніпуляції»
(Січень 2016 р., психолог)
8. Психологічні дослідження, спрямовані на виявлення соціальнопсихологічних причин, що лежать в основі негативних явищ (алкоголь,
наркотики, паління). (Лютий 2016 р., психолог)
9. Лекторій для батьків: «Екологія думок». (Лютий 2016 р., кл.кер.).
10. Засідання загальношкільного батьківського комітету «Майбутнє
починається в школі»:
- Профорієнтаційна робота в сім'ї і школі.
- Шляхи і умови моральності дитини у сім'ї та в школі ( Лютий, 2016 р.).
11. Надання рекомендацій батькам учнів 4-х класів. (Березень 2016 р.,
психолог).
12. Індивідуальні бесіди з питань запобігання неуспішності, пропусків
уроків без поважних причин, запобігання шкідливим звичкам (Березень
2016 р., кл.кер.).
13. Робота університету педагогічних знань для батьків. «Проблема
подолання неуспішності очима психолога» (Березень 2016 р., психолог).
14. Індивідуальна робота з сім’ями, що негативно впливають на виховання
дітей. (Березень – квітень 2016 р.,ЗДВР., кл. кер., психолог).
15. Тренінг для батьків "Спілкування без перешкод." (Березень 2016
р.,психолог)
16.Засідання загальношкільного батьківського комітету: «Здобутки та
перспективи».
- Про підготовку учнів до державної підсумкової атестації в 4, 9 та 11
класах.
- Про оздоровлення дітей влітку 2015 року.
- Про попередження дитячого травматизму під час літніх канікул (Квітень
2016р.)
17. Лекція для батьків «5 шляхів до серця підлітка!» (Квітень 2016 р.,
психолог)
18. Лекція для батьків «"Моральне виховання дітей"» (Травень 2016 р.,соц.
педагог, психолог ).
19.Засідання піклувальної ради школи. Підсумки роботи піклувальної ради
протягом 2015-2016 н.р.
20.Повідомлення батьків важковиховуваних учнів та учнів
«групи ризику» /у письмовій формі/ про стан відвідування
їхніми дітьми школи та їх рівень
навчальних досягнень
/Заст. директора з навчально-виховної роботи Долотова І.Є.
один раз на семестр/.
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21. Звіт директора школи перед батьківською громадськістю
про роботу в 2015-2016 н.р.
2.Робота психолога:
1.Лекція «Емоції батьків у вихованні дитини та їх вплив на навчальну
діяльність» (вересень, 2015 р.).
2. Проведення індивідуальних бесід з батьками з питань успішності,
відвідування, дисципліни. (ЗНВР, ЗДВР, кл.кер., соц. педагог, жовтень
2015 р.).
3.Проведення рейдів у сім’ї учнів, які мають низький рівень досягнень, з
метою вивчення умов проживання (кл.кер., соц.педагог, листопад 2015 р.).
4. Робота з батьками, діти яких схильні до правопорушень(ЗНВР., кл.кер.,
рада з профілактики правопорушень, соц. педагог, листопад 2015 р.).
5. . Контроль за відвідуванням школи учнями, їхньою присутністю на
перших і останніх уроках. (Адміністрація, кл. кер., соц. педагог, листопад,
2015).
6. Тренінг для батьків «Виховання відповідальності у дітей в умовах сім’ї»
(психолог, соціальний педагог, грудень 2015 р.).
7. Бесіда «Чому батьки не розуміють мене?!» 7-9 кл.(психолог, грудень
2015 р.)
8. Індивідуальні консультації з проблемних питань (психолог, соц..
педагог, грудень 2015 р.).
9.Надання психологічної допомоги учням, які пропускають
школу з причини виникнення конфліктної
ситуації
в
учнівському колективі /За необхідністю/.
10. Індивідуальні бесіди з учнями, що не мають бажання
навчатися, мають поодинокі пропуски уроків з метою
визначення мотивів навчальної діяльності та підвищення
інтересу до навчання (Сосновський К. – 9-Б кл, Синиця О. – 9Б кл., Забора М. – 9-Б кл.) /вересень-грудень 2015р./.
11.Індивідуальна робота з сім’ями, що негативно впливають на виховання
дітей. (Січень 2016 р., ЗДВР, психолог, соц. педагог).
12. Психологічний практикум «Характер і професія» 9-10 кл. (Лютий 2016
р., психолог)
13. Дискусія «12 причин ніколи не здаватися» 10-11 кл. (Березень 2016 р.,
психолог)
14. Нарада при ЗНВР:
- організація роботи з учнями, які мають початковий рівень навчальних
досягнень та низький рівень відвідування уроків (Лютий 2016 р.).
15. Виявлення потенційної “групи ризику” учнів 4 класів стосовно їх
адаптації до середньої школи. (Березень 2016 р., психолог)
16. Година спілкування с елементами тренінгу «Формування
комунікативних навичок» 7-9 кл. (Березень 2016 р., психолог)
17. Бесіда «Я єдиний і неповторний!» 5-6 кл. (Березень 2016 р., психолог)
18. Розвивальні заняття з профілактики девіантної поведінки. (діти групи
ризику) (Квітень 2016 р., психолог)
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19. Година спілкування «Не поспішай слідувати за натовпом, будь
особистістю» 9-10 кл. (Квітень 2016 р., психолог).
20. Лекція «Як перемогти лінь?!» 9, 11 кл. (Травень 2016 р., психолог).
21. Групові консультації для вчителів та учнів «Антистресовий комплекс
вправ для вчителів та учнів» (Травень 2016 р.,психолог).
з
учнями,
схильними до
22.Індивідуальна робота
правопорушень
та низькою мотивацією навчальної
діяльності, щодо відвідування школи. /Протягом семестру/.
23.Надання психологічної допомоги учням, які пропускають
школу з причини виникнення конфліктної
ситуації
в
учнівському колективі /За необхідністю/.
24. Індивідуальні бесіди з учнями, що не мають бажання
навчатися, мають поодинокі пропуски уроків з метою
визначення мотивів навчальної діяльності та підвищення
інтересу до навчання (Сосновський К. – 9 -Б кл., Козаченко Д.
- 9-Б кл., Жеребко А. – 9-Б кл., Іщенко І. – 9-Б кл., Забора М. –
9-Б кл., Йокубов А. – 8-А кл., Кузнєцов І. – 8-А кл., Крицева К.
– 10-А кл., Дяченко І. – 10-А кл., Мельниченко М. -10-А кл.)
/січень –лютий 2016 р./
3. Робота учнівського самоврядування:
1.Розширене засідання учнівського самоврядування на тему «Правова
свідомість − показник учнівської вихованості» (педагог-організатор, ШП,
жовтень 2015)
2. Спільне засідання Трикутника з питання організації шкільного життя
(Адміністрація, голова батьківського комітету школи, Президент
шкільного парламенту), вересень, 2015 р.; січень 2016 р.
3. Рейд «Хто спізнився на урок?» (Жовтень,2015 р.; лютий 2016 р.).
4.Проведення Дня інформування учнів з теми: «Правила шкільного
життя»/жовтень 2015р./.
5.Лекційно-дискусійна профілактична робота з батьками щодо
профілактики наркоманії, паління, алкоголю. (Грудень, 2015р.).
6.Засідання Шкільного парламенту, на які викликаються учні,
що пропускають уроки без поважних причин /щомісяця/.
7. Рейд «Дозвілля». (Березень 2016 р., ШП).
8.Засідання Шкільного парламенту, на які викликаються учні,
що пропускають уроки без поважних причин (щомісяця).
4. Робота батьківського комітету:
1. Контроль за станом відвідування учнями школи (Адміністрація, кл.кер.,
постійно)
2. Спільне засідання Трикутника з питання організації шкільного життя
(Адміністрація, голова батьківського комітету школи, Президент школи).
3. Проведення рейдів "Відвідування школи" /щоквартально/.
4.Обговорення питання на засіданні загальношкільного батьківського
комітету «Стан відвідування учнями школи у вересні-листопаді
2015 р.»
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5. Засідання загальношкільного батьківського комітету школи: «Здорова
дитина – здорове суспільство» (грудень, 2015 р.).
6. Обговорення питань на засіданні загальношкільного батьківського
комітету «Шляхи і умови моральності дитини у сім'ї та в школі» (лютий
2016 р.).
7. Проведення рейдів "Відвідування школи" /щоквартально/.
8.Обговорення питання на засіданні загальношкільного батьківського
комітету
" Стан відвідування учнями школи у січні – березні 2016 р.»
9. Організація рейдів з метою з’ясування умов проживання дітей-сиріт,
дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей. (ЗДВР., класні керівники,
голова б/к школи, психолог).
10. Засідання піклувальної ради школи. Підсумки роботи піклувальної
ради протягом 2015-2016 н.р.( Травень, 2016 р.)
5. Робота Ради профілактики та попередження правопорушень:
1. Уточнення списків учнів, схильних до правопорушень, організація
контролю за їх відвідуванням школи. (Класні керівники, ЗДВР).
2. Проведення аналізу зайнятості учнів у позаурочний час (ЗДВР, жовтень
2015р.)
3. .Забезпечення контролю за відвідуванням занять учнями (щомісяця).
4. Нарада при директорі:
- стан відвідування учнями школи (грудень 2015 р.)
5.Робота з батьками, діти яких схильні до правопорушень. (Постійно).
6.Організація роботи з профілактики правопорушень (грудень, 2015 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 (лютий,
2016 р.)
8. Засідання Ради школи:
- Про стан роботи в закладі з питань протидії наркоманії,
токсикоманії, тютюнопаління.
- Про стан здоров'я учнів школи бБерезень 2016 р.)
9.Стан успішності,залучення в загальношкільних заходах учнів з
девіантною поведінкою (квітень 2016 р.)
10.Забезпечення контролю за відвідуванням занять учнями (щомісяця).
11. Робота з батьками, діти яких схильні до правопорушень.
(Постійно).5.Звіт голови Ради профілактики про проведену роботу в
ІІ семестрі 2015/2016 навчального року (травень 2016 р.)
6. Інші заходи:
1. Проблемно-цільовий контроль: “Перевірка і аналіз стану відвідування
учнями школи” /до наказу/ (ЗДВР., вересень 2015 р.)
2. Педконсиліум “Рівень сформованості учнівських колективів 10 класів”
(Діденко В.Є., жовтень 2015 р.)
3. Організація роботи консультативного пункту з питань труднощів у
сімейному вихованні дітей. (ЗДВР., психолог, жовтень 2015 р.).
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4. Випуск номеру шкільної газети для батьків «Територія батьків» на тему:
«Тривожні діти» (жовтень, 2015 р.).
5. Розробка та презентація буклету для батьків та учнів на тему:
«Допоможіть дитині контролювати емоції та поведінку». ( жовтень, 2015
р.).
6.Персональний контроль: "Створення умов для творчого розвитку
кожного
учня
в
шкільних
гуртках"
(жовтень,
2015
р.)
7. Батьківський всеобуч «Як сформувати стержень у дитини» 1-8 кл.
(психолог,
жовтень
2015
р.).
8. Зустріч батьків та учнів з психологом з питань покращення успішності
(жовтень,
2015
р.).
9. Ведення "Журналу обліку відсутніх учнів" з метою аналізу ситуації
по школі за день /Систематично/.
10. Щоденне подання директору школи (на 10 год. ранку) інформації про
кількість відсутніх учнів по школі за схемою:
3 них:
Поважна
Всього
Причина не
Клас
По хворобі
відсутніх
причина (за
встановлена
записками)

11.Щоденне подання класними керівниками директору доповідних про
причини відсутності учнів у школі за формою:
Прізвище, ім'я учня, що
№
Причина відсутності
був відсутнім у школі
12. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять на кожному
уроці /Педколектив, систематично/.
13. Ведення обліку та аналіз відвідування учнями школи по класам та по
дням /Адміністрація, щомісяця/.
14. Врахування адміністрацією школи стану відвідування учнями
навчальних занять при атестації класних керівників.
15. 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 __________________________ ___________
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6. Ведення обліку відвідування учнями школи за місяць. Аналіз
відвідування.
7. Представлення зібраних даних у вигляді діаграм.
16.Тренінг для вчителів «Асоціальна поведінка учнів» (травень 2016 р.).
17. Мотиваційні зустрічі директора школи з учнями.
18. Заохочення учнів щодо покращення навчання від директора школи
постерами «Дякую» в щоденник від директора школи.
19. Використання «мотиваторів» в шкільних коридорах з гаслами бути
успішними.
Невирішені питання:
- зберігається тенденція у невеликої кількості учнів школи пропускати
уроки без поважної причини;
- невідоме місце перебування Драгунової Анжели (11-Б кл.) з 21.01.2014
р.;
- не всі учні, які тимчасово не відвідували загальноосвітній
заклад, своєчасно подають медичну довідку чи письмове пояснення
батьків або осіб, які їх замінюють, про причину відсутності на уроках;
- не всі батьки попереджають класних керівників про факт запізнення на
уроки (наприклад, через призначене на певний час відвідування лікаря), як
в усній, так і письмовій формі (заздалегідь);
- недостатній контроль батьків та деяких класних керівників за
відвідуванням учнями школи.
Основні завдання:
- посилити контроль за станом відвідування учнями навчальних занять;
- активізувати профілактично – роз’яснювальну роботу серед учнів та їх
батьків щодо попередження пропусків школи без поважних причин,
попередження правопорушень;
- тримати на постійному контролі і повідомляти батьків про кожен
конкретний випадок пропуску уроків
учнями;
- заступнику директора з навчальновиховної роботи продовжити
зустрічі – співбесіди з класними
керівниками тих класів, учні яких
найбільше пропускають заняття;
- питання аналізу стану відвідування
учнями уроків обговорити на
класних батьківських зборах;
- продовжити практику щоденного
обліку і аналізу пропуску учнями занять.
- акцентувати увагу на питанні розвитку соціальної відповідальності в
учнів;
- покращувати шкільний уклад;
- всім педпрацівникам активно користуватися «Алгоритмом 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.

Знання — як і небеса — належать усім.
Жоден учитель не має права приховувати їх від будь-кого,
хто про них просить. Викладання — мистецтво віддавати.
Абрахам Джошуа Гешель
Перевага в організації науково-методичної надавалась перетворенню
найбільш ефективних інновацій на повсякденну практику роботи
навчального закладу, модернізацію організаційних форм навчальновиховної роботи, підвищенню конкурентноздатності школи, підвищенню
професіоналізму педагогічного колективу щодо освоєння сучасних
психолого-педагогічних, інформаційно-комунікаційних та експертнодіагностичних технологій, участі в експериментальній, дослідницькій
діяльності, створення умов для суттєвої диференціації змісту навчання з
широкими і гнучкими можливостями побудови школярами індивідуальних
освітніх програм, впровадженню моніторингу навчально-виховного
процесу.
У 2015-2016 н.р. у школі працювали 7 предметних методичних
комісій.
Метоична комісія
Проблема 2015-2016н.р
Інноваційні технології навчання у розвитку
Філологічна
творчих здібностей учнів на уроках
предметів філологічного циклу.
Самореалізація
особистості
шляхом
Вчителів
впровадження інтерактивних форм роботи на
іноземної мови
уроках іноземної мови
Підвищення якості знань учнів і створення
Вчителів математики,
мотивації успіху на уроках математики та
інформатики
інформатики.
Розвиток креативної особистості через
Вчителів суспільних
впровадження
інноваційних
технологій
дисциплін
навчання
Компетентністний підхід як інструмент
Вчителів природничих
підвищення
якості
знань
учнів
з
наук
природничих дисциплін.
Впровадження інноваційних технологій у
Вчителів фізкультури, практику роботи учителів фізичної культури,
курсу «Захист Вітчизни» курсу «Захист Вітчизни». Шляхи виховання
патріотизму.
Формування творчої активності учнів та
Вчителів початкових
педагогів шляхом використання сучасних
класів
інформаційних технологій відповідно до
вимог нових Державних стандартів освіти.
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Науково-методична рада (голова Гревнєва С.В.) координує роботу
педколективу, спрямовану на науково-методичне забезпечення навчальновиховного процесу, розвиток інноваційної діяльності. Члени науковометодичної 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.
На засіданнях методичної ради школи були розглянуті такі питання:
- Створення ефективної системи науково-методичної роботи в умовах
інноваційного розвитку.
- Презентація досвіду роботи учителів, які атестуються на присвоєння
педагогічного звання «учитель-методист».
- Оцінка як інструмент виміру та чинники мотивації.
- Аналіз особливостей сучасного уроку.
- Організація взаємо відвідування уроків.
- Моніторинг навчальних досягнень учнів експериментальних класів.
- Робота з учнями, які мають підвищену мотивацію до навчальнопізнавальної діяльності.
- Ефективність роботи соціальної та психологічної служби.
Протягом 205-2016 н.р були проведені такі наради при директорі:
- підсумки ЗНО та ДПА;
- про організацію навчання учнів 1-7 класів за новими Державними
стандартами освіти;
- аналіз функціонування сайту школи;
- організаційно-педагогічні засади діяльності ГПД;
- організація роботи з профілактики правопорушень;
- стан роботи шкільної психологічної служби;
- забезпечення конкурентоспроможності школи в умовах сучасного
освітнього середовища.
Згідно з планом внутрішкільного контролю адміністрацією школи
здійснено тематичний контроль щодо виконання рішень педагогічної ради.
Під час перевірки встановлено, що переважна більшість запланованих
заходів виконана.
27.08.2015р. на засіданні педради розглядалося питання «Освіта для
лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» (як допомогти дітям стати
великими?).
Згідно з рішенням педради
- педагогічні працівники школи залучалися до участі в експериментальній
діяльності, класні керівники – у проектній діяльності;
- запроваджено виставлення «нових» оцінок учням (за кмітливість,
виконання завдань на час, здогадку, допомогу відстаючим тощо);
- були організовані шкільні та класні фотовиставки «Стіна слави»;
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- стіни школи, кабінетів прикрашалися позитивними і надихаючими
наочними матеріалами;
- систематично проводилися зустрічі дітей з членами адміністрації;
- продовжено використання жовтих карток з питаннями щодо порушення
правил внутрішкільного розпорядку;
- систематично організовувалися класні та загально шкільні виставки
робіт, виконаних кожною дитиною, а не тільки тими, хто обдарований;
- учні були залучені до проектів Служіння суспільству: для дітей дитячого
будинку, поранених тощо;
- організовані шкільні та класні Дні святкування успіху;
- продовжено практику проведення Днів самоврядування для батьків,
батьківських зборів «Тет-а-тет»;
- учителі намагалися більше фіксувати в учнівських щоденниках успіхи
дітей, побажання та рекомендації.
Запроваджено «Етичний стандарт поведінки педагога СЗШ № 158
м. Києва».
Продовжено роботу над реалізацією Державного стандарту початкової
загальної освіти (4 класи) та Державного стандарту базової освіти (7
класи).
23.10.2015р. відбулося засідання педради з порядком денним:
«Формування позитивної мотивації навчання у учнів 5 класів».
Здійснювався соціально-психологічний супровід п’ятикласників,
проводилися консультації з психологом з різних проблем навчання та
виховання.
Було організоване взаємовідвідування уроків учителями початкової і
основної школи з метою забезпечення наступності.
У центрі уваги вчителів було забезпечення емоційного благополуччя
дітей.
Під постійним контролем було виконання домашніх завдань 5класниками.
Психолог школи Олейнікова Н.В. провела діагностичні дослідження
учнів 5 класів.
Було продовжено традицію
виїзних засідань педради. Так
23.10.2015р. засідання педради відбулося у Чернігові. На порядку денному
стояло питання: «Успішна школа для успішного учня. Правила управління
успіхом на уроці». Члени педагогічного колективу відвідали
спеціалізовану середню школу № 1 з поглибленим вивченням
іноземних мов м. Чернігова.
Відбувся фестиваль методичних ідей: педагоги обох шкіл обмінялися
своїми методичними надбаннями, розповіли про здобутки та проблеми.
Укладено угоду про співпрацю.
З метою виконання рішень педради проведено моніторинг навчальної
діяльності з метою пошуку оптимальних шляхів підвищення ефективності
уроку. Педагоги застосували технології продуктивного навчання з метою
стимулювання креативності учнів. Психолог Олейнікова Н.В. провела
тренінгові заняття з метою виявлення творчих здібностей учнів.
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Адміністрація школи намагалася створювати ситуації успіху для кожного
учителя.
28.12.2015р. на засіданні педради було розглянуто питання: «Життєва
компетентність особистості – універсальний творчий ресурс ХХІ століття».
Класні керівники
спрямували свою роботу на формування
національної свідомості учнів через ефективну позаурочну співпрацю з
дітьми.
Більше уваги було приділено залученню учнів до гурткової роботи.
Обдаровані учні залучалися до участі у районних, міських конкурсах,
олімпіадах.
Проводилася індивідуальна робота зі слабовстигаючими учнями.
На засіданні педради 22.02.2016р. були розглянуті такі питання:
1. Про дотримання педагогічної етики.
2. Про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
3. Про організацію роботи з профілактики правопорушень.
4. Про організацію роботи зі зверненнями громадян та організаційноправові заходи забезпечення права на доступ до публічної інформації.
Було
прийняте
рішення
про
посилення
персональної
відповідальності членів педагогічного колективу за дотримання
педагогічної етики.
Вивчався передовий досвід з питання попередження дитячої та
підліткової злочинності.
Більше уваги приділялося корекційній роботі з учителями, які мають
ознаки агресивної поведінки.
Здійснювався психолого-педагогічний супровід неповнолітніх, які
можуть легко піддаватися впливу несприятливих зовнішніх обставин.
Суттєво змінився підхід щодо задоволення запитів громадян на
інформацію. Систематично аналізуються заяви громадян.
Директор школи Гондюл І.Л. виступила зі звітом про свою роботу
перед трудовим колективом, громад кістю.
На сайті школи своєчасно розміщується різноманітна інформація
щодо усіх аспектів діяльності закладу.
24.03.2016р. відбулося ще одне виїзне засідання педради. Цього разу
педагоги школи ознайомилися з досвідом роботи Канівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4.
Відбулося спільне засідання педради на тему: «Залежність
успішності учнів від моделей, методів і технологій».
Укладено угоду про співпрацю.
Засідання педради було проведено в 2 етапи. Під час другого етапу
були заслухані творчі звіти педагогічних працівників школи, які
проходили атестацію у 2015-2016н.р.
У 2015-2016н.р. учителі школи стали призерами районного туру
конкурсу «Учитель року -2016» у таких номінаціях:
- «Математика» – Грібінюкова В.В. – ІІ місце;
- «Англійська мова» – Кучай М.В. – ІІІ місце.
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У І (районному) турі Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник
року-2015» переможцями стали Ланська К.І. (номінація «Класний
керівник 5-7 класів», Гревнєва С.В. (номінація «Класний керівник 8-9
класів»). Ланська К.І. стала переможцем ІІ (міського) туру Всеукраїнського
конкурсу «Класний керівник року».
Грібінюкова В.В., Кучай М.В., Ланська К.І., Гревнєва С.В.
нагороджені грамотами управління освіти Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації, Ланська К.І. – грамотою Департаменту
освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).
Вчена рада Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету імені Бориса Грінченка затвердила педагогічний досвід
класного керівника Осьмак О.С. на тему: «Проектна технологія в роботі
класного керівника як засіб формування життєвої компетентності учнів».
Атестація педагогічних працівників – одна з дієвих форм
підвищення професійної майстерності.
У 2015-2016н.р. пройшли атестацію 7 педагогічних працівників
школи. З них підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію
«спеціаліст вищої категорії» – 4, підтверджено раніше присвоєне
педагогічне звання «учитель-методист» – 3, присвоєно педагогічне звання
«учитель-методист» – 1(Гревнєвій С.В.), присвоєно педагогічне звання
«старший вихователь» – 1 (Скетецькій Л.В.), підтверджено раніше
присвоєне педагогічне звання «старший учитель» – 1, присвоєно
кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – 1, присвоєно 10
тарифний розряд – 1, підтверджено 9 тарифний розряд – 1.
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У листопаді 2015 р. проведено декаду педмайстерності вчителів, які
атестуються «45 хвилин інноваційних технологій».
Пройшли курси післядипломного підвищення кваліфікації 6
педагогічних працівників.
Предметні тижні – одна із форм підвищення рівня методичної
майстерності педпрацівників, засіб залучення учнів до позакласної роботи.
Під час тижня філологічних дисциплін були використані такі
нестандартні форми роботи: відеопривітання учнів та вчителів, стіна
мотивації «Запропонуй гасло, що мотивує говорити українською», акція
«Обміняй суржик на цукерку». Коваленко О.П. організувала роботу
мовного університету для учнів 6-9 класів, підготувала виставку
«Пишаюся, що живу в Україні», провела українознавчу гру «щоб мова тобі
повністю відкрилась, маєш бути залюбленим в неї». Проведено фестиваль
вишиванок і вишивок. Цікавим був урок української мови для бізнесменів
(Долотова І.Є.). Учні 7-А класу стали учасниками уроку-подорожі до мрії
(за твором О. Гріна «Пурпурові вітрила) (Хаустова О.В.). Проведені
конкурси читців поезій Л. Українки та Т. Шевченка (Заіка В.О.).
Учителі 1-4 класів об’єднали зусилля батьків та учнів під час
проведення тижня початої школи. До скарбниці методичних знахідок
учителів можна віднести свято «Родина, родина від батька до сина…»
(Скетецька Л.В.), інтерактивну гру-подорож «Хороші й погані звички»
(Мінахіна С.В.), свято сміху «Веселий коловерть» (Черненко Т.Я.), сімейне
свято «Хліб наш святий» (Шевчук О.С.), подорож у світ професій
(Половко С.М.).
Традиційно захоплюючим був тиждень природничих дисциплін, під
час якого були представлені такі заходи: година цікавої біології «Знайомі
незнайомці» (Гетьман О.В.), гра-подорож «Будемо знайомі. Я – фізика»
(Мисель Т.П.), ділова гра «Сімейний бюджет» (Хоменко В.С.), усний
журнал «Палити чи не палити? вибір за тобою» (Гревнєва С.В.), проект
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«Український виробник» (Хоменко В.С.), фізичний КВК (Паламарчук
О.В.), перегляд фільмів «Збережи свою планету».
Під час тижня математики та інформатики учням були запропоновані
логічні завдання (Грібінюкова В.В.), перегляд відеофільмів. Школярі взяли
участь у виставці комп’ютерних малюнків (Одинець Т.І.), уроці з
використанням анімацій «Яку професію я хочу обрати?» (Бардаченко
А.О.). Якусевич Л.М. провела пробне ДПА для учнів 9 класів та квест для
5-класників.
Учителі історії Костюченко О.В., Осьмак О.С. разом з учнями
підготували «круглий стіл» «Пам’ятати вічно» (11 класи), заочну подорож
«Розпис первісної печери», історичну гру «Супер історик», історичний
турнір «Свобода, рівність, братерство», гру «Лабіринтами історії»,
виставку «Я киянка».
Учитель музики Широкова О.М. підготувала мультиурок «Я вчу
нотну грамоту» для учнів 1-2 класів, відео подорож у світ музики
«Фабрика пуантів» для учнів 3-4 класів.
Учитель англійської мови Алієва О.В. організувала роботу творчих
груп учнів 11 класів на уроці за темою «Життєвий простір». Ланська К.І.
допомогла учням у презентації проектів «Моє хобі». Темі «Дозвілля» були
присвячені уроки Кучай М.В. та Федюк А.М.
Учителі фізкультури Вакуленко К.Ю., Красова О.В., Косицька В.О.
підготували та провели «Олімпійський урок», організували виставку
«Спортивні досягнення учнів нашої школи».
У 2015-2016н.р. у школі працювали 6 молодих спеціалістів.
З метою надання методичної допомоги за молодими спеціалістами
були закріплені досвідчені вчителі-наставники, які консультували з питань
календарного планування, тематичного оцінювання, складання поурочних
планів, ведення всіх видів документації, підготовки до уроків.
Слід відзначити роботу учителів-наставників Долотової І.Є.,
Половко С.М., Алієвої О.В., Вакуленко К.Ю.
У жовтні 2015р. проведений традиційний тиждень наставників
«Сходинки педагогічної майстерності».
Молодим педагогам надавали допомогу голови предметних
методичних комісій.
Здійснювався психологічний супровід роботи молодих фахівців.
Акцентувалася увага на необхідності здійснення самоосвітньої
діяльності.
Протягом навчального року працювала Школа молодого учителя.
Для молодих фахівців були проведені психолого-педагогічний тренінг
«Запобігання конфліктним ситуаціям», заняття «Складові елементи школи
успіху», педагогічна майстерня Гревнєвої С.В. «З досвіду використання
інноваційних технологій».
У кінці 2015-2016н.р. проведено тиждень успіхів молодих учителів
«Захист моделі уроку (заняття)».
Впроваджувався Етичний стандарт поведінки педагога СЗШ №
158 м. Києва.
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У жовтні 2015р. проведено тиждень інтерактивного навчання
«Навчаємося разом – учитель та учень».
Здійснювалась робота над створенням шкільної електронної
бібліотеки.
Проведені
психолого-педагогічні
тренінги
«Запобігання
конфліктним ситуаціям», «Як підвищити результативність своєї роботи».
Адміністрація школи проводила співбесіди з учителями про стан
їхньої роботи над обраними ними темами з самоосвіти.
Проведено загальношкільний конкурс для педагогів школи на
тему: «Мій найкращий урок 2015-2016 н.р.», в якому взяли участь 75%
вчителів.
Педагогічний колектив школи продовжив роботу щодо участі в
експерименті «Упровадження мультипрофільного навчання
в
середній загальноосвітній школі». У 2015-2016н.р. в цьому експерименті
взяли участь учні 11 класів. Про результативність цього виду профільного
навчання свідчать результати ЗНО.
На нарадах при директорі були заслухані такі питання:
1. Мультипрофільність як основа сучасної моделі загальноосвітнього
навчального закладу.
2. Стан організації науково-дослідницької, експериментальної роботи.
Було проведено творчу майстерню педагогів, які працюють у
профільних групах.
Випускники школи – студенти ВНЗ залучалися до проведення уроків
у старших класах з профільним навчанням.
Проведено
моніторинг
навчальних
досягнень
учнів
експериментальних класів.
На нараді при заступнику директора було розглянуто питання
«Результати діагностики професійних орієнтацій старшокласників
відповідно до принципів організації мультипрофільного навчання».
Учні 1-Б,В, 2-Б,В, 3, 4 класів вивчали курс «Розвиток мислення» за
рахунок годин варіативної складової навчального плану.
Змінено навчальний план для 5 класів: раніше вивчалися дві іноземні
мови з 5 класу, з 2015-2016н.р.– одна іноземна мова.
За рахунок годин факультативних та індивідуальних занять
вивчалися такі курси: «Аранжування особистості» (7 класи), «Психологія
спілкування» (8 класи), «Подорож у світ економіки» (6 класи), «Побудова
кар’єри» (10 клас).
Професійний розвиток педагогічних працівників у 2015-2016
н.р. здійснювався наступним чином:
Кількісна
№/п
Вид діяльності
характеристика
1 Курсова перепідготовка
6 вчителів
2 Атестація
15 вчителів
Участь у Програмі з попередження
3 насильства між дітьми в рамках
20 вчителів
проекту «Беспечна школа»
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Участь у фаховому конкурсі «Вчитель
2 вчителя
року – 2016»
Участь у фаховому конкурсі «Класний
5
2 класних керівника
керівник – 2015»
6 Вивчення англійської мови
8 вчителів
Затверджено
педагогічни
досвід
Інститутои
післядипломної
7
1 вчитель
педагогічної
освіти
Київського
університету імені Бориса Грінченка
8 Участь у шкільних педагогічних радах
47 вчителів
Участь у виїзній педраді в м. Чернігів з
теми: «Успішна школа для успішного
учня» з відвідуванням спеціалізованої
9
38 вчителів
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№1
з
поглибленим
вивченням
іноземних мов м. Чернігова.
Участь у виїзній педраді підвищення
кваліфікації вчителів до Канева з
10 відвідуванням
Канівської
36 вчителів
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№4
Проведення відкритих уроків та
116 уроків і
11 відкритих
позакласних
заходів
позакласних заходів
вчителями
Відвідано позашкільних заходів щодо
12 особистісного і професійного розвитку
21 захід
вчителями школи
Участь
у
загальношкільному
13 методичному конкурсі серед вчителів
33 вчителів
«Мій найкращий урок»
Якщо взяти період з 2012-2016 рр., то наші педагоги мають 13
перемог в районному етапі конкурсу «Учитель року» в номінаціях
«Музика», «Класний керівник»,
«Світова література», «Географія»,
«Початкове навчання», «Правознавство», «Хімія», «Образотворче
мистецтво», «Українська мова та література», «Англійська мова»,
«Математика», та 3 перемоги на міському етапі (Ісаєнко С.Б., Хоменко
В.С., Ланська К.І.).
Вчителі школи у 2015-2016 н.р. відвідали позашкільні заходи
(тренінги, майстер-класи, курси тощо) щодо особистісного та
професійного розвитку, а саме:
№ ПІБ вчителя
Посада
Назва заходу
4

1

Гондюл І.Л.

директор
школи, вчитель
математики

ІV Міжнародна науковопрактична конференція
«Європейська інтеграція вищої
освіти України в контексті
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2
3
4
5
6
7
8

9

Діденко В.Є.

10

Ланська К.І.

11
12

Косицька
В.О.

13

14

Костяна Н.Б.

15

Ісаєнко С.Б.

заступник
директора
з навчальновиховної
роботи
вчитель
англійської
мови

вчитель
фізичної
культури

заступник
директора
з навчальновиховної
роботи
вчитель
російської
мови та

Болонського процесу»
Семінар з теми:
«Ненасильницьке спілкування в
освітньому середовищі»
Тренінг з теми: «Ненасильницьке
спілкування в освітньому
середовищі»
MIND-тренінг для лідерів освіти
Міський круглий стіл «Стемосвіта»
Лекція-презентація «Процес
прийняття рішень, що підтримує
сталий розвиток»
Курси ораторської майстерності
«Говорити, щоб чули»
І Конгресі коучів освіти України
«Професійно-особистісний
розвиток педагогічного
персоналу»
Семінар з теми:
«Ненасильницьке спілкування в
освітньому середовищі»
Навчання духовним практикам в
Центрі езотерики та психології

Чемпіонат України з веслування
на човнах драганбоут (І місце)
Зимовий чемпіонат України з
загальної фізичної підготовки (ІІ
місце)
Чемпіонат Європи серед
національних збірних команд
України в Італії в Римі з
веслування на човнах Dragon Ball
(липень 2016 р.)
Йога Айергара
Семінар «Проектна діяльність на
уроках російської мови»

зарубіжної
літератури

16

Осьмак О.С.

17 Іванкова С.М.
18

Мисовська
О.Ю.

19

Вакуленко
К.Ю.
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вчитель історії,
правознавства

Презентація і затвердження
власного педагогічного досвіду
на тему: «Проектна технологія в
роботі класного керівника як
засіб формування життєвої
компетентності учнів» на Вченій
раді Інституту післядипломної
педагогічної освіти Київського
університету імені Бориса
Грінченка

Вчитель
початкових
класів

Курси англійської мови «Speak
up»

вчитель
української
мови та
літератури
вчитель
фізичної
культури

20 Гревнєва С.В.

вчитель хімії та
біології

21 Хаустова О.В.

вчитель
російської
мови та
зарубіжної
літератури

Курси гендерного права
Курси манікюра
Цикл занять Програми
«Біологічна освіта в школі та її
роль у формуванні психічного і
фізичного здоров‘я підлітків» у
Київському університеті імені
Бориса Грінченка
Подіумна дискусія по книзі
Дейва Берджеса «Вчи, як пірат»

Невирішені питання:
- небажання деяких вчителів щось змінювати у викладанні своїх предметів;
- не всі вчителі використовують сучасний педагогічний інструментарій.
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Основні завдання:
- застосовувати диференційований підхід з метою орієнтації не стільки на
колектив, скільки на окремого вчителя;
- удосконалення організації психологічного супроводу навчальновиховного процесу;
- дотримуватись «Етичного стандарту поведінки педагога СЗШ №158 м.
Києва»;
- удосконалювати діяльність вчителів по підвищенню якості знань кожного
конкретного учня.
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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 навчально-виховної діяльності.

Про свої здібності людина може дізнатися,
тільки спробувавши прикласти їх.
Луцій Анней (син) Сенека
Предметні олімпіади надали можливість виявити обдарованих
учнів, які продемонстрували високу якість знань, вміння застосовувати
знання на практиці. Згідно з аналітичними даними управління освіти
Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації наша школа
посіла ІІІ місце серед середніх загальноосвітніх шкіл з кількістю призерів –
23:
- українська мова і література – 1;
- біологія – 11;
- історія – 1;
- географія – 1;
- образотворче мистецтво – 8;
- комп’ютерна графіка – 1.
74 учні школи взяли участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад.
Найбільшу кількість призерів підготували Гетьман О.В. з біології (9)
та Тримайло Г.Ю. з образотворчого мистецтва (8).
Місце на
№
Прізвище учня клас
предмет
учитель
районній
з/п
олімпіаді
Степанюк
укр. мова,
1.
7-А
ІІІ
Заіка В. О.
Олександр
літ.
Каглинська
2.
8-Б
біологія
ІІІ
Гревнєва С.В.
Анастасія
3. Соколова Єва
8-Б
біологія
ІІІ
Гревнєва С.В.
4. Бреус Дар'я
9-А
біологія
ІІ
Гетьман О.В.
Пантюхов
5.
9-А
біологія
ІІІ
Гетьман О.В.
Богдан
Пантелєєв
6.
9-А
біологія
ІІІ
Гетьман О.В.
Даніель
Захарченко
7.
9-А
біологія
ІІІ
Гетьман О.В.
Володимир
8. Берія Віталій
11-Б
біологія
І
Гетьман О.В.
Сергієнко
9.
11-А
біологія
ІІ
Гетьман О.В.
Олександра
Середа-Біджорі
10.
11-Б
біологія
ІІ
Гетьман О.В.
Евгенія
Слісарчук
11.
11-А
біологія
ІІІ
Гетьман О.В.
Анжела

Оверченко
Анастасія

12.
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11-А

біологія

І

13. Берія Віталій

11-Б

історія

ІІІ

14.

9-А

географія

ІІІ

Хоменко В.С.

6-А

образ мист.

І

Тримайло Г.Ю.

Пантюхов
Богдан
Грабчук
Катерина
Хайло Софія
Вечерова Дар'я
Свинобій
Вікторія
Князєва Марія
Шевченко
Павло
Коваленко
Катерина
Балан Марія

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

6-Б
6-А

образ мист.
образ мист.

7-А

образ мист.

8-Б

7-А
7-А

11-А

Гетьман О.В.
Костюченко
О.В.

ІІ
ІІІ

Тримайло Г.Ю.
Тримайло Г.Ю.

ІІІ

Тримайло Г.Ю.

образ мист.

ІІІ

Тримайло Г.Ю.

образ мист.

ІІІ

Тримайло Г.Ю.

образ мист.

ІІІ

Тримайло Г.Ю.

образ мист.
ІІ
Тримайло Г.Ю.
комп’ютерна
23. Вечерова Дар’я 6-А
ІІ
Одинець Т.І.
графіка
Порівняльний аналіз результатів участі учнів школи у ІІ (районному)
етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади свідчить про те, що ми здаємо
свої позиції за кількістю призерів:
Результативність участі учнів
у предметних олімпіадах

30

28

28

26

23

25
20

Районний етап

15
10
5
0

Міський етап

10

7

Всеукраїнський етап

5
2

1
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Ми не маємо призерів з математики, правознавства, фізики,
фізкультури, англійської мови, хімії, зарубіжної літератури.
Учні школи не були представлені на районних олімпіадах з екології,
економіки, інформатики, трудового навчання.
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Кількість учасників II етапу олімпіад мала бути більшою.
Не може задовольнити результативність з профільних дисциплін
(українська мова, історія. англійська мова, математика).
2 учениці 11-А класу стали призерами ІІІ (міського) етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології. Це Оверченко Анастасія
(І місце) та Сергієнко Олександра (ІІІ місце) (учитель Гетьман О.В.).
Відповідно до наказу управління освіти Дніпровської районної в
місті Києві адміністрації від 03.02.2016р. № 72 «Про підсумки І
(районного)
етапу
Всеукраїнсьго
конкурсу-захисту
науководослідницьких робіт учнів-членів Київського територіального
відділення МАН України (комунального позашкільного навчального
закладу «Київська Мала академія наук учнівської молоді») у 2015-2016
навчальному році» Літошко Владислава та Слісарчук Анжела посіли І
місце (кожна на своїй секції).
№
ПІБ учня Клас Відділення
Секція
Тема роботи
з/п
Літошко
«Ніколи воскреснути
Історичне
1. Владислава 11-А
Історія
горем дитячим Хатинь
краєзнавство
Ігорівна
й Липняги не повинні»
«Концентраційні
Слісарчук
табори на службі
Всесвітня
2. Анжела
11-А
Історія
гітлерівського
історія
Олегівна
фашизму в 19331945рр.»
На жаль, у 2015-2016 н.р. ніхто із учителів школи, крім Костюченко
О.В., не приділив уваги залученню учнів до науково-дослідницької
діяльності у рамках Малої академії наук.
Тарасов Олексій (3-А), Степанюк Олександр (7-А) посіли ІІІ місце на
ІІІ (міському) етапі ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика.
Учениця 7-А класу Свинобій Вікторія посіла ІІ місце у районному
етапі конкурсу читців Шевченківської поезії.
Говорять, що ефективний не той, хто просто знає, а той, у кого
сформовані навички здобування, організації і застосування знань. Якість
освіти "задає" якість життя людини і суспільства, бо воно визначається не
тільки якістю знань, умінь і навичок, але і якістю особистісного,
світоглядного, громадянського розвитку дітей і їх емоційно-ціннісного
орієнтування в навколишньому світі.
Управління навчально-виховною роботою здійснювали заступники
директора з навчально-виховної роботи Діденко Валентина Євгенівна та
Костяна Наталія Борисівна.
За підсумками 2015 – 2016 навчального року 641 учень 1-11 класів
школи оцінені таким чином:
- 99 учнів 1-го класу оцінені вербально;
- 692 учень переведено до наступних класів (1 учень 3-В класу Мошняга
Віталій за заявою матері залишений на повторний курс);
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- 47 учнів нагороджені Похвальними листами «За високі досягнення у
навчанні».
У 2015-2016 н.р. випущено зі школи:
- Випускників 9-х класів – 58 учнів;
- Випускників 11-х класів – 38 учнів.
Золотими медалями «За високі досягнення у навчанні» нагороджені:
1. Оверченко Анастасія Павлівна
2. Роженко Олена Олександрівна
3. Сергієнко Олександра Андріївна
4. Ходос Кристина Владиславівна
Срібною медаллю «За досягнення у навчанні» нагороджена:
1. Літошко Владислава Ігорівна.

Моніторинг якості знань та успішності учнів
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Моніторинг якості знань та успішності учнів показав, що впродовж
чотирьох останніх років якість знань знаходиться в межах від 39% до 46 %,
нажаль, існує тенденція до її зниження. Щодо успішності, то тут картина
більш стабільна і має місце в цьому навчальному році бути покращеною.
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Результати навчальних досягнень учнів 2-11 класів
47

Навчальний рік

2015-2016
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2014-2015
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Результати навчальних досягнень говорять про те, що в порівнянні з
2012-2013 н.р. відмінників і учнів, що мають достатній рівень знань, стає
більше. В порівнянні з минулим навчальним роком кількість учнів з
початковим рівнем навчальних досягнень зменшилась (з 58 до 55). На
високому рівні закінчили 2015-2016 н.р – 47 учнів, що становить 8% від
загальної кількості. Це – низький показник!
На достатньому рівні – 176 учнів, що становить 29% від загальної
кількості. 316 учнів закінчили навчальний рік на середньому рівні, це
складає 53% від загальної кількості. 55 учнів – на низькому рівні. Одна
учениця – не атестована (Драгунова Анжела, 11-Б кл.).
Найвищу якість знань серед 2-4 класів мають: 3-А (Шевчук О.С.) –
88%; 2-А (Черненко Т.Я.), 4-Б (Мінахіна С.В.)– 81%; 3-Б (Дюдіна О.В.) –
80%; 2-Б (Донєва Л.М.) – 77%.
Серед 5-11 класів найкращі результати у учнів 5-А класу (кл. кер.
Гетьман О.В.) – 76% , 11-А класу (кл. кер. Ісаєнко С.Б.) – 55%.
Особливо хвилює низький рівень успішності учнів 8-А, 9-Б, 8-Б, 6-Б,
10-А класів (кл. кер. Осьмак О.С., Федюк А.М, Гревнєва С.В, Хоменко
В.С., Кучай М.В.).
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Результати ДПА учнів 4 класу
У 2015-2016 н.р. державна підсумкова атестація учнів 4-х класів
проводилася з трьох предметів: української мови, читання та математики, у
формі підсумкових контрольних робіт.
Рівень сфоромваності умінь та навичок учнів 4-х класів
з української мови за результатами ДПА у 2015-2016 н.р.
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Немає жодного учня, які б написали ДПА на початковому рівні. А
якість знань 4-А складає 90%, а 4-Б – 97%.
Рівень сформованості умінь та навичок учнів 4-х класів з
українського читання за результатами ДПА у 2015-2016 н.р.
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Така ж картина прослідковується і з результативністю з математики
та читання на ДПА в 4-х класах.
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Рівень сформованості умінь та навичок учнів 4-х класів
з математики за результатами ДПА у 2015-2016 н.р.
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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 класів проходили державну підсумкову атестацію з 3
предметів: української мови. Математики (2 обовязкові предмети) та
біології (предмет за вибором навчального закладу). ДПА була проведена з
1 по 8 червня 2016р.
Учасниками ДПА стали 32 учні 9-А класу та 19 учнів 9-Б класу.
Звільнених від ДПА не було.
Адміністрація школи проаналізувала результати ДПА у 9 класах:
Предмет

Клас

Укр. мова

9-А

Укр. мова
Математика
Математика
Біологія
Біологія

9-Б
9-А
9-Б
9-А
9-Б

Кільк.
Рівень навчальних досягнень
учнів високий достат. середній початк.
16
2
6
7
1
16
5
7
4
19
7
12
32
1
11
20
19
12
7
32
2
21
9
19
8
9
2

Якість
знань
50%
75%
37%
38%
72%
42%

Успішність
94%
100%
100%
100%
63%
100%
89%

Учитель

Коваленко О.П.
Долотова І.Є.
Долотова І.Є.
Якусевич Л.М
Якусевич Л.М
Гетьман О.В.
Гетьман О.В.

Учні 9-А класу мають кращі результати з біології та української
мови. Рівень знань з математики не може вважатися задовільним, особливо
це стосується 9-Б класу, у якому під час ДПА 7 учнів одержали оцінки, що
відповідають початковому рівню навчальних досягнень: Жеребко Андрій,
Іщенко Ігор, Козаченко-Бабашкін Дмитро, Кононяко Дмитро, Синиця
Олександр, Сосновський Кирил, Тарасюк Анастасія. 5 з цих учнів мають
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такі ж результати за підсумками навчального року. Одна з причин цього –
відсутність у учнів відповідної мотивації, небажання вчитися.
На жаль, лише Мещерякова М. має 10 балів за ДПА з математики, 12
учнів з 51 мають оцінки 7-10 балів за ДПА. І це при тому, що Якусевич
Л.М. систематично проводила підготовку учнів до ДПА. Вочевидь, у
частини учнів є великі прогалини у знаннях, які не були подолані.
Були проаналізовані також результати учнів 9 класів за підсумками
2015-2016 н.р.
Предмет

Клас

Укр. мова

9-А

Укр. мова
Математика
Математика
Біологія
Біологія

9-Б
9-А
9-Б
9-А
9-Б

Кільк.
учнів
16

16
19
32
19
32
19

Рівень навчальних досягнень
високий достат. середній початк.
3

1
1
2
-

7

12
7
11
21
8

6

3
12
20
12
9
9

-

7
2

Якість Успішні
знань
сть
63%

81%
37%
38%
72%
42%

100%

100%
100%
100%
63%
100%
89%

Учитель

Коваленко
О.П.
Долотова І.Є.
Долотова І.Є.
Якусевич Л.М
Якусевич Л.М
Гетьман О.В.
Гетьман О.В.

Результати навчальної діяльності за рік з біології та математики були
підтверджені під час ДПА. Результати з української мови в 9-Б класі
підтверджені, у 9-А класі спостерігається деяке зниження якості знань під
час ДПА.
Слід зазначити, що атестаційні комісії суворо дотримувалися
інструктивно-методичних вимог щодо проведення ДПА, працювали чітко,
злагоджено.
Результати державної підсумкової атестації учнів 11-х класів
Державна підсумкова атестація з української мови, математики,
історії України у 2015-2016 н.р. була проведена у формі зовнішнього
незалежного оцінювання.
Вчителі, які викладали у випускних класах, систематично проводили
протягом навчального року індивідуальні, групові консультації для учнів,
вдало спланували повторення навчального матеріалу.
Державну підсумкову атестацію в 11-х класах пройшли 38 учнів (11А – 20, 11-Б – 18). Звільнених від проходження ДПА з української мови,
математики, історії України не було.

41

38

8 21 16 42 14 37 -

- 12 32 16 42 10 26 -

%
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% рівень навчальних
досягнень
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рівень
навчальних
%
досягнень
К-ть
Знизили
рівень
К-ть

%

К-ть

%

%

К-ть

Низький рівень
(1-3 б.)

Середній рівень
(4-6 б.)

Достатній рівень
(7-9 б.)

%

К-ть
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(10-12 б.)

%

К-ть
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(1-3 б.)
К-ть

%
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%

К-ть

Високий рівень
(10-12 б.)
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(4-6 б.)
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(7-9 б.)

Аналіз результатів державної підсумкової атестації у формі
зовнішнього незалежного оцінювання та результатів річного
оцінювання випускників 2015/2016 навчального року
Українська мова
Учні, які отримали
Якісний показник
Учні, які отримали
оцінку
підтвердження
річну оцінку з
за ДПА з української
результатів
української мови
мови
оцінювання учнів
у формі ЗНО
К-ть
випускників
2015/20
16 н.р.

- 10 26 25 66 3 8

Немає жодного учня, який одержав під час ДПА оцінки початкового
рівня. Всі випускники школи зможуть вступати до ВНЗ.
Значно підвищили рівень навчальних досягнень:
№
Річне
ДПА у формі
Прізвище учня
з/п
оцінювання
ЗНО
1. Животовський К.В.
4
8
2. Шандрук В.О.
6
10
3. Берія В.Д.
7
11
Знизили рівень навчальних досягнень:
№
Річне
ДПА у формі
Прізвище учня
з/п
оцінювання
ЗНО
1. Ващенко Н.В.
6
4
2. Гоцак Є.Ю.
7
4
3. Мірошніченко Р.С.
7
6
Слід відзначити роботу учителя української мови Заіки Валентини
Олександрівни, яка цілеспрямовано працювала з кожним учнем,
використовувала різноманітні форми навчальної діяльності, була
вимогливою, працювала на результат – успіх учнів.
Всі претенденти на нагородження медалями одержали оцінки
високого рівня.
Здійснено порівняльний аналіз ДПА у формі ЗНО з української мови
та моніторингового дослідження рівня підготовки до ЗНО, яке
проводилося Центром моніторингових досліджень у квітні 2016р.
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Результати моніторингу рівня підготовки до ЗНО
Кількість Високий
Достатній
Середній
Початк.
%
%
%
%
учнів
рівень
рівень
рівень
рівень
33
2
6%
14
42%
16
49%
1
3%
Ці результати гірші, ніж результати ЗНО.
Животовський Кирило одержав 3 бали, за рік має 4, за ДПА – 8.
Можливо, це сталося через те, що на цей момент проведення
моніторингу ще не всі теми були опрацьовані належним чином.
Математика

Підтвердили
% рівень навчальних
досягнень
К-ть Підвищили
рівень
навчальних
%
досягнень
К-ть
Знизили
рівень

Якісний показник
підтвердження
результатів
оцінювання учнів

-

навчальних
досягнень
%

К-ть

3 33 4 44 2 23 -

%

%
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Низький рівень
(1-3 б.)

Середній рівень
(4-6 б.)

%

%

К-ть

Високий рівень
(10-12 б.)

%

-

К-ть

3 33 5 56 1 11 -

К-ть

Низький рівень
(1-3 б.)
К-ть

%

К-ть

9

%

К-ть

%

К-ть

Високий рівень
(10-12 б.)

Середній рівень
(4-6 б.)

Достатній рівень
(7-9 б.)

учні, які отримали річну
К-ть
оцінку з математики
випускників
2015/20
16 н.р.,
які
складал
и ДПА з
матем
атики

Достатній рівень
(7-9 б.)

З них:
учні, які отримали
оцінку
за ДПА з математики
у формі ЗНО

5 56 1 11 3 33

3 претенденти на нагородження медалями підвищили свої оцінки.
Немає початкового рівня навчальних досягнень.
Учителі математики Гондол Ірина Леонідівна, Грібінюкова Вікторія
Вікторівна пересвідчилися в тому, що їхнє оцінювання рівня знань учнів
співпадає з незалежним оцінюванням. Це стало можливим завдяки копіткій
праці педагогів.
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%

К-ть

%

%

К-ть

Низький рівень
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Середній рівень
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Достатній рівень
(7-9 б.)
К-ть

%

%

К-ть

Низький рівень
(1-3 б.)
К-ть

%

К-ть

%

Високий рівень
(10-12 б.)

Середній рівень
(4-6 б.)

Достатній рівень
(7-9 б.)
К-ть

%

К-ть

Високий рівень
(10-12 б.)

К-ть
випускників
2015/201
6 н.р.,
які
складали
ДПА з
історії
України

Історія України
З них:
учні, які отримали
Якісний показник
учні, які отримали річну
оцінку
підтвердження
оцінку з історії України за ДПА з історії України
результатів
у формі ЗНО
оцінювання учнів

- 12 41 12 41 5 17

Немає учнів, які одержали оцінки початкового рівня під час ДПА.
Значно підвищили рівень навчальних досягнень:
№
Річне
ДПА у формі
Прізвище учня
з/п
оцінювання
ЗНО
1. Конощенко Є.В.
7
11
2. Гончаренко З.О.
6
11
3. Животовський К.В.
6
9
4. Гоцак Є.Ю.
4
7
5. Іванченко Є.С.
9
11
Знизили рівень навчальних досягнень:
№
Річне
ДПА у формі
Прізвище учня
з/п
оцінювання
ЗНО
1. Цюра С.Р.
11
8
2. Слісарчук А.О.
11
6
3. Літошко В.І.
11
9
4. Голенко В.В.
8
6
5. Назарова Є.О.
6
4
На жаль, не підтвердила високий рівень навчальних досягнень
претендент на нагородження золотою медаллю Літошко Влада.
В цілому слід зазначити, що учитель історії Костюченко Ольга
Вікторівна приклала багато зусиль для того, щоб учні одержали
необхідний рівень знань, працювала невтомно і завзято.
Важливим є те, що педагоги та учні мали можливість на практиці
пересвідчитися у перевагах мультипрофільного навчання.
Державна підсумкова атестація з англійської мови проводилася в
школі.
Результати виявилися такими:
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Кільк. Річне оцінювання
ДПА
учнів 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Профільна Алієва О.В.
22
5
7 9 1
5
5 11 1
Непрофільна Ланська К.І.
16
4
7 5 4
8 4 Оверченко Анастасія була звільнена, тому що одержала
міжнародний мовний сертифікат.
Практично всі учні Ланської Катерини Іванівни підтвердили свої
оцінки під час ДПА. Слід відзначити Коробкіна В.В., який за рік мав 5
балів, а за ДПА – 7.
Учні Алієвої Оксани Віталіївни також практично підтвердили свої
результати. Це говорить про об’єктивність оцінювання, належну увагу до
підготовки до ДПА.
Учні 9 класів проходили державну підсумкову атестацію з 3
предметів: української мови. Математики (2 обовязкові предмети) та
біології (предмет за вибором навчального закладу). ДПА була проведена з
1 по 8 червня 2016р.
Учасниками ДПА стали 32 учні 9-А класу та 19 учнів 9-Б класу.
Звільнених від ДПА не було.
Адміністрація школи проаналізувала результати ДПА у 9 класах:
Група

Предмет

Учитель

Клас

Укр. мова 9-А
Укр. мова
Математика
Математика
Біологія
Біологія

9-Б
9-А
9-Б

9-А
9-Б

Кільк. Рівень навчальних досягнень Якість УспішУчитель
учнів високий достат. середній початк. знань ність
16
2
6
7
1
50%
94% Коваленко
О.П.
16
5
7
4
75%
100% Долотова
І.Є.
19
7
12
37%
100% Долотова
І.Є.
32
1
11
20
38%
100% Якусевич
Л.М
19
12
7
63% Якусевич
Л.М
32
2
21
9
72%
100% Гетьман
О.В.
19
8
9
2
42%
89% Гетьман
О.В.

Учні 9-А класу мають кращі результати з біології та української
мови. Рівень знань з математики не може вважатися задовільним, особливо
це стосується 9-Б класу, у якому під час ДПА 7 учнів одержали оцінки, що
відповідають початковому рівню навчальних досягнень: Жеребко Андрій,
Іщенко Ігор, Козаченко-Бабашкін Дмитро, Кононяко Дмитро, Синиця
Олександр, Сосновський Кирил, Тарасюк Анастасія. 5 з цих учнів мають
такі ж результати за підсумками навчального року. Одна з причин цього –
відсутність у учнів відповідної мотивації, небажання вчитися.
На жаль, лише Мещерякова М. має 10 балів за ДПА з математики, 12
учнів з 51 мають оцінки 7-10 балів за ДПА. І це при тому, що Якусевич
Л.М. систематично проводила підготовку учнів до ДПА. Вочевидь, у
частини учнів є великі прогалини у знаннях, які не були подолані.
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Були проаналізовані також результати учнів 9 класів за підсумками
2015-2016 н.р.
Предмет Клас

Кільк.
Рівень навчальних досягнень
Якість Успіш
учнів високий достат. середній початк. знань ність
16

3

Укр. мова 9-Б
Математика
Математика
Біологія

Укр. мова 9-А

Біологія

9-А
9-Б

9-А
9-Б

1

7

12

6

-

63%

100%

19

-

7

12

-

37%

100%

32

1

11

20

-

38%

100%

19

-

-

12

7

-

63%

32

2

21

9

-

72%

100%

19

-

8

9

2

42%

89%

16

3

-

81%

100%

Учитель

Коваленко
О.П.
Долотова
І.Є.
Долотова
І.Є.
Якусевич
Л.М
Якусевич
Л.М
Гетьман
О.В.
Гетьман
О.В.

Результати навчальної діяльності за рік з біології та математики були
підтверджені під час ДПА. Результати з української мови в 9-Б класі
підтверджені, у 9-А класі спостерігається деяке зниження якості знань під
час ДПА.
Слід зазначити, що атестаційні комісії суворо дотримувалися
інструктивно-методичних вимог щодо проведення ДПА, працювали чітко,
злагоджено.
З метою здійснення допрофільної підготовки учням 8 класів був
запропонований курс за вибором «Інформатика» (1 год.), 0,5 год. були
призначені для підсилення української мови (разом 2,5 год.). Учні
відвідували заняття факультативів «Психологія спілкування» (І семестр),
«Людина і світ професій» (ІІ семестр).
За рахунок індивідуально-групових занять учні 9 класів могли
поглибити свої знання з математики, біології, української мови (по 0,5 год.
на кожний предмет).
10-А клас працював за універсальним профілем, але за рахунок
варіативної складової навчальним планом було передбачено 3 години на
підсилення таких навчальних дисциплін:
- українська мова – 2+1 год.;
- історія України – 1,5+1 год.;
- всесвітня історія – 1+1 год.
Вивчалася психологія у І семестрі, у ІІ семестрі учні відвідували
заняття факультативу «Побудова кар’єри».
За рахунок індивідуально-групових занять учні могли удосконалити
свої уміння і навички з біології (1 год.), математики (1 год.), англійської
мови (1 год.), географії (0,5 год.), хімії (0,5 год.).
Учні 11-А, 11-Б класів працювали за експериментом «Упровадження
мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі».
Старшокласники вивчали такі профільні предмети:
- Українська мова + Біологія
4 год. + 5 год.
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-

- Алгебра + Геометрія
5 год. + 4 год.
- Іноземна мова (англійська) + Історія
5 год. + 4 год.
України
Учні відвідували заняття факультативів:
хімія – 0,5 год.;
інформатика – 0,5 год.;
фізика – 0,5 год.;
«Економіка світу» – 0,5 год.;
«Побудова кар’єри» – 0,5 год.;
«Психологія ділового спілкування» – 0,5 год.

Невирішені питання:
- недостатня ефективність використання інноваційних технологій у
навчально-виховному процесі педагогічними працівниками щодо роботи з
обдарованими дітьми;
- відставання освіти від науки;
- відчуваються негативні залишки “радянської спадщини” (не все можна
вирішити цифрами);
- недостатня результативність допрофільного та профільного навчання;
- 8% учнів навчається на високому рівні, 29% - на достатньому, 55 учнів –
на початковому рівні;
- низький рівень успішності учнів 8-А, 9-Б, 8-Б, 6-Б, 10-А класів (кл. кер.
Осьмак О.С., Федюк А.М, Гревнєва С.В, Хоменко В.С., Кучай М.В.);
- низька партнерська співпраця вчителів з учнями;
- недостатня кількість незалежних вимірів якості освіти в 2-11 класах;
- учні замало залучаються до самостійної навчальної діяльності.
Основні завдання:
- 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;
- управляти якістю освіти засобами внутрішкільних моніторингових
досліджень;
- підвищити відповідальність вчителів за якість підготовки учнів.
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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.

Аналізуючи роботу вчорашнього дня,
ми тим самим вчимося уникати помилок сьогодні та завтра.
Хороші вчителі та батьки – це ті, які дозволяють дитині
висловлювати свою думку і вміють приймати відмову. Також важливою
рисою хороших вчителів та батьків є зв’язок зі своєю дитиною у будь-який
момент часу. Тобто, коли ми вміємо показувати наслідки поведінки
дитини, але в той самий час «тримаємо її за руку» (підтримуємо її). ми
ніколи не упустимо момент контакту, якщо будемо уважно спостерігати за
дітьми. Критерій правильності наших вчинків – це реакція наших дітей.
Управління виховною роботою здійснювали заступник директора з
виховної роботи Долотова І.Є., педагог-організатор Харченко Я.В.,
шкільний практичний психолог Олейнікова Н.В.
Творчі виховні заходи, що проводились в школі у 2015-2016 н.р.,
були спрямовані на те, щоб налагоджувати контакт вчителів та батьків з
дітьми.
Результативність участі учнів
у райнних та міських виховних творчих заходах
у 2015-2016 .н.р

47%

53%

Перемоги (І-ІІІ місця)
Лауреати

Із всіх 32 заходів районного та міського етапів 53% їх принесли
школі перемоги, тобто І-ІІ-ІІІ місця.
Так, перемоги школі принесли учні 11 класів, посівши ІІ місце у
районному конкурсі «Київський вальс - 2016» (кер. Еттліх Т.В.).
В якості хвилинки відпочинку пропоную переглянути виступ наших
випускників.
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Також переможне ІІ місце у міському етапі конкурсу КВН «Школа
жартів» принесла наша шкільна команда КВН «Золота молодь» (кер.
Харченко Я.В.).
В районному конкурсі солістів-вокалістів «Солофест-2016» до
фіналу вийшла у молодшій віковій категорії Стельмах Марія (4-А кл.), а в
номінації «Вокал» районного конкурсу «Артпозитив» ІІІ місце посіла
Воробйова Олександра (4-А кл.) (кер. Широкова О.М.).
На районному конкурсі читців Шевченківської поезії нашу школу
представляла Свинобій Вікторія (7-А кл.) з твором "Русалка» і принесла
нам ІІ місце (кер. Заіка В.О.).
Безліч перемог школі приніс танцювальний колектив «Браво» (кер.
Еттліх Т.В.). Це і районний конкурс хореографічних колективів
«Дніпровська райдуга» (І місце), і конкурс «Україна збирає таланти»
(лауреати), і міський етап конкурсу «Дніпровська феєрія танцю» (ІІ і ІІІ
місця), і районний фестиваль-конкурс «Нащадки країни єдиної» у рамках
Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси»
(фіналісти) та ін.
Активною завжди є участь в районному правовому турнірі учнів 1011 кл. (кер. Осьмак О.С.).
Активно бере участь наша школа у районних благодійних акціях.
Таких заходів в районі було в цьому році п‘ять. Велика подяка батькам за
допомогу.
Двічі наша школа проводила акції зі збору макулатури. Так, 6
листопада 2015 р. було зібрано 2059 кг макулатури і зароблено для школи
5971 грн. 13 квітня 2016 р. зібрано 1020 кг, зароблено коштів – 2550 грн.
Багато перемог школі принесли спортивні секції з карате та футболу
(кер. Трейтяк Д.В., Демський М.М.).
Переходимо до внутрішкільних творчих виховних заходів.
Протягом року активно працювало учнівське самоврядування,
президентом якого є Нагорна Катерина (учениця 8-Б класу). Висловлюю
щиру подяку Катюші за роботу на цій посаді. Представник шкільного
парламенту Свинобій Вікторія (7-А кл.) взяла участь у роботі табору для
лідерів на весняних канікулах, і прямо закохала всіх в себе. Також учні
нашої школи стали учасниками виборів міського голови в рамках
загальноміського заходу «М-18».
Заслуговують на увагу і подяку класні виховні заходи, свята, які
проводять класні керівники. Хочу відмітити систематичну роботу у
проведенні коасних виховних годин в різному форматі таких класних
керівників 5-11 класів., як: Коваленко О.П. ( кл.кер. 5-А класу), Хоменко
В.С. ( кл.кер. 6-Б класу), Гетьман О.В. ( кл.кер. 5-А класу), Гревнєва С.В. (
кл.кер. 8-Б класу).
Методична скарбничка нашої школи була поповнена у 2015-2016 н.р.
такими позакласними заходами, як:
- у рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек 8 жовтня 2015
року класні керівники Коваленко О.П. (6-А кл.) та Хоменко В.С. (6-Б кл.)

49

організували і провели зустріч з автором підручника «Географія» Бойко
Валентиною Михайлівною, яка є бабусею учениці 6-А класу Тилик Анни.
- 12 жовтня 2015 р. у школі оголошено Днем художника. Започаткувала
проведення Дня художника в школі вчитель української мови та
літератури Коваленко Олена Петрівна. Її вихованці з радістю взяли в
ньому участь;
- конкурс виробів з природного матеріалу «Осінні дива» ( кл.кер. 1-11 кл.);
- посвята в старшокласники ( кл.кер. 8-А класу Осьмак О.С. та 8-Б класу
Гревнєва С.В.);
- 2 листопада 2015 року у 8-Б класі (кл. керівник Гревнєва С.В.) була
проведена виховна година «Прочитав сам – зацікав іншого». Будь–яка
дитина має бути інтелектуалом, всебічно розвиненою особистістю.
У наш час діти дуже мало читають, занадто багато часу приділяють
інноваційним технологіям і не завжди собі на користь. Тому для
підвищення рівня популяризації книги в житті підлітка та розвитку
здібностей і був використаний такий прийом пошуково-дослідницької
роботи.
1 грудня 2015 р. у 2-А кл. (кл.кер. Черненко Т.Я.) пройшло свято "Зі
сміху люди бувають". Учні багато жартували, співали веселих пісень,
підняли настрій всім присутнім.
Виховні години «Великі Українці маленької родини» (кл.кер. 8-Б кл.
Гревнєва С.В.); «Святий Миколай завітав до 5-А класу» (кл.кер. Гетьман
О.В.) .
Доброю традицією в нашій школі уже декілька років поспіль стало
проведення драматичного дійства «Водіння кози» учнями-акторами
шкільного театру «Нове покоління» (керівник Заіка В.О.), що виконується
на Щедрий вечір, яке в цьому навчальному році відбулося 14 січня 2016 р.
З метою навчати дітей уболівати за минуле своєї держави, сприяти
формуванню особистості, що буде протистояти злу, насильству,
несправедливості та руйнуванню навколишнього світу, виховувати
почуття сприймання чужого болю як свого, загальнонародного горя — як
особистого, почуття любові до людини, до землі, до держави у 6-А та 6-Б
класах (кл.кер. Коваленко О.П., Хоменко В.С.) 26 квітня 2016р. було
проведено виховну годину до 30-ої річниці Чорнобильської катастрофи
«Поріс чорнобилем Чорнобиль, бідою нашою поріс».
Свято «Прощавай, Букварику!» ( 1-А клас, кл.кер. Половко С.М., 1-Б
клас , кл.кер. Ляшенко А.Д., 1-В клас, кл.кер. Марціна Я.М.);
З метою поглибити знання учнів про героїчне минуле нашого
народу, допомогти усвідомити велич подвигу українців у Другій світовій
війні, виховувати в учнів шану і повагу до тих, хто ціною свого життя
здобув Перемогу, сприяти формуванню патріотичних почуттів в учнів у 6А та 6-Б класах (кл.кер. Коваленко О.П., Хоменко В.С.) 5 травня 2016 р.
було проведено урок до Дня пам’яті і примирення «Свято зі сльозами на
очах…» та ін.
У листопаді в СЗШ №158 пройшов місячник пропаганди
здорового способу життя під гаслом: «Єдина краса – це здоров’я!».
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Розпочався місячник Тижнем здорового способу життя, в якому були
задіяні учні 1-11 класів. Педагог-організатор кожного дня ставила перед
школярами різні завдання, проводила конкурси «Що я знаю про здоровий
спосіб життя?» , вікторини, опитування, тести та ін. У школі пройшли
конкурси малюнків, спортивних листівок, фотографій «Мамо, тато, я –
спортивна сім’я».
30 жовтня 2015 р. одинадцять вчителів школи взяли участь у
тренінгу «Інструменти успішних комунікацій для підвищення
ефективності на робочому місці», який проводився в рамках Програми з
попередження насильства між дітьми з 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 реалізовується Всеукраїнською громадською
організацією «Жіночий консорціум України».
Впродовж тренінгу вчителі познайомились з інструментами
комунікації, поняттям «емоційного інтелекту», отримали навички для
побудови ефективних взаємостосунків між людьми і в команді, обговорили
основні складові комунікацій (довіра, теплота у відносинах, щирість,
емпатія, позитивне ставлення), навчилися працювати з запереченнями,
розширили знання про мислення та поведінку людей. Тренінг сприяв
формуванню мотивації вчителів у підвищенні емоційного інтелекту.
14 листопада в спортивному залі ліцею № 208 м. Києва відбулася
відкрита першість ЦДЮТ Дніпровського району зі скелелазіння. Учасники
долали два маршрути на швидкість у кваліфікації, а потім шість
найкращих змагалися у фіналі. Залік змагань проводився по трьох вікових
групах серед хлопців та дівчат окремо.
Сучасні дослідження в галузі освіти доводять, що навчання має
бути емоційно насиченим і позитивно вмотивованим. Це вимагає від
учителя різноманітних підходів до організації навчально-пізнавальної
діяльності учнів, у тому числі й до організації навчальних екскурсій. З
цією метою протягом 2015-2016 н.р. було здійснено 58 навчальних
екскурсій учнями нашої школи під керівництвом класних керівників та за
участю батьків.
З метою розширення дитячого кругозору, ознайомлення з
пам’ятками культури, архітектури, історії та мистецтва м. Києва та рідного
краю були здійснені туристичні подорожі: екскурсія до Київської околиці
«Феофанія» – 6-А (кл.кер. Коваленко О.П.), 6-Б кл. (кл.кер. Хоменко В.С.);
екскурсія «Казковий Київ» - 7-Б (кл.кер. Алієва О.В.), 8-А ( кл.кер.Осьмак
О.С.); оглядова екскурсія «Осінній Київ» - 5-А клас (кл.кер. Гетьман О.В.),
5-Б клас (кл.кер. Якусевич Л.М.), 7-А клас (кл.кер. Ланська К.І.); екскурсії
в Планетарій 5-Б кл. (кл.кер. Якусевич Л.М.); екскурсія до Пожежної
частини – 5-А клас (кл.кер.Гетьман О.В.); екскурсія на кондитерську
фабрику «Рошен» - 2-Б кл. (кл.кер. Донєва Л.М.), 3-А клас ( кл.кер.
Шевчук О.С.), 6-А клас ( кл.кер. Коваленко О.П.), 6-Б клас ( кл.кер.
Хоменко В.С.), 2-В кл. ( кл.кер. Іванкова С.М.), 2-А клас ( кл.кер. Черненко

51

Т.Я.); екскурсії фабрику ялинкових прикрас в с. Клавдієво для учнів 3-А
кл. ( кл.кер. Шевчук О.С.), 4-Б кл. ( кл.кер. Мінахіна С.В.); екскурсії на
завод «Кока-Кола», в «Місто дитячих професій»ТЦ «Блокбастер» - 6-А кл.
( кл.кер. Коваленко О.П.); екскурсія в Арт-мол «Дятиче місто професій» 7-А кл. ( кл.кер. Ланська К.І.). Були здійснені екскурсії в музеї: Музей
науки та техніки «Експериментаніум» – 5-А кл. ( кл.кер. Гетьман О.В.),
музеї Другої Світової війни, Музей Лесі Українки, Музей води - 6-А кл. (
кл.кер. Коваленко О.П.), 6-Б кл. ( кл.кер. Хоменко В.С.); Музей – садиба
Т.Шевченка «Хата на Пріорці» – 6-А кл. ( кл.кер. Коваленко О.П.), 6-Б кл. (
кл.кер. Хоменко В.С.), 7-А клас – (кл.кер. Ланська К.І.), 8-Б клас – (кл.кер.
Гревнєва С.В.); Музей голодомору - 8-Б клас – (кл.кер. Гревнєва С.В.);
екскурсія на виставку «Шедеври світової планети» - 11-Б клас ( кл.кер.
Заіка В.О.). Екскурсія в Київський міський Будинок природи – 8-Б клас (
кл.кер. Гревнєва С.В.), екскурсія до Національної телекомпанії України –
8-Б клас ( кл.кер. Гревнєва С.В.), екскурсія в с.Крушинка на хлібзавод
«Кулиничі» - 2-Б клас (кл.кер. Донєва Л.М.), 3-А клас ( кл.кер. Шевчук
О.С.),культпохід до Театру юного глядача з метою перегляду вистав «Том
Сойер», «Поліанна» - 5-А клас (кл.кер. Гетьман О.В.), екскурсія в Музей
аптеки та Національний музей «Чорнобиль» - 7-Б клас ( кл.кер. Алієва
О.В.), 8-А клас (Осьмак О.С.), екскурсія в Пожежну частину – 2-А клас
(кл.кер. Черненко Т.Я.), 7-Б клас ( кл.кер. Алієва О.В.), 8-А клас ( кл.кер.
Осьмак О.С.), відвідали Музей НСК «Олімпійський» - 7-А клас ( кл.кер.
Ланська К.І.), 5-А клас ( кл.кер. Гетьман О.В.), 7-Б клас ( кл.кер. Алієва
О.В.), 8-А клас (Осьмак О.С.);курсія в Музей під відкритим небом
«Пирогово» - 6-А клас ( кл.кер. Коваленко О.П.), 6-Б клас (кл.кер.
Хоменко В.С.), екскурсія «Казковий Київ» - 1-А клас ( кл.кер. Половко
С.М.), екскурсія в Планетарій – 3-Б клас ( кл.кер. Дюдіна О.В.), 5-Б клас –
(кл.кер. Якусевич Л.М.), 8-Б клас – кл.кер. ( Гревнєва С.В.), екскурсія в
місто професій «KidsWill» - 2-А клас ( кл.кер. Черненко Т.Я.); екскурсія
«Київ в роки Другої Світової війни» - 5-А клас ( кл.кер.ГетьманО.В.), 5-Б
клас ( кл.кер. Якусевич Л.М.), екскурсії в бібліотеку – 1-А клас ( кл.кер.
Половко С.М.), 1-Б клас ( кл.кер. Ляшенко А.Д.), колишня резиденція
«Межигір’я» - 9-А клас ( кл.кер. Костюченко О.В.), зоопарк – 8-Б ( кл.кер.
Гревнєва С.В.), 6-А клас ( кл.кер. Коваленко О.П.).
Таким чином, протягом 2015-2016 н.р. класні керівники організували
екскурсії, відвідували з учнями заклади культури та спорту, здійснювали
поїздки, а саме:
Прізвище,
Кількість
Прізвище,
Кількість
ініціали
відвідувань
ініціали
відвідувань
Клас
Клас
класного
закладів
класного
закладів
керівника
культури
керівника
культури
1-А
Половко С.М.
4
6-Б Хоменко В.С.
10
1-Б
Ляшенко А.Д.
3
7-А Ланська К.І.
7
1-В
Марціна Я.М.
3
7-Б Алієва О.В.
7
2-А
Черненко Т.Я.
4
8-А Осьмак О.С.
7
2-Б
Донєва Л.М.
3
8-Б Гревнєва С.В.
10

2-В
3-А
3-Б
4-А

Іванкова С.М.
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9-А

Костюченко
О.В.
9-Б Федюк А.М.
11-А Ісаєнко С.Б.
11-Б Заіка В.О.

3

Шевчук О.С.
5
1
Дюдіна О.В.
2
2
Скетецька
4
2
Л.В.
4-Б
Мінахіна С.В.
4
5-А
Гетьман О.В.
11
5-Б
Якусевич
5
Л.М.
6-А
Коваленко
13
О.П.
З 01.10.2015 р. по 30.10.2015 р. у школі було проведено Місячник
правового виховання. Метою проведення місячника у школі було
прагнення перетворити права на важливий регулятор життя і поведінки
учня в умовах його соціалізації. Правове виховання — виховна діяльність
школи, сім'ї, правоохоронних органів, спрямована на формування правової
свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки школярів.
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.У цей період були проведені години спілкування: "Що
таке право і що таке обов’язок?” (кл.кер.1-А, 1-Б, 1-В класів Половко
С.М., Ляшенко А.Д., Марціна Я.М.), ділова гра "Знай і поважай свої права”
(кл.кер. 4-А класу Скетецька Л.В.), казкова лотерея та "Юридичний
волейбол” (класні керівники 6-А та 6-Б класів Коваленко О.П., Хоменко
В.С.), роздуми: «Немає прав без обов’язків» (класний керівник 8-А класу
Осьмак О.С.), діалог: «Школа – наш дім, ми господарі в нім» (класний
керівник 9-А класу Костюченко О.В.), конкурс – вікторина "Як я знаю свої
права ”(класний керівник 10-го класу Кучай М.В.), ділова гра „Права дітей
в Україні”, (класні керівники 11-А та 11-Б класів Ісаєнко С.Б., Заіка В.О.).
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 у 2015-2016 н.р. не перебуває жоден з учнів.
У школі не припиняє працювати Рада з профілактики
правопорушень, до складу якої входять представники педагогічного
колективу, батьки і старшокласники. Рада з профілактики правопорушень
збирається щомісяця і слідкує за дотриманням Правил поведінки й
правопорядку учнями в урочний час. Рада з профілактики правопорушень
здійснює роботу з учнями схильними до порушень дисципліни в школі (
Михайленко О. – 6-Б клас, Морозов Д. – 6-Б клас, Столітенко А. – 6-Б
клас; Кузнєцов І. – 8-А клас, Тимченко М. – 8- клас, Сосновський К. – 9-Б
клас, Іщенко І. – 9-Б клас).
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Адміністрація школи тісно співпрацює з Службою у справах дітей,
відділом ювенальної поліції в Дніпровському районі. Це дає свої
результати. За учнями школи здійснюється постійний контроль щодо
відвідування ними школи: Літера «н» в класному журналі, «Голос
чергового». Практикуються такі засоби впливу: випуск газети для батьків
«Територія батьків». Найбільш поширеними формами у роботі класних
керівників з правового всеобучу є бесіди , виховні години по вивченню
Правил для учнів, сюжетно-рольові ігри, диспути, вікторини, обговорення
газетних статей, проведення диспуту «Твої права».Велике значення має
вивчення законів Конституції під час уроків «Основи держави і права
України». Зацікавленість учнів викликають заходи, які проходять у
нестандартній формі, а саме: рольова гра з проблем наркоманії «Дорога у
безодню», гра-конкурс «У країні карного розшуку», конкурс «Чи знаєш ти
закон?» та інші.
На жаль, у 2015-2016 н.р. виникали проблеми дисциплінарного
характеру, конфліктні ситуації між учнями. Були притягнені до вирішення
конфліктів і їх батьки. Тому роботу, що проводилася в школі по напряму
етичного виховання, слід продовжити в більшому об'ємі.
Учні нашої школи постійно беруть участь у Всеукраїнських, міських,
районних конкурсах, фестивалях виховного спрямування. Кожного року
школа пишається досягненнями школярів.
Школа — це не тільки освіта, результати тестів і підготовка до
інститутів. Школа — це все-таки одинадцять років життя дитини. Тут вона
вчиться жити в суспільстві людей, відстоювати свою точку зору або
приходити до компромісів, доводити власну правоту. Тут вона повинна
отримати мотивацію, бажання знати і здобувати знання. А для, звичайно,
потрібно систематично відвідувати школу.
Рейтинг класів по пропускам навчальних днів учнями школи
у 2015-2016 н.р.
Клас

І семестр

ІІ семестр

Всього

7-Б

134

147

281

6-А

173

222

3-Б

3-В
4-Б

2-В

5-А
3-А
2-Б

1-А

11-Б

75

193
162
176
220
189
208
291
228

74

189
238
229
200
237
233
185
248

149
382
395
400
405
420
426
441
476
476

1-Б

251

4-А

197

2-А
11-А
8-А
7-А
8-Б
9-Б

1-В
5-Б

9-А
6-Б

10-А

266
270
286
257
263
268
281
315
369
350
508

54

244

495

321

518

245
302
308
360
356
354
406
443
408
505
539

511
572
594
617
619
622
687
758
777
855

1047

Всього
5930
6993
12923
Вже декілька років поспіль учні Дюдіної О.В. якомога з меншою
кількістю пропусків відвідують школу. За 3-Б класом йде 7-Б кл. (кл.кер.
Алієва.), 3-В кл. (кл.кер. Руденко О.А.), 6-А кл. (кл.кер. Коваленко О.П.),
замикає п‘ятірку 4-Б кл. (кл.кер. Мінахіна С.В.).
Далеко позаду знаходяться 1-В кл. (кл.кер. Марціна Я.М.), 5-Б кл.
(кл.кер. Якусевич Л.М.), 9-А кл. (кл.кер. Костюченко О.В.), 6-Б кл. (кл.кер.
Хоменко В.С.), 10-А кл. (кл.кер. Кучай М.В.).
Незважаючи на всі вжиті заходи, питання забезпечення 100%
відвідування учнями школи залишається актуальним. Так, Драгунова
Анжела, учениця 11-Б класу, із-за самовільного уходу з дому не була
охоплена навчанням з 21 січня 2014р.
За результатами конкурсу було визначено переможців конкурсу
«Зразковий клас 2015-2016 н.р.»:
За результатами участі класів у загальношкільній грі «Шкільні
перегони» у 2015-2016 н.р. місця розподілилися таким чином:
1-4 класи
5-11 класи
І місце – 2-А кл. (кл.кер.
І місце – 5-А кл. (кл.кер.
Черненко Т.Я.),
Гетьман О.В. )
3-А кл. (Шевчук О.С.)
ІІ місце – 8- Б кл. (кл.кер.
ІІ місце – 1-А кл.
Грєвнєва С.М.), 6-А кл.
(кл.кер. Половко С.М.)
(кл.кер. Коваленко О.П.).
ІІІ місце – 1-Б кл.
ІІІ місце – 7-А кл.
(кл.кер. Ляшко А.Д.)
(кл.кер. Ланська К.І.)
«Кращий черговий клас – 2016»
І місце – 8-Б клас ( кл.кер. Гревнєва С.В.)
ІІ місце – 10-А клас ( кл.кер. Кучай М.В.)
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ІІІ місце – 11-А клас ( кл.кер. Ісаєнко С.Б.) та 11-Б клас ( кл.кер. Заіка
В.О.).
Невирішені питання:
- нерозвинута система моніторингу з питань виховання учнів, виявлення
рівня вихованості учнів;
- наявність негативних проявів у поведінці учнів: правопорушення,
жорстоке поводження з однокласниками тощо;
- незадовільно працювало методичне об’єднання класних керівників;
- є діти з порушеннями психофізичного розвитку, що веде за собою
виникнення проблем дисциплінарного характеру;
- велика кількість пропусків навчальних днів учнями 10-А кл. (кл.кер.
Кучай М.В.), 6-Б кл. (кл.кер. Хоменко В.С.) та 9-А кл. (кл.кер. Костюченко
О.В.);
- несистематичне проведення класними керівниками класних виховних
годин.
Основні завдання:
- Підвищити результативність виховної роботи в класних колективах,
забезпечивши реалізацію особистісно орієнтованого підходу. Орієнтація на
дитину-лідера;
- впровадити практику проведення «цінних» годин в 1-11 класах класними
керівниками;
- запровадити Програму «Лідер в мені» на «цінних» годинах в 1-11 класах
класними керівниками;
- розробити методичний вісник з рекомендаціями для класних керівників
щодо впровадження Програми «Лідер в мені»;
- здійснювати гуманізацію системи виховання;
- активно використовувати педагогічним персоналом технології коучинга
та медіації у роботі з дітьми та
батьками;
- систематично проводити засідання
м/о класних керівників;
- забезпечити збереження мережі
гуртків, спортивних секцій з метою
створення додаткових можливостей
для духовного, інтелектуального та
фізичного розвитку учнівської молоді;
- здійснювати моніторинги стану
вихованості учнів;
- підвищувати рівень громадської активності учнів;
- посилити профілактичну роботу по запобіганню випадків насильства в
дитячому середовищі;
- брати участь у проекті «Бузпечна школа», організатором якого є Жіночий
Консорціум України;
- більше уваги приділяти здоров‘язбережувальним технологіям;
- запровадити мотиваційні уроки в 1-11 класах в перші дні кожного
семестру.
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7. Робота бібліотеки та забезпечення учнями підручниками

Книга має створювати читача.
Карел Чапек
Бібліотека – обов’язковий структурний підрозділ навчального
закладу, який здійснює інформаційно-бібліотечне забезпечення навчальновиховного процесу шляхом якісного оперативного обслуговування
користувачів бібліотеки; - сприяє підвищенню професійної майстерності
педпрацівників шляхом популяризації фахової навчальної літератури; формує інформаційну культуру користувачів через використання
електронних засобів навчання, Internet-ресурсів, друкованої літератури,
матеріалів періодичних видань.
Одним із актуальних напрямків покращення бібліотечної роботи е
широке використання наочності. Постійний пошук нового образу
бібліотеки, який відповідав би її місцю і ролі в сучасному суспільстві,
приводить до появи нових її функцій, при реалізації яких використання
наочності необхідне В умовах технічного переоснащення бібліотек
(комп'ютери, розмножувальна техніка, Інтернет та ін.) активного
використання наочності потребує і реалізація «традиційних» функцій
бібліотек (інформаційної, виховної, дозвіллєвої та ін.). Крім того, зараз
створені нові можливості для широкого застосування наочності в роботі
бібліотеки. Це пов'язано з розвитком комплексу наук про людину
(психології, педагогіки, філософії), які дали змогу яскравіше виявити суть
поняття наочності у бібліотечній роботі.
«Наочність - це те, що можна побачити (почути, відчути), сприйняти
з допомогою зору (слуху, дотику, нюху) і показати, продемонструвати
безпосередньому сприйняттю (зоровому, слуховому, тактильному,
нюховому); ясно,очевидно, зрозуміло; можна подати, уявити, створити в
свідомості образ, побачити внутрішнім взором (синонім - образність). Ці
три аспекти можуть бути використані у вирішенні наукових і практичних
завдань бібліотечної діяльності. Бібліотека має великий досвід
використання наочності при реалізації інформаційної, освітньої, виховної,
дозвіллєвої функцій, при організації бібліотечного середовища, при
комплектуванні фонду, при обслуговуванні читачів на абонементі і в
читальному залі.
Книжкова виставка як форма бібліотечної роботи - наочна і
орієнтована на інформацію читачів про зміст бібліотечного фонду, нові
надходження, рекламу окремих видань тощо. Книжкові виставки почали
практикуватися в роботі бібліотек в середині XIXстоліття і стали
найбільш поширеною формою популяризації книги.
У шкільній бібліотеці постійно оформлено виставки на різноманітну
тематику: «Правила маленького пішохода«," Читай, вивчай, люби
українське!", «На Чорнобиль журавлі летіли…», «Закон і порядок» ,
«Людина, ніби не літає, а крила має», «Казка + пригода = читаю з
насолодою», « Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття!», «Це моя Україна,
це моя Батьківщина », «Могутня ріка нашої історії», «Звучи, моя мово
чарівна», «Свята моєї Батьківщини», «Золоті імена України», «Зі спортом
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по життю», «Ех, ця школа…», «Твоя служба безпеки», «Чи бути здоровим
- вирішуєш ти», «Рух – це класно», «Цей дивовижний світ фантастики»,
«Крізь мрії у майбутнє», «Стежки, опалені війною…», "Ніхто незабутий!
Ніщо незабуто!", «Живи, твори, люби», «СНІД», «Без мови рідної, юначе,
й народу нашого нема», "День пам`яті жертв голодомору і політичних
репресій в Україні" , "Олімпійське сузір'я України", «Ми – за чисте
майбутнє».
Бібліотечний фонд школи на 01.09.2015 року становить 25 594
примірників, у тому числі: підручники – 16749; інша література
(методична, художня, дитяча) – 8845. За рахунок державного бюджету у
2015-2016 н.р. надійшло 816 підручників, художньої літератури – 59.
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 2015-16 н. році - 91%.
Комплектування фонду бібліотеки тісно пов’язане із його
збереженням та роботою із заборгованістю. Плідна співпраця бібліотекаря
й учителів спрямована на забезпечення учнів навчальною літературою,
контролем за користуванням нею та своєчасним поверненням до
бібліотеки. У бібліотеці ведеться необхідна документація.
Для якісного інформаційного забезпечення читачів проводиться
систематична робота зі збереження, зміцнення та розширення
бібліотечного фонду, формування стержня фонду, основу якого складала б
українська книга. У цьому плані доцільним є проведення безстрокової
акції “Подаруй бібліотеці українську книжку!”. Дарувати бібліотеці
українську книгу стає гарною традицією для випускників школи. У нашій
школі практикується
буккроссинг (англ. Bookcrossing) — хобі та
громадський рух, що діє за принципом соціальних мереж і близький до флешмобу.
Буккроссинг — це процес звільнення книг. Людина, прочитавши книгу,
залишає («звільняє») її у громадському місці (парк, кафе, поїзд, станція метро),
для того, щоб інша, випадкова, людина могла цю книгу знайти та
прочитати; та у свою чергу повинна повторити процес. У нашій школі є
дерево, на якому читачі залишають прочитані книги. Таким чином, в учнів
підвищується інтерес до літератури.
Робота бібліотеки покликана сприяти вихованню різносторонньо
розвинутої особистості, забезпеченню різноманітності змісту освітнього
процесу, вихованню в учнів інформаційної культури, любові до книги,
культури читання.
Резерви шкільної бібліотеки у справі інформаційної і виховної роботи
не вичерпані. Постійний пошук нових, ефективних технологій пролягає до
формування системи інформаційної підтримки освіти, тісна взаємодія з
педколективом буде сприяти утвердженню бібліотеки як справжнього
культурного, інформаційного і освітнього центру, який одержує, зберігає і
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розповсюджує різноманітні джерела інформації, які здатні задовольнити
будь – які запити своїх читачів.
Старання, сила, праця бібліотекаря та учителів направлені на
виховання у дітей інтересу до читання.
Головні показники роботи бібліотеки:
загальна кількість читачів: 750 чол;
з них учнів – 680, учителів та батьків – 70;
кількість відвідувань (на день у середньому) – 26;
кількість книговидач – 4714;
загальна кількість відвідувань – 4054.
Невирішені питання:
- проблема комплектування основного фонду підручниками для здійснення
профільного навчання за мультипрофільних навчанням у 10-11 класах;
- проблема комплектування основного фонду підручниками для
запровадження Держстандарту освіти в 4, 7 класах;
- неякісний перепліт підручників за новим Держстандартом, що спричиняє
«недовге їх життя»;
- 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;
- продовжити 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 гарячими обідами дітей таких категорій:
1. Одноразове безкоштовне харчування сніданками учнів 5-11 класів з
числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування; (4
учня).
2. Одноразове безкоштовне харчування (cніданки) учнів 1-4 класів (333
учня).
3. Одноразове безкоштовне гаряче харчування учнів 5-11 класів з
сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (1 учень);
4. Одноразове безкоштовне гаряче харчування учнів 5-11 класів із
числа дітей із сімей учасників антитерористичної операції та дітей ії
сімей загиблих учасників антитерористичної операції (7 учнів);
5. Одноразове безкоштовне гаряче харчування учнів 5-11 класів учнів
із числа дітей-інвалідів (3 учня).
Для учнів 1-11 класів організоване гаряче 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. Якість приготування їжі постійно контролювалася
технологами ЗАТ «Юність, умови зберігання продуктів та санітарний стан
харчоблоку – представниками СЕС Дніпровського району.
Протягом жовтня на класних виховних годинах у 1-11 класах проведено
цикл бесід «Школа здорового харчування», а саме: «Абетка правильного
харчування» (1-4 класи), «Овочи та фрукти в житті людини» (5 класи), «Як
правильно харчуватися у підлітковому віці» (8 класи).
Батьківським комітетом, адміністрацією, лікарем школи здійснено
вивчення якості харчування в школі. Виявлено, що у школі дотримуються
всі санітарно-гігієнічні норми, норми харчування, терміни реалізації
завезеної продукції відповідають вимогам. Батьки задоволені роботою
шкільної їдальні.
Питання організації медичного обслуговування учнів 1-11 класів
постійно знаходилося під пильною увагою адміністрації та батьківської
громадськості.
У відповідності до вимог СЕС обладнано медичний кабінет.
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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.

1+1+1

1+1+1

1+1+1

1

2
1

3
1

3
1

3
1

3
1
1+1

3
1
1+2

3
1
1+2

3
1
1+2

1

1

1

1

1

1+1
2

1+1
2

1+1
2

1+1
1+2

3+1=4

3+1+2=6

3+1+4=8

3+1+4=8

3+1+4=8

3+1+6+3=
13

3+1+7+3
=14

3+1+7+3
=17

4+1+7+3
==15

Травень

1+1+1

Квітень

1+1+1

Березень

1+1+1

Лютий

1+1+1

Січень

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

1+1

Грудень

Буфетн
а
продук
ція –
80
учнів.

1+1

Листопад

4-Б
5-А
5-Б
6-А
6-Б
7-А
7-Б
8-А
8-Б
9-А
9-Б
10-А
11-А
11-Б

З них безкоштовних (сироти, малозабезпечені, із сімей учасників АТО, дітиінваліди )

Жовтень

1-А
1-Б
1-В
2-А
2-Б
2-В
3-А
3-Б
3-В
4-А

Кількіс
ть
відвіду
вань
Охопле
но
гарячи
м
безкош
товним
харчува
нням
усі учні
1-4
класів
Щоден
но за
кошти
батьків
харчую
ться
(обід,
снідано
к) –
40
учнів.

Вересень

Клас

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
оголошувався карантин, закріплювався постійний кабінет. У класних
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приміщеннях та коридорах щоденно проводилося вологе прибирання з
використанням дезінфікуючих засобів.
Оглянуті учні 8-9 класів для передачі документів у підлітковий кабінет.
Також медична сестра протягом року здійснювала профогляд на педикульоз та
шкірні захворювання.
Започатковано проведення «Днів здоров’я», під час яких лікаріспеціалісти (ортопед, педіатр, кардіолог) оглянули біля 200 учнів початкової
школи та надали рекомендації з питань збереження осанки та профілактики
плоскостопості.
Протягом 2015-2016 н.р. учні 9-11 класів пройшли флюорографічне та
лабораторне обстеження, обстеження на групу крові та резус-фактор (юнаки).
Проведено обстеження ЕКГ юнаків 9-10 класів.
З метою підвищення інформованості дітей щодо профілактики
туберкульозу, сказу, грипу та СНІДу були проведені тематичні диктанти,
випущені санбюлетені, плакати.
На батьківських зборах також проводилася санітарно-просвітницька
робота. Регулярно розглядалися такі питання, як «Профілактика інфекційних
захворювань», «Вплив навколишнього середовища на організм дитини»,
«Профілактика туберкульозу та сказу», «Уміння харчуватися – запорука
здоров’я дітей» (1-11 класи), «Профілактика інфекційних захворювань», «Вплив
навколишнього середовища на організм дитини».
Класні керівники, психолог постійно надавали консультації батькам з
таких питань: «Наркотики, насильство, закон», «Режим дня дитини»,
«Технології збереження здоров'я дитини».
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.
Працівники школи щорічно проходять медичний огляд у лікарівспеціалістів та лабораторні дослідження у встановлений термін.
Невирішені питання:
- вакансія медичної сестри;
- неетична поведінка працівників їдальні по відношенню до дітей та вчителів;
- наявність конфліктних ситуацій між працівниками їдальні та педагогічним і
учнівським персоналом;
- несистематичний контроль з організації харчування з боку комісії
громадського контролю.
Основні завдання:
- розмістити інформацію в медичному кабінеті «Права та обов’язки дитинипацієнта та її законних представників»;
- забезпечити наявність в медкабінеті «Книги відгуків та пропозицій громадян»;
- 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;
- систематично здійснювати медичний контроль за якістю продуктів та
приготовлених страв;
- працювати під девізом: «Шкільна їдальня — смачно, безпечно і сучасно!».
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9. Соціальна допомога учням
із числа дітей пільгових категорій

Сьогодні ви не захистили дітей,
завтра нікому буде захищати вас.
У школі є група учнів, які належать до пільгового контингенту, це:
• діти-сироти — 9 учнів;
• діти-інваліди — 9 учнів;
• діти, постраждалі внаслідок ЧАЕС — 10 учнів;
• діти з багатодітних сімей — 36 учнів;
• талановиті – 24;
• малозабезпечені – 5.
Соціальний паспорт школи 2015-2016 н.р.
5

9

діти-сироти

9

24

діти-інваліди
10

діти, постраждалі внаслідок
ЧАЕС
діти з багатодітних сімей
талановиті
малозабезпечені

36

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи.
Для них була організована участь у новорічних заходах з подарунками,
безкоштовне відвідування вистав, циркових вистав, оздоровлення у
шкільному дитячому оздоровчому таборі. З опікунами дітей, позбавлених
батьківського піклування, підтримується постійний зв'язок класними
керівниками, практичним психологом, адміністрацією школи.
Діти-сироти отримують безкоштовне харчування. Діти пільгових
категорій мають можливість безкоштовно відвідувати екскурсії, вистави та
концерти.
Колектив школи цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони
прав дитини. Протягом 2015-2016 н.р. сім’ї дітей пільгових категорій
відвідувалися членами класних батьківських комітетів.
25 учнів відвідали міські Новорічні ялинки, 15 - районні.
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Невирішені питання:
учениця 11-Б класу Драгунова Анжела з 21 січня 2014 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, адміністрація школи протягом
2015-206 н.р. кожного місяця надсилала листи в установи, які замаються
пошуком зниклих учнів;
діти, які виховуються матерями-одиначками, за законодавством від
школи не можуть отримувати ніякої допомоги;
оздоровлення дітей пільгових категорій дуже незначне.
Основні завдання:
систематична робота з органами соціального захисту РУО,
Службою у справах дітей, РЦСССМ, кримінальною міліцією
Дніпровського району м. Києва.
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10. Діяльність органів
учнівського самоврядування

Лідерство — це настільки точне поєднання цінності людини
та її потенціалу, що люди самі натхненні бачити це в собі.
Стівен Кові
Необхідним фактором демократизації школи сьогодні виступає
учнівське самоврядування (лідер – Нагорна Катерина) та "Трикутник"
(голова батьківського комітету Яценко Н.В.)
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. Були реалізовані такі творчі
проекти:
- «Міс Осінь»;
- Новорічні ранки;
- День інформації до Дня Соборності України ;
- Свято 8 Березня;
- Рейди ЮІР «Правила ДАІ – правила твої»;
- День учнівського самоврядування;
- Акції"Привітання - воїну", "Іграшка - дітям-сиротам";
- Акція «Скринька добрих справ», «З Надією в серці»;
- Благодійна акція зі збору кришечок для підтримки воїнів АТО;
- День Св. Валентина;
- Модний тиждень;
- Засідання ШП до Дня Перемоги «Стежки, опалені війною ;
- Конкурс « Збери макулатуру – збережи природу» (двічі на рік);
- виставки "Осіння фантазія", "Зимове диво", "Любій матусі";
- виконано план робіт протягом осіннього та весняного місячника
благоустрою,
участь у міських акціях «Зробимо Україну чистою»;
- випуск газети «Фабрика думки», стіннівок «Моя Україні»,
«Підтримаємо Надію Савченко» ін;
- участь у тренінгу за підтримки Жіночого Консорціуму України;
- Загальношкільні учнівські конференції «Ми – майбутнє нашої
країни», «Підсумки».
Заходи, що проводяться, допомагають дітям формувати свою
життєву позицію, розвивати своє прагнення до самореалізації.
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.
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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.
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;
- активізувати роботу представників від учнів в Раді школи.
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11. Діяльність батьківського комітету

Виховуйте дітей, не роблячи їм зауважень.
Охороняйте дитинство від зауважень і дорікань.
Виховання без зауважень - найкраще,
що ви можете дати своїм дітям. С. Соловейчик
3 метою об'єднання зусиль педагогічного та учнівського колективів,
батьків, громадськості щодо розвитку школи, удосконалення навчальновиховного процесу, сприяння демократизації, формування позитивного
іміджу та демократичного стилю управління у школі обраний батьківський
комітет на чолі з Яценко Н.С.
На початку навчального року був затверджений план роботи
батьківського комітету школи, який направлений на співпрацю з Радою
школи, Піклувальною радою, педагогічним колективом школи ,
психологом, учнівським самоврядуванням.
Збори голів батьківських комітетів збираються раз на три місяці. На своїх
засіданнях вони розглядають питання, які стосуються життя школи. Це
повсякденні справи школи, допомога в організації навчально-виховного
процесу, активна участь в позакласній та позашкільній роботі, організація
свят, конкурсів, змагань тощо.
Традиційними є зустрічі батьківської громадськості з учителями та
адміністрацією школи.
Неоціненною була допомога та підтримка батьків в організації і
проведенні різноманітних заходів: Свято Першого та Останнього дзвоника;
Випускні вечори;
День батьківського самоврядування;
«Міс Осінь»;
Посвята в старшокласники;
«Осінній дивограй»;
Благодійні акції «Подаруємо тепло»;
Благодійний ярмарок «Купуй українське: підтримуй шкільного
виробника»;
Збір макулатури;
Толока «Хай школа рідна сяє чистотою» (участь у суботниках з
упорядкування території школи).
У 2015-2016 н.р. було проведено 7 засідань загальношкільного
батьківського комітету:
- 07.09.2015 р. Протокол №1:
1. Про організацію співпраці з Службами Дніпровського району в 2015-2016 н.р.
2. Наша школа у Всеукраїнських, міських та районних рейтингах ЗНО – 2015.
3. Майбутнє випускників школи 2015 р.
4. Підготовка школи до нового 2015-2016 н.р. та завдання на 2015-2016 н.р.
5. Взаєморозуміння і взаємоповага у спілкуванні з дитиною – основа
комунікації.
6. Безпека дитини у наших руках.
7. Про затвердження складу Ради школи на 2015-2016 н.р.
8. Про організацію харчування учнів 1-11 класів у 2015-2016 н.р.
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9. Про збір благодійних батьківських внесків для поліпшення матеріальнотехнічного забезпечення школи та
про організацію охорони в школі.
Виступаючий: Яценко Н.С.
10. Про виділення з благодійних батьківських коштів грошей на придбання
мастики, канцтоварів, технічної солі та піску, сигнальної стрічки, на заміну
ТЕНів в бойлерів в їдальні, на передплату педагогічної періодики, на приладдя
для танцювального гуртка, на купівлю учнівських табелів успішності, на
придбання вішалок для спортивних секцій.
- 24.11.2015 р. Протокол №2:
1. Про відповідальність батьків за виховання дітей.
2. Про права та обов’язки дітей.
3. Про стан відвідування учнями школи та роботу з попередження
правопорушень серед неповнолітніх.
4. Про витрати благодійних батьківських коштів у вересні 2015 р. – жовтні 2015
р.
5. Про виділення з благодійних батьківських коштів грошей на заміну
сантехнічного обладнання, його ремонт, купівлю господарчих товарів.
6. Про передачу батьківським комітетом школи безкоштовно художньої і
науково-технічної літератури.
- 18.12.2015 р. Протокол №3:
1. Фізіологічні проблеми дітей молодшого та старшого шкільного віку.
2. Фізичний розвиток та виховання школярів на уроках фізкультури. Медикопедагогічний контроль за уроками фізкультури.
3. Про організацію роботи закладу з попередження дитячого травматизму,
виконання норм і правил безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки,
дорожнього руху, санітарії та гігієни.
4. Про витрати благодійних батьківських коштів у листопаді 2015 р.
5. Про виділення з благодійних батьківських коштів грошей на виготовлення і
монтаж металевих дверей запасного виходу з спортивного залу, на прочистку
батарей, спускання повітря із системи центрального опалення.
- 22.03.2016 р. Протокол №4:
1. Профорієнтаційна робота в сім'ї і школі.
2. Шляхи і умови моральності дитини у сім'ї та в школі.
3. Про витрати благодійних батьківських коштів у грудні 2015 р. – лютому 2016
р.
4. Про виділення з благодійних батьківських коштів грошей на придбання
господарчих товарів, фарби, електроплитки та ремонт холодильника в їдальні.
- 07.04.2016 р. Протокол №5:
1. Про підготовку учнів до державної підсумкової атестації в 4, 9 та 11 класах.
2. Про оздоровлення дітей влітку 2016 року на базі школи.
3. Про попередження дитячого травматизму під час літніх канікул.
4. Про витрати благодійних батьківських коштів у березні 2016 р.
5. Про виділення з благодійних батьківських коштів грошей на придбання
канцтоварів, фарби, господарчих товарів, будівельних матеріалів, господарчого
інвентарю, заправку картриджа, купівлю сантехнічних товарів та передплату
періодики.
- 10.05.2016 р. Протокол №6:
1. Про підсумки спільної роботи сім’ї та школи щодо організації та
здійснення виховного процесу в школі в 2015-2016 н.р.
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2. Організація навчальної практики, навчальних екскурсій.
3. Про витрати благодійних батьківських коштів у квітні 2016 р.
4. Про виділення з благодійних батьківських коштів грошей на придбання
господарчих товарів, фарби, електротоварів, ремонт техніки, ноутбука, купівлю
підручників, мікрофонів, ремонт приміщення перед спортзалом, виготовлення і
монтаж дверей.
- 17.05.2016 р. Протокол №7:
1.
Звіт директора СЗШ №158 м. Києва за 2015-2016 н.р. перед трудовим
колективом та громадськістю.
2. Обрання лічильної комісії зборів.
3. Про таємне голосування щодо оцінки роботи директора за 2015-2016 н.р. На
розвиток дитини помітно впливає зацікавленість батьків шкільнимжиттям. А
тому, працюючи над вирішенням завдань ми будуємо невидимий ланцюжок між
родиною і школою, який служить на благо усім учасникам навчально-виховного
процесу.
Це спільні турботи про те, щоб усім було цікаво і затишно в школі, як у
рідній домівці: вечори,
конкурси,
спортивні
змагання,
робота
батьківськогокомітету.
А
тому
актуальними
для
педколективу є слова
В.О.Сухомлинського:
«Педагогічна ідея - це
крила, на яких злітає
педагогічна творчість.
Ідея надихає колектив, і
починається
найцікавіше
і
найпотрібніше в шкільному житті - колективна батьківська робота».
Невирішені питання:
- відсутність партнерської взаємодії у деяких батьківських колективах;
- 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
2015-2016 н.р.
Ісаєнко С.Б. – голова ради школи.
Від батьківської громадськості:
1. Ковмір Владислава Іонасівна – член батьківського комітету 2-А класу.
2. Стужук Анжеліка Валеріївна – член батьківського комітету 3-А класу.
3. Бондаренко Сергій Леонідович – член батьківського комітету 5-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. Нагорна Катерина – президент шкільного парламенту.
8. Голенко Віталій – учень 11-Б класу.
9. Ходос Кристина – учениця 11-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.
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Рада закладу діяла на засадах законності, гласності, колегіальності. В
поточному році рада, керуючись п. 3.11 Положення, спільно з
адміністрацією розглядала та затверджувала план роботи навчального
закладу, брала участь у засіданнях атестаційної комісії, виступала
ініціатором добровільних акцій, організовувала контроль за харчуванням і
медичним обслуговуванням вихованців.
На засіданнях ради школи розглядалися такі питання:
Вересень 2015 р.
1. Затвердження складу ради школи.
2. Обговорення та затвердження плану роботи Ради школи, плану роботи
школи на 2015-2016н.р., Правил внутрішнього трудового розпорядку для
працівників школи.
3. Про результати обліку дітей в мікрорайоні навчального закладу.
4. Про заходи щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму.
Листопад 2015 р.
1. Про затвердження заходів щодо поліпшення комфортності установи на
2015 – 2016 н.р.
2. Про роботу з важковиховуваними учнями, їхніми сім'ями.
3. Розгляд пропозицій від учасників навчально – виховного процесу з
питань роботи школи.
4. Про стан навчально – виховної роботи в школі.
Січень 2016 р.
1. Про хід атестації педагогічних працівників школи.
2. Дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму в школі.
Березень 2016 р.
1. Про роботу з учнями з кризових сімей.
2. Про стан здоров'я учнів школи.
Травень 2016 р.
1. Про комплектування педагогічних кадрів.
2. Аналіз виконання річного плану.
3. Про нагородження золотою «За високі досягнення у навчанні» та срібно
медалями «За досягнення у навчанні».
4. Про нагородження похвальними грамотами «За особливі досягнення у
вивченні окремих предметів» та Похвальними листами «За високі
досягнення у навчанні».
Червень 2016 р.
1. Про видачу свідоцтв з відзнакою за базову загальну середню освіту.
2. Про затвердження робочого навчального плану на 2016-2017 н.р.
Невирішені питання:
- недостатня організація громадського контролю за харчуванням і
медичним обслуговуванням учнів з боку членів ради школи;
- неактивна участь у засіданнях ради.
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Основні завдання:
- активно заохочувати творчі пошуки педагогів та учнів;
- брати участь у розгляді пропозицій, скарг і зауважень педагогів, учнів і
батьків;
- систематично організовувати громадський контроль за харчуванням і
медичним обслуговуванням учнів;
- брати участь в роботі над формуванням і розвитком єдиного
гуманістичного 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 2015-2016 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 2015-2016 н.р. піклувальна рада провела 4 засідання та 7 зборів
батьківського колективу за участю членів піклувальної ради по вирішенню
нагальних проблем нашого закладу.
На цих зібраннях члени Піклувальної ради обговорювали питання:
Жовтень 2015 р.:
- Ознайомлення зі складом піклувальної ради та розподіл обов’язків.
- Про затвердження Положення піклувальної ради.
- Про затвердження плану роботи піклувальної ради.
- Про зміцнення навчальної та культурно-спортивної бази школи.
- Про сприяння залученню додаткових джерел фінансування школи.
Грудень 2015 р.:
- Розгляд звернень громадян з питань щодо роботи школи.
- Про зміцнення матеріально-технічної бази.
- Проведення упорядкування шкільної території, огорожі.
Лютий 2016 р.:
- Розгляд плану ремонту школи, обладнання, меблів.
- Про матеріальне заохочення учителів та учнів.
Травень 2016 р.:
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- Підсумки роботи піклувальної ради протягом 2015-2016 н.р.
Заходи, проведені спільно з піклувальною радою закладу:
- День знань.
- День Вчителя.
- Свято Нового року.
- Останній дзвоник.
- Випускний вечір.
Невирішені питання:
- пасивна участь членів піклувальної ради у питаннях залучення
позабюджетних коштів для покращення матеріально-технічної бази 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;
- 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
№ закладу,
назва

Район

Гімназія №3

-

Олександрійський
колегіум

-

Спеціалізована
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
№1 з поглибленим
вивченням
іноземних мов
м. Чернігова
Канівська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
№4

Виживуть сільські школи –
виживе країна!
Дата
підпиТермін
Область
сання
дії
угоди
Чернігівська
30.10.
обл.
2012 р.
м. Ніжин
Кіровоградська
06.09.
обл.
2004р.
м. Олександрія

-

Чернігівська
обл.,
м. Чернігів

29.10.
2015 р.

-

Черкаська
обл., м. Канів

24.03.
2016 р.

Не
припускає
обмежень
у часі

Спільні заходи у 2015-2016 н.р.

1. Надання колегам з Олександрії матеріалів педради «Успішна школа для
успішного учня. Правила управління успіхом на уроці» СЗШ №158 м. Києва.
2. Допомога колективу гімназії №3 м. Ніжина у втіленні проекту «Безпечна
школа».
3. Надання адміністрації спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№1 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Чернігова річного плану СЗШ
№158 м. Києва.
5. Обмін досвідом з Канівською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №4
щодо експериментальної роботи СЗШ №158 м. Києва «Мультипрофільне
навчання в ЗНЗ».

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:

- налагодження спілкування з сільськими школами завдяки електронній пошті;
- написання статей в шкільну газету «Фабрика Думки» на тему: «Сільські школи
-партнери. Нові перспективи.»;
- втілення соціального проекту «Співробітництво через теле- та Інтернеткомунікації»;
- провести спільну педраду у грудні 2016 р.
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15. Міжнародні зв’язки

Світ не закінчується біля дверей будинку.
Моріс Метерлінк

Школа постійно розширює та зміцнює міжнародне співробітництво.
Співробітництво з зарубіжними навчальними закладами
Понад 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
експерименту
з
мультипрофільного
навчання (вересень 2015 р.).
«Школа
з 10.01. 2. Виховний:
здоров’я» №987,
2012 р.
- ознайомлення з принципами медіації у
Воронежська
(не
вирішенні конфліктних ситуацій в школі
вул., 46, корпус припускає (грудень 2015 р.)
2,
обмежень 3. Творчий:
м. Москва, Росія
у часі)
надання матеріалів узагальненого досвіду
роботи класного керівника Ланської К.І.,
переможця районного і міського етапів
конкурсу «Класний керівник – 2015»
(листопад 2015 р.).
Cередня
1. Виховний:
з 14.12.
загальноосвітня
- обмін досвідом роботи в проекті
2011 р.
школа №49, вул.
«Безпечна школа» (жовтень 2015 р.).
(не
Гурьянова, 65,
2. Методичний:
припускає
м. Калуга,
- надання матеріалів щодо створерення
обмежень
Калужська
електронних ресурсів для вчителів
у часі)
область, Росія
(Листопад 2015 р.).
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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
№
Євроклубу,
п.п
осередка
.
дружби
1
«Юний
дипломат»

Дата
створенн
я
2001р.

ПІБ
відповід.
особи

Кучай
Марія
Валеріївна

Напрямки
роботи
- поширення
інформації
про ЄС серед
школярів;
- організація
та
налагодження
листування зі
школами
європейських
країн;
сприяння
вивченню
іноземних
мов
країнчленів
Євросоюзу;
сприяння
вивченню та
поширенню
знань з історії
та культурних
традицій
країн-членів
ЄС;
- підготовка
інформаційни
х
стендів,
бюлетнів,
газет;
- участь у
міжнародних
конкурсах та
проектах;
- підготовка
та проведення

Заходи,
проведені
у 2015-2016
н.р.
1. Зустрічі з
волонтерами та
учасниками
АТО.
2.
Засідання
Євроклубу на
тему:
«Великобритан
ія-країна моєї
мрії».
3.
Творчий
конкурс «Я –
європеєць!».
4. Організація
фотовиставки
«День ООН в
школі».
5. Робота над
створенням
веб-сторінки
Євроклубу.
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пізнавальнорозважальних
заходів
для
ознайомлення
з культурою
країн-членів
Євросоюзу;
сприяння
вихованню
учнівської
молоді в дусі
загальних
європейських
цінностей;
навчання
ефективному
спілкуванню
та
захисту
прав дітей і
молоді.

У школі влітку 2016 р. працював мовний оздоровчий табір з денним
перебуванням дітей «SMILE». До роботи табору були залучені вчителі
іноезмної мови та учні 5-х класів.
Невирішені питання:
- формалізм у співпраці з школами-партнерами;
- відсутність можливості для стажування вчителів за кордоном;
- незалучення вчителів до участі у міжнародних заходах;
- несистематичне поновлення інформації на сайті школи в розділі
«Welcome to Ukraine».
Основні завдання:
- встановлення та підтримка партнерських зв'язків зі школою-партнером
далекого зарубіжжя;
- систематично поновлювати інформацію на сайті школи в розділі
«Welcome to Ukraine»;
- брати активну участь у міжнародних конференціях, семінарах, виставках
та форумах, інших заходах;
- ознайомитися з досвідом співробітництва загальноосвітніх навчальних
закладів району, м. Києва із зарубіжними партнерами;
- залучити учителів-представників інших держав до навчально-виховного
процесу школи;
- розпочати практику стажування вчителів за кордоном.
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16. Створення власної системи інформаційного забезпечення:
шкільна преса, радіогазети тощо. Використання мережі INTERNET.

Шкільна преса –
крок до лідерства.
Шкільна газета – могутній засіб виховання і підвищення інтересу
до навчання. Вона моделює ситуацію дорослого життя, дозволяє охопити
досить широке коло учнів, різних і за віком, і за інтересами, і за
соціальним статусом, сприяє згуртованості дітей, удосконаленню
міжособистісних відносин через вміння рахуватися з думкою, інтересами і
бажаннями своїх товаришів.
Головним редактором шкільної газети «Фабрика Думки» у 20152016 н.р. була Сергієнко Олександра, учениця 11-А класу. Зусиллями
Центру преси у цьому навчальному році було випущено 2 випуски
шкільної газети:
- жовтень 2015 р. – 55 випуск шкільної газети "Фабрика Думки",
присвячений темам: «Жовтень щедрий на барви осінні», «Привітання від
директора школи з професійним святом», «День Вчителя—професійне
Міжнародне свято», «Дорогі вчителі, посміхніться!».
- жовтень 2015 р. – 56 випуск: «Декларація прав дитини», «Бліцопитування «Чи знаєте ви?», «Найцікавіші заходи Місячника правових
знань».
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 2015-2016 н.р. було випущено 1 випуск «Території для батьків»,
№9: - «Поради батькам» (найпоширеніші помилки у вихованні дітей),
«Пам’ятка для батьків з правового виховання «Мистецтво бути батьком».
У 2015-2016 н.р., на жаль, не вийшли випуски корпоративної
газети «158 сходинок».
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.
Невирішені питання:
- недостатня мотивація членів прес-центру, вчителів до роботи в шкільних
виданнях;
- несистематичність випуску шкільних видань;
- технічні неполадки шкільної радіоапаратури.
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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 2016-2017 н.р. у школі у червні 2016 р. було
відремонтовано приміщення перед спортивними роздягальнями, зроблено
ремонт лавок на спортивному майданчику, пофарбовано цоколь школи по
периметру будівлі за благодійні добровільні батьківські внески.
Благодійний фонд «Дніпровська сила» в особі голови правління
Личман О.С. подарував школі 36 комплектів парт в каб. 25 (1-В кл.) і в каб.
26 (2-В кл.) на суму 35 424 грн.
Протягом 2015-2016 н.р. адміністрація школи, рада школи,
піклувальна рада, батьківський комітет робили все можливе для
покращення матеріально-технічної бази та науково-методичного
оснащення школи. Виконані ремонтні роботи в період підготовки до 20162017 н.р.:
1. Благодійні батьківські кошти:
1. Закупівля шкільних меблів для навчальних кабінетів № 29, № 49
(шкільні дошки) – 2370 грн.
2. Ремонт місць загального користування (ремонт приміщення перед
спортивним залом) – 21650 грн.
3. Ремонт каб. № 37 – 345,67 грн.
4. Заміна вхідних дверей із спортзалу на металеві – 3800 грн.
5. Ремонт внутрішніх приміщень – 6627,63 грн.
6. Оснащення хореографічного класу – 1108,6 грн.
7. Обладнання вішаками спортивних роздягалень – 2495 грн.
8. Ремонт електричної проводки, монтаж освітлення, купівля
люмінесцентних ламп – 2580,54 грн.
9. Заміна дверей в спортзал, встановлення дверей в теплиці – 11600
грн.
10. Купівля газонокосарки – 1635 грн.
11. Купівля господарського інвентарю – 790 грн.
12. Технічне обслуговування вогнегасників – 536,1 грн.
13. Покращення матеріально-технічної бази каб. труд. навчання –
1002 грн.
14. Збільшення бібліотечного фонду – 2032 грн.
15. Покращення матеріально-технічної бази спортивного залу
(купівля спортивного інвентарю) – 1550 грн.
16. Оснащення території школи (Ремонт обладнання на спортивному
майданчику) – 3720,9 грн.
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2. Безготівкові батьківські кошти, що були на рахунку закладу в
централізованій бухгалтерії:
1. Купівля шкільних меблів (комплект парт в каб. № 13, комплект
стільців в каб. № 42) – 19300 грн.
Сума, витрачених з благодійних батьківських коштів, – 63843,44 грн.
Загальна сума, витрачених коштів для покращення матеріальнотехнічної бази та науково-методичного оснащення школи, – 83143,44 грн.
Інформація
про фінансування бюджетних програм по галузі «Освіта» по
спеціальному фонду (власні надходження, батьківські кошти, грн.)
Спеціальний фонд
(власні
№ закладу,
Вид робіт
надходження,
адреса
батьківські кошти
грн.)
ремонт місць загального
користування
ремонт внутрішніх приміщень
ремонт харчоблоків
ремонт їдалень
СЗШ № 158
ремонт спортзалів
м. Києва
ремонт майданчиків
вул. Стальського, відновлення груп
12
Інше
вентиляційна система
електрична мережа
опалення
каналізаційна система

Всього

ремонт/заміна сантехнічного
обладнання
заміна вікон на металопластикові
Інше

33250,00
7001,90
1400,00
4880,00
3720,90
2495
5452,72
13685,00
71885,52
2704,27

58905,00

Всього
61609,27
Ремонтні роботи за рахунок бюджетних коштів у 2016 році в
навчальному закладі не проводилися.
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,
виготовлення та встановлення металевих дверей в господарчих
приміщеннях, ремонт паркану тощо.
Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному
вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово
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поповнюються новими сучасними меблями, продовжено оформлення
куточків відпочинку для учнів, активно проводиться робота по озелененню
коридорів. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. 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 (4850 грн) отримали грошову
винагороду учні – призери олімпіад та МАН та вчителі школи – переможці
творчих та фахових конкурсів.
Преміювання учнів - призерів олімпіад та МАН (2015-2016 н.р.)
Прізвище та ім'я
учнів
Берія Віталій
Сергієнко
Олександра
Середа-Біджорі
Евгенія
Слісарчук
Анжела
Оверченко
Анастасія
Балан Марія
Літошко
Владислава
Брус Дар'я

Пантюхов Богдан
Пантелєєв
Даніель
Захарченко
Володимир
Каглинська
Анастасія
Соколова Єва
Коваленко
Катерина
Степанюк
Олександр
Свинобій
Вікторія

біол
80

істор
60

укр.

образ

геогр

комп

70

Яцика
70

міська
олімп.
біологія

міськ.

Яцика

М
А
Н
(рай)

80

Сума
(грн)
140
220

70

70

60

100

80

100

70

70

60

160
180
70

100
60

100
70

120

60

60

60

60

60

60

60

60
60

60

60

60

80

200

60

Князєва Марія

60

60

Шевченко Павло

60

60

Грабчук Катерина

80

Вечерова Дар'я

60

Хайло Софія

Тарасов Олексій

район.

районна олімпіада

60

80

70

730

60

60

520

70
60

70

70

70

200

180

80

160

130
200

150

2240
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Таблиця виміру грошової винагороди
Сума
(грн)
80
70
60
100
90
80
100
90
80
120
110
100

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)

Преміювання учителів - переможців творчих та фахових конкурсів,
учителів, які підготували учнів-призерів олімпіад, МАН (2015-2016 н.р.)
міська
олімпіада

районна олімпіада

ПІБ учителя

Гетьман О.В.
Костюченко
О.В.
Заіка В.О.
Харченко
Я.В.
Тримайло
Г.Ю.
Черненко
Т.Я.
Шевчук О.С.
Одинець Т.І.
Грібінюкова
В.В.
Кучай М.В.
Ланська К.І.
Осьмак О.С.
Широкова
О.М.
Гревнєва
С.В.

біол комп істор укр образ

біол

485

130
50

155

укр

60

М
АН
(район)

Творчі
та
фахові
конкурси
(рай)

Твор
чі та
фахові
конкурси
(міс)

160
90

420

55

55

50

210

70

60

420

160
420

70
60
80

100
585

615
210
215

70

55

Сума

130

120

160

90

100
100

160
115
55
70
60
180
100

70

70

80
430

180
2610

280
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Таблиця виміру грошової винагороди

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)

Сума
(грн)

60
55
50
70
65

Етап, місце творчого та фахового
конкурсу

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

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

Загальний підрахунок витат благодійних батьківських коштів
2015-2016 н.р.
Місяць
вересень
жовтень
листопад
грудень
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень

Загальна
сума за
навч.рік

Прибуток
23930
14250
17000
13980

20005
12080
14980
18980

135205

Видаток
3591,89
13385,67
9485,29
3076,51
22743,19
6965,78
5740,73
7269,3
13842,73
43368,8
0
0

129469,89

Залишок
20338,81
21203,14
28717,85
39621,34
16878,15
29917,37
36256,64
43967,34
49104,61
5735,81
5735,81
5735,81
5735,81

Невирішені питання:
- потребує негайного ремонту приміщення тиру (освітлення, внутрішні
приміщення);
- вимагає ремонту підлога в кабінеті інформатики №34;
- вимагають ремонту сходинки перед входом у школу.
Основні завдання:
- залучити позабюджетні, спонсорські та батьківські кошти для ремонту
підлога в кабінеті інформатики №34.
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18. Організація внутрішкільного контролю
за виконанням навчального плану, програм, якістю знань,
умінь і навичок учнів.

Не дозволяйте занадто спокійно жити тим,
хто у вас працює.
Не давайте їм постійно знаходитися в зоні комфорту.
Завжди робіть протилежне тому, чого вони від вас чекають.
Генрі Форд
Регулятором навчально-виховного процесу є внутрішкільний
контроль.
Організація внутрішкільного контролю здійснювалася відповідно до
завдань, над якими працював педколектив у 2015-2016 н.р.
Були вивчені такі питання:
- «Створення умов для творчого розвитку кожного учня в шкільних
гуртках» (персональний контроль).
- «Організація і проведення класних виховних годин» (оперативно-якісний
контроль).
- «Аналіз стану відвідування учнями школи» (проблемно-цільовий
контроль).
- «Впровадження нових навчальних програм у 4 класах» (тематичний
контроль).
- «Дотримання методичних рекомендацій щодо обсягу домашніх завдань»
(попереджувальний контроль).
- «Адаптація учнів 1 класів до навчання» (класно-узагальнюючий
контроль).
- «Перевірка організації та проведення навчальних екскурсій»
(попереджувальний контроль).
- «Психолого-педагогічні аспекти впровадження Державних стандартів
освіти у 7 класах» (діагностичний контроль).
- «Результативність навчальної діяльності учнів» (попереджувальний
контроль).
- «Організація профільного та допрофільного навчання» (діагностичний
контроль).
- «Використання сучасних виховних технологій у навчально-виховному
процесі» (фронтальний контроль).
- «Дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів»
(діагностичний контроль).
- «Організація індивідуального навчання учнів» (оперативно-якісний
контроль).
- «Психолого-педагогічна підтримка учнів як засіб подолання шкільних
перевантажень» (попереджувальний контроль).
- «Організація позаурочної роботи з предметів як одна з умов поглиблення
знань учнів» (фронтальний контроль).
- «Ефективність організації мультипрофільного навчання» (діагностичний
контроль).
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- «Організація дослідницької роботи учнів» (проблемно-цільовий
контроль).
- «Якість знань, умінь і навичок учнів випускних класів» (діагностичний
контроль).
- «Використання сучасних інформаційних технологій» (персональний
контроль).
- «Організація медико-педагогічного контролю на уроках фізкультури»
(тематичний контроль).
Протягом 2015-2016 н.р. вивчено стан викладання таких предметів:
№
Предмет
з/п
1. Фронтальний контроль «Шляхи підвищення рівня навчальних
досягнень на уроках математики» (Діденко В.Є.)
2. Тематичний контроль: «Відповідність педагогічних технологій,
які використовуються при викладанні української мови у 1-4
класах, Державного стандарту початкової загальної освіти»
(Костяна Н.Б.)
3. Фронтальний
контроль
«Формування
дослідницьких
компетентностей учасників навчально-виховного процесу під час
вивчення правознавства, курсу «Людина і світ». (Гондюл І.Л.)
4. Тематичний контроль «Шляхи формування національної
свідомості і громадянськості школярів при викладанні курсу «Я у
світі». (Костяна Н.Б..)
5. Тематичний контроль: “Формування екологічної культури
школярів” (Діденко В.Є.)
6. Тематичний контроль: «Шляхи формування соціально активної
особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією
під час викладання курсу «Захист Вітчизни» (Гондюл І.Л..)
7. Тематичний контроль « розвиток творчого потенціалу учнів та
вчителів шляхом впровадження інноваційних технологій на
уроках художньої культури» (Долотова І.Є.)
8. Тематичний контроль «Ефективність використання варіативної
складової навчальних планів у 5-11 класах» (Діденко В.Є.)
У полі зору адміністрації школи були також питання: забезпечення
учнів підручниками, дотримання Правил внутрішкільного розпорядку,
дотримання санітарно-гігієнічних вимог, ведення журналів з безпеки
життєдіяльності, ведення інших видів шкільної документації, організація
тематичного обліку навчальних досягнень.
Було проведено моніторингове дослідження «Адаптація учнів 5
класів до нових умов навчання».
Вивчалися психолого-педагогічні умови навчання учнів 10-А класу.
Проведено внутрішньошкільний моніторинг якості знань, умінь та
навичок учнів 7 класів відповідно до Державного стандарту базової
загальної шкільної освіти.
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6 квітня 2016 р. було проведено моніторингове дослідження з
української мови «Оцінка рівня готовності учнів 11 класів ЗНЗ м. Києва до
зовнішнього незалежного оцінювання».
Проводилися моніторинги рівня знань учнів 2-11 класів з української
мови
та
математики.
Результати
моніторингових
досліджень
проаналізовані у відповідних наказах по школі, обговорені на засіданнях
шкільних предметних методичних комісій.
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19. Форми контролю, яким піддавався заклад з боку органів
державної виконавчої влади та органів управління освітою.

№

Мета та
характер
перевірки

Моніторинг
підготовки
навчального
1
закладу до
2015-2016
н.р.

Контролювати означає спостерігати,
щоб усе відбувалося відповідно
з встановленими правилами і розпорядженнями.
Анрі Файоль

Назва
організації,
що здійснює
перевірку

РУО, СЕС,
РДА

ПІБ особи, що
здійснює
перевірку

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

Планова
перевірка
додержання
(виконня)
вимог
законодавДніпровськ
ства
у е районне
Водько
сферах
управління
2
Володимир
пожежної і ГУ ДСНС
Анатолійович
техногенної
України у
безпеки, ЦЗ,
м. Києві
контролю за
діяльністю
аварійнорятувальних
служб
Деснянське
Планова
міжрайонне
перевірка
управління
Цимбалюк
3 суб‘єкта
Наталія
ГУ
Іванівна
господаДержсанепі
рювання
д-служби
у м. Києві
Перевірка
Центр
Кругляківський
організації
науково4
Сергій
проведення
освітніх
Андрійович
моніторин- інновацій та

Строк
проведення
перевірки

Результати
перевірки

23.06.
2015 р.

Стан
задовільний

10.08.
2015 р.

Стан
задовільний

28.03.
2016 р.

Стан
задовільний

06.04.
2016 р.

Стан
задовільний

гового
моніторинг
досліу м. Києва
дження
з
української
мови
«Оцінка
рівні
готовності
учнів
11
класів
до
ЗНО»
Планова
Дніпровськ
перевірка
е районне
території,
управління
5
будівель та ГУ ДСНС
приміщень
України у
школи
м. Києві
Директор школи
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Юхта Микола
Олегович

29.04.
2016 р.

Стан
задовільний

І.Гондюл

