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

Чим ширше колектив, перспективи якого
є для людини перспективами особистими,
тим людина красивіше і вище.
Антон Макаренко
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 - 26 років, на посаді директора – 5 років.
До складу адміністрації входять:
- Діденко Валентина Євгенівна – заступник директора з навчальновиховної роботи. Стаж роботи - 37 років.
- Костяна Наталія Борисівна – заступник директора з навчально-виховної
роботи. Стаж роботи - 17 років.
- Долотова Ірина Євгенівна - заступник директора з навчально-виховної
роботи. Стаж роботи - 7 років.
- Харченко Яна Вікторівна - педагог-організатор. Стаж роботи - 6 років.
У школі навчається 744 учнів, що складає 25 класи.
Школа І ступеня – 13 класів:
Школа ІІ ступеня – 10 класів:
Школа ІІІ ступеня – 2 класи.
Місія школи: розвиток здорової і самодостатньої особистості,
здатної до творчої діяльності та позитивного мислення, шляхом
впровадження філософії ефективного партнерства та комунікацій.
Девіз школи: «Кращий спосіб зробити дітей успішними - це зробити
їх щасливими!»
Паспорт школи
№
п/п
1
2
3

Показники

Мова навчання
Кількість класів
Загальна кількість учнів
1-4 кл.
5-9 кл.
10-11 кл.

Стан

українська
25
744
386
303
55

4

4

5

6
7
8

З них на індивідуальному навчанні
Кількість
учнів,
охоплених
гарячим
харчуванням
Кількість дітей пільгових категорій:
Діти – сироти і діти, позбавлені батьківського
піклування
Діти - інваліди
Діти з багатодітних сімей
Діти з малозабезпечених сімей
Чорнобильці
Учнів із числа дітей із сімей учасників
антитерористичної операції та дітей із сімей
загиблих
(померлих)
учасників
анти
терористичної операції – 6
Талановиті
Діти, які перебувають на внутрішкільному
обліку
Діти, які перебувають на обліку в «групі
ризику»
Загальна кількість працівників, із них:
Педагогічних

Технічного персоналу

4

401

103
9

9
44
3
10
6
22
6
2

77

55

22

Вчителі, що мають вищу категорію

25

Вчителі, що мають ІІ категорію

6

10

Кількість кабінетів

51

11

З них в комп‘ютерних класах

18

9

12
13

Вчителі, що мають І категорію

Вчителі, що мають категорію «спеціаліст»
Загальна кількість комп’ютерів:
Кількість робочих місць у комп’ютерних
класах
Кількість художньої літератури у шкільній
бібліотеці

Кількість підручників

6

6

37

16

8845

16929

1-4 кл. – 85%
5-11 кл. – 94%
Школа працює в п’ятиденному режимі, з 8-30 до 19-00. Організована
робота груп подовженого дня для учнів 1-4 класів.
14

Забезпеченість учнів підручниками
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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
процесі використовуються 11 мультимедійних проекторів (каб. 11, 25, 28,
29, 31, 34, 42, 44, 45, 46, 48) , 2 ноутбуки, 16 телевізорів (каб. 14, 17, 22, 23,
24, 27, 28, 29, методичний кабінет, каб. 31, 39, 42, 43, 46, 48, 49).
Разом з тим, школа має постійну потребу в поповненні навчальноматеріальної бази та удосконаленні естетичного вигляду деяких
приміщень, особливо ремонті коридорів ІІ-ІV поверхів, тиру.
Зарахування учнів до школи здійснюється на безконкурсній основі.
Кадрове забезпечення
Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом
навчального року можна охарактеризувати як 100%.

Стаж роботи вчителів

Більше 20
років

27

26

29

27

24

2012-2013

10-20 років 7 8 8 8 11

2013-2014
2014-2015

3-10 років 6 4 9 9 12

2015-2016
2016-2017

До 3 років 8 12 10 6 4
0

50

100

150

У школі у 2016-2017 н.р. працювало 4 вчителів, які мають стаж до 3
років, 12 – від 3 до 10 років, 11 вчителів мають стаж від 10 до 20 років і 24
вчителів – більше 20 років.
У закладі працює:
- Педагогів пенсійного віку – 7 осіб.
- Технічних працівників пенсійного віку – 12 осіб.
Середній вік вчителів – 43 роки.
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У школі працює більше жінок-вчителів (48), чоловіків - 3.
До квітня 2017 р. школа працювала без медичної сестри, і тільки в
квітні 2017 р. вакансія медичної сестри була закрита.
Якісний склад педагогічних кадрів:
Спеціалістів – 13;
Спеціалістів ІІ категорії – 6;
Спеціалістів І категорії – 6;
Спеціалістів вищої категорії – 26.

Якісний склад педагогічного колективу
30
25

23

26 27 24 26

20

15

15

10 10

10

7

5
0

16 15
15

Вища категорія

4 4 4

І категорія

6

3

4

ІІ категорія

2012-2013
13

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

6

Спеціаліст

7

Педагогічні звання вчителів
2016-2017

11

7

2015-2016

5

2014-2015

5

2013-2014

13

5

Старший учитель

16

13

Учитель-методист

13
9

0

Відмінник освіти
України

16

13

8

2012-2013

15

10

11

13
15

20

Мають звання «учитель-методист» - 15 вчителів, «старший учитель»
- 7 вчителів і «Відмінник освіти України» - 11 вчителів.
За 2016-2017 навчальний рік звільнилися 6 вчителів: вчитель
трудового навчання Тримайло Г.Ю. (з причину переїзду до іншої країни),
вчитель історії Костюченко О.В. (з причини догляду за мамою), психолог
Олейнікова Н.В. (з причини переїзду), Шпортко А.А. (з причини зміни
сфери діяльності), Заярна О.В. (з причини зміни сфери діяльності),
Косицька В.О. (обрала підготовку до спортивної олімпіади). З діаграми
видно, що плинність педагогічних кадрів залишається майже стабільною.
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Стать педагогічних працівників
2016-2017

48

3

2015-2016

50

3

2014-2015

52

4

2013-2014

51
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Плинність педагогічних кадрів

11,70%

11,70%

12,00%
10,00%

7,50%

8,00%

6%

5,80%

6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

У 2016-2017 н.р. атестувалося 9 вчителів, із них:

встановлено
категорію
підтверджено
категорію

вищу

першу

другу

спеціаліст

2

3

1

-

-

-

-

-

9
тарифний
розряд
-

-

10
11
12
тариф- тариф- тарифний
ний
ний
розряд розряд розряд
1

1

1

-

-

-
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У 2016-2017 н.р. атестувалося 9 вчителів. Грібінюковій В.В.,
учителю математики та інформатики, Костяній Н.Б., учителю хімії
психології присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої
категорії» та педагогічне звання «старший учитель». Присвоєно
кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 3 педагогічним
працівникам: Долотовій І.Є., учителю української мови та літератури,
Кучай М.В., учителю англійської мови, Якусевич Л.М., учителю
математики та інформатики. завідуючій бібліотекою Тітовій Н.М.
присвоєно кваліфікаційну категорію «бібліотекар першої категорії»,
встановлено 11 тарифний розряд. Практичному психологу, соціальному
педагогу Олейніковій Н.В. присвоєно кваліфікацій категорію «спеціаліст ІІ
категорії». Керівнику гуртка Еттліх Т.В. присвоєно 12 тарифний розряд.
Учителю початкових класів, вихователю ГПД Іщенко О.А. підтверджено
10 тарифний розряд.
Атестацію Трейтяка Д.В., керівника гуртка, перенесено на 2017-2018
н.р. за умови проходження курсів післядипломного підвищення
кваліфікації.
Звання вчителів (2016-2017 н.р.)
Учитель
Старший учитель/
методист/
старший вихователь
виховательметодист
присвоєно звання
2
підтверджено звання
Стан і розвиток шкільної мережі
Шкільна мережа сформована на підставі нормативів і санітарногігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу. Впродовж
трьох років моєї роботи на посаді директора школи проводилася
планомірна робота щодо збереження й розвитку шкільної мережі:
201220132014201520162013
2014
2015
2016
2017
Кількість класів
23
23
24
24
25
Кількість учнів
Середня
наповнюваність

548

23,8

559

24,3

641

26,7

688

28,7

744

29,8
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Шкільна мережа
800
700

548

600

688

635

559

744

Кількість класів

500

Кількість учнів на початок
навчального року

400

Середня наповнюваність

300
200
100
0

23

23,8

2012-2013

23

24,3

2013- 2014

24

26,5

2014-2015

24

28,7

2015-2016

25

29,8

2016-2017

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 01.09.2016 р. по 26.05.2017 р. до школи прибуло 15 учні, а вибуло –
19.
Невирішені питання:
- школі бракує чоловіків-вчителів, адже тільки 6% педагогів в нашій школі
- чоловічої статі;
- недостатня кількість бажаючих учнів йдуть у 10-ті класи, що
неуможливило відкрити в 2016-2017 н.р. мультипрофільні класи;
- не всі вчителі пенсійного віку готові розвиватися в професійному та
особистісному напрямку, приймати сучасним дітей, знаходити з ними
порозуміння.
Основні завдання:
- при виборі кандидатури на посаду вчителя перевагу віддавати чоловікам,
заохочувати їх до роботи в школі та забезпечувати їм необхідну підтримку;
- проводити активну рекламну кампанію щодо запрошення учнів в 10-ті
мультипрофільні класи;
- проводити систематичну індивідуальну роботу з вчителями пенсійного
віку щодо залучення їх до професійного та особистісного розвитку.
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2. Завдання і проблеми, над якими працював заклад

Шлях до досягнення мети починається

з її письмового формулювання. Євген Дейнеко

У

2016-2017 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. Інноваційно-освітній простір школи для розвитку та самореалізації
креативної особистості.

2. Гуманізація відносин між учнями та вчителями школи.

Завдання, що вирішувала школа у 2016-2017 н.р., були наступні:

1. Впроваджувати Державний стандарт базової і повної загальної

середньої освіти у 8 класах.

2. Створювати умови для забезпечення доступної та якісної освіти, що

відповідає запитам особистості, вимогам суспільства.
3. Посилити особистісну спрямованість освіти.

4. Удосконалювати діяльність вчителів по підвищенню якості знань

кожного конкретного учня.

5. Управляти якістю освіти засобами моніторингових досліджень.
6. Формувати позитивну мотивацію навчання.

7. Підвищити відповідальність вчителів за якість підготовки учнів.

8. Впроваджувати Етичний стандарт поведінки педагога СЗШ №158 м.

Києва.

9. Гуманізувати шкільну освіту.
10. Удосконалювати

патріотичного виховання.

систему учнівського самоврядування, систему

11. Формувати здоров’язберігаючі компетенції учнів.

12. Залучити вчителів до участі в фаховому конкурсі «Вчитель року –

2017» в номінаціях: «Початкова освіта», «Біологія», «Музичне мистецтво»,
«Інформатика».
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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.

Невирішені питання:
-

забагато

поставлених

навчальний рік;

завдань

на

- не всі завдання є конкретними та
досяжними.
Основні завдання:

- обрати на новий навчальний рік невелику кількість актуальних завдань
для вирішення їх колективом;

- у постановці завдань на новий 2017-2018 н.р. скористатися концепцією
SMART (з англ. перекладається як "розумний"), що визначає критерії
завдань і цілей: Specific (конкретність), Measurable (вимірність), Achievable
(досяжність), Relevant (актуальність) і Time-bound (обмеженість у часі);

- при постановці завдань на новий навчальний рік спиратися на Концепцію
Нової української школи.
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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.

Людина, як дерево - приймає свою форму
в залежності від того, де живе.
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
13
 кабінет української мови
2
 кабінет хімії та біології
2
 кабінет географії
1
 кабінет інформатики
2
 кабінет музики
1
 кабінет іноземної мови
5
 кабінет російської мови та світової літератури 2
 кабінет фізики та астрономії
2
 кабінет математики
2
 кабінет історії та правознавства
1
 кабінет трудового навчання
1
 медичний кабінет
1
 спальна кімната
1
 бібліотека
1
 читальний зал
1
 зала історії школи
1
 спортивна зала
2
 актова зала
1
 їдальня на 280 посадочних місць
1
 лабораторії з фізики та хімії
2
 радіовузол
1
 кабінет психолога
1
 конференц-зал
1
 Coffee Point для вчителів
1
 Спортивний майданчик
1
 Футбольний майданчик
1
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Кабінети оснащені та забезпечені необхідними приладами,
препаратами, у відповідності до вимог Державних стандартів.
У школі працювало 37 комп'ютери, з них 18 використовувалося в
навчально-виховному
процесі.
Для
послуг
учасників
навчальновиховного 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 2016 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
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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 2016 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
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.

38

35

-

Інше
(вказати причину)

Діти-інваліди, які
не можуть продовжувати
навчання

Виїхали за межі міста, України

Не визначились

Працевлаштовані

на курсах при ВНЗ

у закладах професійнотехнічної освіти

у ВНЗ ІІІ-ІV рівня
акредитації

табелі

-

-

38

-

-

1

-

-

-

Всього

15

-

18

-

18

-

11-Б

20

-

20

-

20

-

11-А

Продовжують
здобувати освіту:
у ВНЗ
І-ІІ рівня акредитації

З них
отримали:

атестати

№№
ЗНЗ
клас

Кількість випускників 11-х
класів

Відомості про працевлаштування
випускників 11-их класів 2016 р.

-

3

-

-

-

-

3

-

-

-

-

16

9-А
9-Б
Всього

32
19
51

-

19
6
25

-

-

1
7
8

10
6
16

-

-

-

2
2

-

Інше (вказати причину)

Діти-інваліди, які не можуть
продовжувати навчання

Не визначились

Працюють

Екстерном

у вищих навчальних
закладах І-ІІ рівня
акредитації

у закладах професійнотехнічної освіти

у вечірніх школах

табелі

32
19
51

у 9 класі (повторно)

у 10 класі

Продовжують здобувати
загальну середню освіту

Виїхали за межі міста, України

З них
отримали:

свідоцтва

№№
ЗНЗ
клас

Кількість випускників
9-х класів

Відомості про працевлаштування
випускників 9-их класів 2016 р.

-

У школі дотримується законодавство при зарахуванні і
відрахуванні дітей (згідно Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного
віку). На всіх неповнолітніх, які переходять на навчання до інших шкіл
міста, є довідки про продовження навчання. Зібрано довідки про
продовження навчання випускників 9-х класів. На учнів, які вибули до
інших міст, як того вимагає Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного
віку (п.14: «У разі коли учень протягом поточного навчального року
вибуває з населеного пункту, у загальноосвітньому навчальному
закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють,
із зазначенням причини вибуття”) в наявності заява батьків, у якій
зазначено причину вибуття та населений пункт, до якого переїжджає сім’я,
довідка з нового місця навчання.
Класними керівниками здійснюється постійний контроль за
відвідуванням учнями школи. Проводяться заходи щодо підвищення рівня
профілактики правопорушень серед дітей. У кожному випадку пропуску
уроків учнями з’ясовуються причини і вживаються заходи щодо залучення
їх до школи. Відпрацьована система звітування класними керівниками
щодо причин відсутності учнів (за допомогою «Журналу обліку відсутніх»
та написання доповідних записок на ім’я директора школи).
Всього в школі у 2016-2017 н.р. виявлено 9 дітей, у яких мали місце
поодинокі пропуски уроків без поважних причин. Це: Дяченко І. – 11-А
кл. (кл.кер. Кучай М.В.), Морозов Д. – 7-Б кл. (кл.кер. Хоменко В.С.),
Трунов В. – 7-Б кл. (кл.кер. Хоменко В.С.), Кіпріянов О. – 7-Б кл. (кл.кер.
Хоменко В.С.), Іващенко С. – 9-А кл. (кл.кер. Осьмак О.С.), Широбоков
Ол. - 9-А кл. (кл.кер. Осьмак О.С.), Білик І. – 9-А кл. (кл.кер. Осьмак
О.С.), Робу Д. – 9-Б кл. (кл.кер. Гревнєва С.В.), Мельниченко М. - 11-А кл.
(кл.кер. Кучай М.В.).
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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:
- Уточнення списків учнів, схильних до правопорушень, організація
контролю за їх відвідуванням школи. (Класні керівники, ЗДВР).
- Проведення аналізу зайнятості учнів у позаурочний час (ЗДВР, жовтень
2016 р.).
- Заняття школи молодого вчителя: семінар «Учитель і проблеми
дисципліни». (ЗНВР, жовтень 2016 р.).
- Забезпечення контролю за відвідуванням занять учнями (Щомісяця).
- Працевлаштування випускників 9,11 класів 2016 р.
- Засідання м/к кл. кер. «Виховні орієнтири ціннісного ставлення
особистості до праці»(листопад, 2016 р.).
- Нарада при директорі «Стан відвідування учнями школи» (грудень 2016
р.).
- Робота з батьками, діти яких схильні до правопорушень. (Постійно).
- Організація роботи з профілактики правопорушень (Постійно).
- Залучення учнів, які схильні до пропусків уроків, до участі в роботі
учнівського самоврядування.
- Вивчення профорієнтаційних намірів випускників з числа учнів, які
схильні до девіантної поведінки та, або, знаходяться на внутрішкільному
обліку (квітень, 2017 р.).
- Про залучення підлітків до суспільно – корисних робіт (Постійно).
- 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.
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217
463
490
353
359
373
383
394
254
328
239
98
320
483
435
304
612
347
586
468
246
422
549
502
738

449
800
865
743
690
785
699
653
549
564
501
211
615
869
772
631
1079
651
1135
760
409
754
926
943
1360

8450

9963

18413

232
337
375
390
331
412
316
259
295
236
262
113
295
386
337
327
467
304
549
292
163
332
377
441
622

Всього

ІІ семестр

Всього

1-А
1-Б
1-В
1-Г
2-А
2-Б
2-В
3-А
3-Б
3-В
4-А
4-Б
4-В
5-А
5-Б
6-А
6-Б
7-А
7-Б
8-А
8-Б
9-А
9-Б
10-А
11-А

І семестр

Клас

Стан пропусків учнями школи у 2016-2017 н.р.
Класний
керівник
Скетецька Л.В.
Мінахіна С.В.
Біляченко Р.В.
Лісаченко С.С.
Половко С.М.
Ляшенко А.Д.
Марціна Я.М.
Черненко Т.Я.
Донєва Л.М.
Іванкова С.М.
Шевчук О.С.
Дюдіна О.В.
Іщенко О.А.
Хаустова О.В.
Ісаєнко С.Б.
Гетьман О.В.
Якусевич Л.М.
Коваленко О.П.
Хоменко В.С.
Ланська К.І.
Алієва О.В.
Осьмак О.С.
Гревнєва С.В.
Грібінюкова В.В.
Кучай М.В.

Дуже незначний стан пропусків у 1-А кл. (кл.кер. Скетецька Л.В.),
3-Б кл. (кл.кер. Донєва Л.М.), 3-В кл. (кл.кер. Іванкова С.М.), 4-А кл.
(кл.кер. Шевчук О.С.), 4-Б кл. (кл.кер. Дюдіна О.В.) та 8-Б кл. (кл.кер.
Алієва О.В.) Занепокоює стан відвідування учнів в 6-Б кл. (кл.кер.
Якусевич Л.М.), 7-Б кл. (кл.кер. Хоменко В.С.), 9-Б кл. (кл.кер. Гревнєва
С.В.), 10-А кл. (кл.кер. Грібінюкова В.В.) та 11-А кл. (кл.кер. Кучай М.В.).
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У школі упорядковано шкільну документацію, 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:
«Ознайомлення з Правилами внутрішнього розпорядку, навчальним
планом, режимом роботи школи у 2016/2017 навчальному році».
(вересень, 2016 р.).
2.Випуск номеру шкільної газети для батьків «Територія батьків» на тему:
««Мої права» (Жовтень, 2015 р.).
3.Засідання загальношкільного батьківського комітету школи:
- Про адміністративну відповідальність батьків за виховання дітей.
Статистичні дані про злочинність підлітків.
- Батькам про права та обов’язки дітей.
- Про стан відвідування учнями школи та робота по попередженню
правопорушень серед неповнолітніх (листопад, 2016 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
їхніми дітьми школи та їх рівень
навчальних досягнень
/Заст. директора з навчально-виховної роботи Долотова І.Є.
один раз на семестр/.
6. Анкетування батьків з метою вивчення їх побажань та запитів (соц.пед.
Олейнікова Н.В., січень)
7. Індивідуальна робота з сім’ями, що негативно впливають на виховання
дітей. (ЗДВР, Олейнікова Н.В., січень).
8. Психологічні дослідження, спрямовані на виявлення соціальнопсихологічних причин, що лежать в основі негативних явищ (алкоголь,
наркотики, паління) (лютий 2017 р., психолог).
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9. Про спільні дії педагогів, батьків, учнів та громадськості в аспекті
розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного
процесу (лютий, 2017р.).
10. Засідання загальношкільного батьківського комітету «Майбутнє
починається сьогодні»:
- Допомога родині у правильній професійній орієнтації дитини.
- Значення родини в подоланні дитиною негативних рис характеру.
(Лютий, 2017р.).
11. Надання рекомендацій батькам учнів 4-х класів. (Березень 2017р.,
психолог).
12. Тренінг для батьків "Спілкування без перешкод." (Олейнікова Н.В.)
(Березень 2017 р., психолог).
13. Засідання м/к кл.кер.: «Роль сім’ї та школи у формуванні успішної
особистості»:
- організація спільних справ батьків і дітей;
- організаційна робота школи із сім’єю та підвищення педагогічної
культури батьків». З досвіду роботи класних керівників (квітень, 2017 р.)
14. Година спілкування «Живи своїм життям» 9, 11 кл. (Олейнікова Н.В.),
(травень, 2017 р.)
15. Звіт директора школи про роботу в 2016-2017н.р.
2. Робота психолога:
1. Організація лекційно-дискусійної профілактичної роботи для батьків
щодо формування навичок здорового способу життя. (Олейнікова Н.В.,
шкільний парламент, педагог-організатор, медсестра) (вересень, 2016р.).
2. Урок з елементами тренінгу для підлітків «Неперевершена сила
самопідготовки» (Олейнікова Н.В., вересень, 2016р.).
3. Години спілкування «Як говорити, щоб тебе почули?!» (1-11 кл.,
кл.кер., психолог, вересень 2016 р.).
4. Індивідуальні консультації для педагогів з питань адаптації учнів 1, 5, 10
класів. (Олейнікова Н.В., жовтень 2016 р.).
5. Випуск номеру шкільної газети для батьків «Територія батьків» на тему:
“Відповідальність батьків за невиконання обов’язків по вихованню дітей”
(Олейнікова Н.В., жовтень 2016 р.)
6. Майстер-клас «Методи профілактики і розв’язування конфліктних
ситуацій» (7-8 кл, Олейнікова Н.В., кл.кер., жовтень 2016 р.)
7. Психологічний супровід дітей, які мають ознаки дезадаптації
(Олейнікова Н.В.)
8. Вивчення умов життя учнів, стану сімейного виховання, спільної
діяльності сім’ї та школи (Адміністрація, кл.кер., Олейнікова Н.В.,
листопад 2016 р.).
9. Мотиваційний тренінг: «Успіх - це десять відсотків таланту і дев'яносто
відсотків праці!» (7-9 кл., Олейнікова Н.В., листопад 2016 р.)
10. Проведення рейдів у сім’ї учнів, які мають низький рівень досягнень, з
метою вивчення умов проживання (Кл. кер., соц. педагог Олейнікова Н.В.,
листопад 2016 р.).
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11. Робота з батьками, діти яких схильні до правопорушень. (ЗНВР.,
кл.кер., рада з профілактики правопорушень, соц. педагог Олейнікова Н.В.,
листопад 2016 р.).
12. Тренінг для батьків «Виховання відповідальності у дітей в умовах
сім’ї» (Олейнікова Н.В., грудень 2016 р.).
12. Індивідуальні консультації з проблемних питань (Олейнікова Н.В.,
грудень 2016 р.)
14. Групова консультація батьків «Звідки беруться дитячі маніпуляції»
(Олейнікова Н.В.), (січень, 2017 р.)
15. Тренінг «Ефективне спілкування» 5-6 кл. (Олейнікова Н.В.), (лютий,
2017 р.)
16. Діагностика вад особистого розвитку (6 кл.) (Олейнікова Н.В., лютий,
2017 р.)
17. Діагностика здібностей учнів 9-х класів з метою обґрунтованої
орієнтації на профіль навчання (Олейнікова Н.В., березень, 2017 р.).
18.Розвиваюче зайняття з вироблення вміння розпізнавати і передавати
емоційні стани «Мій настрій» (2-3 кл.) (Олейнікова Н.В., березень, 2017 р.)
19. Групові консультації на тему: «Професійне самовизначення”
(Олейнікова Н.В., квітень, 2017 р.).
20. Бесіда «Я єдиний і неповторний!» 5-6 кл. (Олейнікова Н.В.)
21. Визначення рівня вихованості учнів. (5 – 11 кл.) (Олейнікова Н.В.,
квітень, 2017 р.)
3. Робота учнівського
самоврядування:
1.Засідання
членів
учнівського
самоврядування
»Координаційна
рада
цікавих справ» (ЗДВР,
Президент
школи.,
вересень, 2016 р.)
2.
Спільне
засідання
Трикутника з питання
організації
шкільного
життя
(Адміністрація,
голова батьківського комітету школи, Президент шкільного парламенту),
вересень, 2016 р.
3. Рейд «Хто спізнився на урок?» (Жовтень, 2016р.).
4.Проведення Дня інформування учнів з теми: «Правила шкільного
життя»/жовтень 2016р./.
5. Розширене засідання учнівського самоврядування на тему «Правова
культура учнів» (педагог-організатор, ШП, жовтень 2016 р.)
6.Лекційно-дискусійна профілактична робота з батьками щодо
профілактики наркоманії, паління, алкоголю. (Грудень, 2016 р.).
7.Засідання Шкільного парламенту, на які викликаються учні,
що пропускають уроки без поважних причин /щомісяця/.
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8. Рейд «Хто спізнився на урок?» (Лютий 2017 р.).
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.Обговорення питання на засіданні загальношкільного батьківського
комітету «Стан відвідування учнями школи у вересні-листопаді
2016р.»
4. Проведення індивідуальних бесід з батьками з питань успішності,
відвідування, дисципліни. (ЗНВР, кл. кер., соц. педагог Олейнікова Н.В.,
листопад 2016 р.).
5. Організація рейдів з метою з’ясування умов проживання дітей-сиріт,
дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей. (ЗДВР., класні керівники,
голова б/к школи, психолог).
6. «Формування позитивної мотивації до навчання» (Костяна Н.Б.)
7. Засідання піклувальної ради школи. Підсумки роботи піклувальної ради
протягом 2016-2017 н.р. ( Травень, 2017 р.)
5. Інші заходи:
1. Проблемно-цільовий контроль: “Перевірка і аналіз стану відвідування
учнями школи” /до наказу/ (ЗДВР., вересень 2016 р.)
2.Нарада при директорі:
- організація чергувань класів та вчителів;
- про роботу з учнями, які потребують психологічної підтримки (жовтень,
2016 р.).
3. Педконсиліум “Рівень сформованості учнівських колективів 10 класів”
(Діденко В.Є., жовтень 2016 р.).
4. Тренінгові заняття для 5-6 класів «Цікавий світ мого «Я» (Олейнікова
Н.В.)
5. Бесіда: «Вшанування - шлях до успіху» (5-11 кл., кл.кер., Олейнікова
Н.В., жовтень 2016 р.).
6. Нарада при директорі:
- організація роботи з профілактики правопорушень (грудень, 2016 р.)
7. Зустріч батьків та учнів з психологом з питань покращення успішності
(жовтень, 2016 р.).
8. Ведення "Журналу обліку відсутніх учнів" з метою аналізу ситуації
по школі за день /Систематично/.
9. Щоденне подання директору школи (на 10 год. ранку) інформації про
кількість відсутніх учнів по школі за схемою:
3 них:
Всього
Клас
Поважна причина
Причина не
відсутніх По хворобі
(за записками)
встановлена
10. Щоденне подання класними керівниками директору доповідних про
причини відсутності учнів у школі за формою:

№
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Прізвище, ім'я учня, що був Причина відсутності
відсутнім у школі

11. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять на кожному
уроці /Педколектив, систематично/.
12. Ведення обліку та аналіз відвідування учнями школи по класам та по
дням /Адміністрація, щомісяця/.
13. Врахування адміністрацією школи стану відвідування учнями
навчальних занять при атестації класних керівників.
14. Відвідування Академії внутрішніх справ учнями 9 класів (квітень, 2017
р.)
15. Мотиваційні уроки (протягом року).
16. Цінні години для учнів 1-11 класів (протягом року).
17. Виступи працівників шкільної поліції перед учнями.
18. Видача директором учневі, що пропускає школу без поважних причин,
«жовтої картки» з метою її заповнення та усвідомленості правопорушення.
6. Де розглядались, заслухувались питання:
1. Засідання Ради школи: «Стан відвідування учнями школи та робота з
попередження правопорушень» /грудень 2016 р./.
2.Засідання педради: «Високоефективна комунікація класного керівника шлях до створення середовища залучення дитини в процес пізнання» за
участю тренера Олени Тарарінової (Долотова І.Є., грудень 2016 р.)
3. Наради при директорі «Стан відвідування учнями школи» (Протокол №5
від 05.12.2016 р.).
6.Тренінг для вчителів «Педагогічне спілкування» (Травень 2017 р.).
7. Звіт директора школи про роботу в 2016-2017н.р. (Травень 2017 р.).
Невирішені питання:
- зберігається тенденція у невеликої кількості учнів школи пропускати
уроки без поважної причини;
- 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);
- велика кількість пропусків навчальних днів учнями 6-Б кл. (кл.кер.
Якусевич Л.М.), 7-Б кл. (кл.кер. Хоменко В.С.), 9-Б кл. (кл.кер. Гревнєва
С.В.), 10-А кл. (кл.кер. Грібінюкова В.В.) та 11-А кл. (кл.кер. Кучай М.В.);
- недостатній контроль батьків та деяких класних керівників за
відвідуванням учнями школи;
- не всі батьки є авторитетом для дитини.
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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 навчально-виховної роботи Долотовій І.Є.
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»;
- зробити традиційними мотиваційні уроки та цінні години в школі;
- активно залучати працівників шкільної поліції до роботи з учнями, що
пропускають уроки без поважних причин:
- запровадити систему щотижневого звітування класних керівників 1-11
класів про учнів, що систематично пропускають школу, перед директором
школи за формою:
Причини
Прийняті
№
Дати
П.І учня
відсутності
міри
з/п
- продовжувати практику видачі «жовтих карток» директором школи.
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4. Науково-методичне забезпечення роботи закладу.
Робота педагогічної ради.
Участь в експериментальній та інноваційній діяльності.

Щоб знайти знання, кожен день щось додавай,
щоб знайти мудрість – позбавляйся.
Робота науково-методичної ради (голова Гревнева С.В.) була
спрямована на поліпшення науково-теоретичної, методичної підготовки
вчителів. Члени науково-методичної ради школи вивчали такі питання:
 впровадження Державного стандарту базової загальної середньої
освіти в 8-х класах;
 результативність навчально-виховної роботи за І семестр;
 творчі звіти педпрацівників, які атестуються;
 результативність участі учнів в олімпіадах, конкурсах: позитивні
зрушення та проблеми;
 портфоліо шкільних предметних методичних комісій;
 стан навчально-виховного процесу в школі;
 стан роботи з молодими спеціалістами.
У 2016-2017 н.р. у школі працювали 7 предметних методичних
комісій.
Методична комісія
Проблема у 2016-2017 н.р.
Розвиток
інтелектуально-творчого
Філологічна
потенціалу учнів на уроках предметів
методична комісія
філологічного циклу.
Методична комісія
Підвищення комунікативної компетенції
вчителів
учнів
через
впровадження
тестових
іноземної мови
технологій.
Формування
конкурентоспроможної
Методична комісія
особистості
засобами
інноваційних
вчителів математики,
технологій на уроках математики та
інформатики
інформатики.
Методична комісія
Акмеологічна модель навчання як засіб
вчителів суспільних
формування успішної особистості.
дисциплін
Методична комісія
Розвиток творчої активності і самостійності
вчителів природничих
учнів в процесі проектної діяльності на
наук
уроках природничих дисциплін.
Формування в учнів стійкої мотивації щодо
Методична комісія
свого здоров'я, фізичного розвитку та
вчителів фізкультури,
фізичної підготовки, використання засобів
курсу «Захист Вітчизни» фізичного виховання в організації здорового
способу життя.
Методична комісія
Підвищення професійної компетентності
вчителів початкових
педагогів шляхом оволодіння ними сучасних
класів
освітніх технологій.
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Методичними комісіями керували досвідчені вчителі. Слід
відзначити роботу голів предметних методичних комісій Донєвої Л.М.,
Коваленко О.П., Грібінюкової В.В., які творчо підійшли до виконання
своїх обов’язків.
Одна важливих форм роботи методичних комісій – предметні тижні,
які дають можливість залучати учнів до вивчення предмету, підвищувати
їх пізнавальну активність.
Слід відзначити сучасний підхід учителів іноземної мови до
підготовки та проведення предметного тижня (голова м/к Алієва О.В.).
Проведені уроки та позакласні заходи за темами «Здоровий спосіб життя»
(вчитель Алієва О.В.), «Свято наближається» (вчитель Дмитренко І.К.),
«Ми любимо грати» (вчитель Ланська К.І.), «Свята в Німеччині» (вчитель
Линчик Є.С.), «Цікавий світ англійської граматики» (вчитель Кучай М.В.),
флеш-моб для учнів початкової школи «Співаємо і танцюємо разом»
(вчителі Кучай М.В., Ланська К.І.).
Під час тижня суспільних наук учні активно приймали участь в
підготовці різноманітних заходів: уроку-симпозіуму «Бабін Яр: історія,
пам'ять»,
історичних
перегонів
«Суперісторик»,
гри-вікторини
«Лабиринтами минулого», уроку «Цей день в історії: Нюрнберзький
процес. Уроки минулого», уроку «Ти людина, значить маєш права». Учні
11-А класу завзято приймали участь у презентаціях та виступах: «Уроки
війни та Голокосту – уроки толерантності», «Подорож в бухту Милосердя»
грі «Лабіринтами історії».
Тиждень предметів фізичної культури запам’ятався уроками з такою
тематикою: «Рухливі ігри на свіжому повітрі» (вчителі Красова О.В.,
Косицька В.О.), «Легка атлетика» (вчителі Вакуленко К.Ю., Красова О.В.),
Проведено кросворди, ребуси на спортивну тематику серед 2-11 класів
(вчитель Вакуленко К.Ю.). Проведено заняття з підтягування та стрибків
на скакалці (вчителі Красова О.В., Косицька В.О.), урок-змагання «Старти
надій» (вчителі Вакуленко К.Ю., Красова О.В.), «Спортивні досягнення
нашої школи» (вчителі Вакуленко К.Ю., Красова О.В., Косицька В.О.),
урок «Веселі старти» (вчитель
Вакуленко К.Ю.).
Робота вчителів під час
проведення тижня початкової
школи була спланована так, щоб
заходи охоплювали різні сфери
діяльності вчителів і учнів,
сприяла інтелектуальному та
творчому розвитку дитини.
Такі заходи дають великий
емоційний
заряд,
роблять
навчання більш розмаїтим, відкриті нові, нетрадиційні підходи до
вивчення навчальних дисциплін, надовго запам'ятовуються дітям,
сприяють формуванню позитивної мотивації навчальної діяльності:
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- урок з основ здоров'я «Емоційний стан – запорука руху», вчитель Донєва
Л.М.;
- вікторіни «У тітоньки Комори», вихователь ГПД П'ятницька Л.Я. та «В
моїм серці Україна» вчитель Іванкова С.М.;
- година розваг «Золота осінь» вчитель Мінахіна С.В.;
- виховні години «Улюблені страви українців», вчитель Дальченко І.М. та
«Людина починається з добра», вчитель Ляшенко А.Д.;
- брейн-рінг з української мови, вчитель Дюдіна О.В.;
- урок з природознавства «Як розселюються рослини», вчитель Половко
С.М.;
- урок-конкурс «Пригоди фразеологізмів у країні Мовознавства», вчитель
Черненко Т.Я.;
- виховний захід «Хліб усьому голова», вчитель Лісаченко С.С.;
- виховний захід «Осінь така мила», вчитель Скетецька Л.В.;
- виховний захід «Українська мова – диво калинове», вчитель Шевчук
О.С.;
- виховний захід «Чарівний світ казок», вчитель Марціна Я.М.;
- виховний захід «Казка в гості запросила», вчитель Біляченко Р.В.;
- кумедні історії, або шкільний
Єралаш, вчитель Іщенко О.А.
До
методичної
скарбниці
школи можна віднести такі форми
роботи та заходи, проведені під час
предметних тижнів природничих
дисциплін, філологічного циклу,
математики та інформатики, як:
- інформаційно-пізнавальна бесіда до
Дня працівників ракетно-космічної
галузі України (паламарчук О.В.);
- урок-мрія «Ким я хочу бути» (Гревнєва С.В.);
- підсумковий урок «Гідросфера» (Хоменко В.С.);
- урок біології «Таємниці біології. Віруси, пріони, віроїди» (Гетьман О.В.);
- граматичний тренажер «Прислівник. Способи творення прислівників»
(Коваленко О.П.);
- урок української мови «Усе про кохання, усе про любов» (Коваленко
О.П., Долотова І.Є.);
- урок-рольова гра «Я – учитель» (Мисовська О.Ю., Ляшко Н.М.);
- літературний турнір (Ісаєнко С.Б.);
- майстер-клас мови театру (Сулима В.О.);
- відкритий урок для колег і батьків «основи програмування на мові
Phyton» (Одинець Т.І.);
- День безпечного Інтернету (Бардаченко А.О.);
- урок «Формули скороченого множення» (Якусевич Л.М.);
- урок «Графічний спосіб розв’язування рівнянь» (Грібінюкова В.В.);
- урок для колег та батьків «Додатні та від’ємні числа» (Гондюл І.Л.).
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Протягом 2016-2017 н.р були проведені такі наради при директорі
науково-методичного спрямування:
- Про ефективність проведення мотиваційного дня 1 вересня у 1-11 класів.
- Про підсумки внутрішнього моніторингу якості знань учнів у І семестрі.
- Ефективність використання форм та методів навчання у 8-х класах
відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти.
- Підготовка до проведення моніторингів, ЗНО та ДПА.
- Про організацію роботи з молодими спеціалістами.
- Про підсумки проведення предметних тижнів.
- Про результативність роботи педпрацівників.
Згідно з річним планом адміністрацією школи здійснено
тематичний контроль щодо виконання рішень педагогічної ради. Під
час перевірки встановлено, що переважна більшість запланованих заходів
виконана.
У серпні 2016 р. (29.08.2016р.) на засіданні педради розглядалося
питання професійної майстерності вчителя: «Вчитель, який змінить
школу».
Згідно з рішенням педради
- продовжувалась робота педагогічного колективу над реалізацією
Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного
стандарту базової освіти;
- педагогічні працівники школи були залучені до участі в
експериментальній діяльності;
- класні керівники були активно охоплені участю в проектній діяльності;
- на першому тижні навчального року проведені мотиваційні уроки;
- з вересня вчителі школи звертаються до учнів 5-11 класів на «Ви»;
- у 1-х класах початкової школи впроваджується канадський досвід;
- вчителі школи взяли участь у фахових конкурсах «Учитель року – 2017»
в номінаціях: «Початкова освіта», «Музичне мистецтво».
Класними керівниками проводилися «цінні години».
Проводилися внутрішкільні моніторингові дослідження.
Для учнів початкових класів впроваджено програму «Фізкультурна
перерва».
Мобільна група вчителів здійснювала інформування педагогів про
новини в галузі методики викладання («Методична палітра»).
Педагогами здійснювалася науково-дослідницька та пошукова
робота шляхом самоосвіти.
З метою ознайомлення батьків з методикою роботи вчителів школи
було проведено День відкритих дверей, що стало вже щорічною
традицією.
Виставлення оцінок учням вчителі роблять зеленою пастою, а
червоною (при потребі) підкреслюють те, що в учня вийшло чудово.
Питання «Дотримання принципу наступності між початковою та
основною школам» розглядалося на засіданні педагогічної ради 25.10.2016
р.
Згідно з рішенням педради:
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- для вчителів-предметників психолог школи Олейнікова Н.В. розробила
рекомендації на кожного учня;
- було проведено заняття конструктивного спілкування з учнями, які
мають низький статус у колективі, з метою підвищення рівня самооцінки;
- класними керівниками 5-А, 5-Б класів Хаустовою О.В. та Ісаєнко С.Б.
систематично проводилась індивідуальна робота з метою профілактики
негативних відхилень у поведінці і розвитку особистості;
- систематично проводилася робота щодо розвитку в учнів 5-х класів
почуття колективізму (екскурсії, свята, конкурси, естафети);
- класні керівники спланували і провели бесіди з батьками щодо
підвищення особистої відповідальності за долю своїх дітей, а також
виховання в них потреби здобувати якісну освіту;
- вчителі-предметники під час підготовки до уроків враховували
індивідуальні особливості учнів, давали диференційовані домашні
завдання, проводили індивідуальні заняття з обдарованими учнями,
вивчаючи навчальні програми середньої ланки при організації навчальної
діяльності, намагалися спиратися над досвід учнів.
Слід зазначити, що вчителі початкових класів достатню увагу
приділили формуванню в учнів таких умінь, як дотримання учнями гідної
дисципліни в урочний та позаурочний час та питанню вироблення у дітей
навичок самостійного використання завдань.
Були розроблені заходи з подолання проблем під час переходу учнів
5 класу до основної школи.
Систематично здійснювався контроль за діяльністю класних
керівників, вчителів-предметників, які працювали в 5-х класах, з
урахуванням специфіки даного періоду.
Адміністрація школи з початку ІІ семестру вивчала питання
попереднього призначення класних керівників 5-х класів та вчителівпредметників з метою знайомства їх з учнями 4-х класів.
31 жовтня 2016р. згідно з традицією проведення виїзних засідань
педради вчителі школи здійснили поїздку до міста Богуслав. На порядку
денному цієї педради було
питання
«Креативне
навчання для розвитку
інноваційної особистості».
Учителі
нашої
школи
ознайомилися з досвідом
роботи
колег
Богуславської
загальноосвітньої школи ІІІІ
ступенів
№
3,
поділилися
своїми
здобутками.
Виконуючи рішення
цієї педради, вчителі школи:
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- активізували роботу з вивчення й використання інноваційних,
інтерактивних форм навчання, здійснюючи творчий підхід до створення
ситуації успіху кожного вчителя;
- в повсякденній роботі впроваджувалися надбання вчителів школи;
- з учнями педколективу були направлені на практичну реалізацію
інноваційних педагогічних технологій як одного із засобів формування
самоосвітньої компетентності учнів.
З метою стимулювання креативності учнів в навчально-виховній
роботі сьогодні використовуються технології продуктивного навчання і
виховання.
Вчителі школи презентують свої педагогічні досягнення на сторінках
фахових журналів, залучаються до участі у різних заходах з метою
представлення своїх методичних знахідок.
Зусилля педколективу були спрямовані на практичну реалізацію
інноваційних педагогічних технологій як одного із засобів формування
самоосвітньої компетентності учнів, на допомогу учням в оволодінні
стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості.
Проведено зустріч на базі нашої школи з керівниками навчальних
закладів м. Канева, де ми побували у 2015-2016 н.р.
На засіданні педагогічної ради 26.12.2016р. було розглянуто питання
«Високоефективна комунікація класного керівника – шлях до створення
середовища залучення дитини в процес пізнання». Запрошена на педраду
психолог Олена Тараріна, яка виступила на тему «Комунікація та
мотивація в роботі педагога».
Виконуючи
рішення
цієї
педради, вчителі
школи:
постійно
дотримуються
головних
ознак
педагогічного
спілкування;
- прагнуть до
того,
щоб
навчальновиховне
середовище
забезпечувало емоційно-психологічну захищеність і душевний комфорт
особистості;
- у школі постійно розвиваються навички комунікації та мотивації;
- систематично підтримується тісний зв'язок із батьками учнів.
Проведено і проаналізовано анкетування «Класний керівник –
учень»
(5-11 класи).
Особливе місце відведено формам занять, що забезпечують участь
кожного учня у проведенні уроку, підвищення авторитету знань та
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індивідуальної відповідальності школярів за результати навчальної
діяльності.
27.03.2017р. відбулося засідання педради з порядком денним:
«Забезпечення мобільності вчителя шляхом формування комунікативних
компетенцій», і проходило воно у Будинку уряду.
Було заплановано розроблення технологічних схем проектування
педагогічного простору, що стимулює розвиток мобільності вчителя. Над
цим зараз працює кожний педпрацівник.

Вчителі вивчають та апробовують новітні освітні технології з метою
підвищення професійної компетенції. Це сприяє підвищенню ефективності
діяльності навчального закладу.
Адміністрація школи коригує діяльність вчителів, які мають
проблеми щодо підвищення професійної компетенції. Проводить
внутрішньо шкільний моніторинг проблемних питань, що виникають у
педагогів.
Проводилася індивідуальна робота зі слабовстигаючими учнями.
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, громадськістю.
На сайті школи своєчасно розміщується різноманітна інформація
щодо усіх аспектів діяльності закладу.
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»,
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«Математика», та 3 перемоги на міському етапі (Ісаєнко С.Б., Хоменко
В.С., Ланська К.І.).
У 2016-2017
н.р. вчителі школи
продовжили брати
участь у конкурсі
«Учитель року –
2017».
Вчитель
початкової
школи
Іванкова С.М. –
лауреат районного
етапу.
Вчитель
музики Широкова
О.М. посіла І місце в
районі, принесла 14ту перемогу школі
та стала лауреатом
міського етапу.
Атестація
педагогічних працівників – одна з дієвих форм підвищення професійної
майстерності.
У 2016-2017 н.р. пройшли атестацію 9 педагогічних працівників
школи. Всі вони взяли участь у проведенні декади виховних заходів з
навчальних дисциплін і провели такі заняття: літературно-мовний конкурс
«Слово наше рідне – слово українське» (Долотова І.Є.), «Прогрес. Ми його
раби чи володарі?» (Грібінюкова В.В.), «Я використовую математику в
своєму житті» (Якусевич Л.М.), «Хімія на кухні» (Костяна Н.Б.),
«Мовленнєва креативність» (Олейнікова Н.В.), подорож Україною «Це
наше, і це твоє» (Іщенко О.А.), конкурс «Хто краще знає англійську мову»
(Кучай М.В.).
Грібінюковій В.В., учителю математики та інформатики, Костяній
Н.Б., учителю хімії психології присвоєно кваліфікаційну категорію
«спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель».
Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 3
педагогічним працівникам: Долотовій І.Є., учителю української мови та
літератури, Кучай М.В., учителю англійської мови, Якусевич Л.М.,
учителю математики та інформатики. завідуючій бібліотекою Тітовій Н.М.
присвоєно кваліфікаційну категорію «бібліотекар першої категорії»,
встановлено 11 тарифний розряд. Практичному психологу, соціальному
педагогу Олейніковій Н.В. присвоєно кваліфікацій категорію «спеціаліст ІІ
категорії». Керівнику гуртка Еттліх Т.В. присвоєно 12 тарифний розряд.
Учителю початкових класів, вихователю ГПД Іщенко О.А. підтверджено
10 тарифний розряд.
Атестацію Трейтяка Д.В., керівника гуртка, перенесено на 2017-2018
н.р. за умови проходження курсів післядипломного підвищення
кваліфікації.
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7 педагогічних працівників протягом 2016-2017 н.р. пройшли курси
підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної педагогічної освіти
Київського університету ім. Бориса Грінченка. Не пройшов курси Трейтяк
Д.В.
За підсумками атестації нагороджені Грамотами управління освіти
Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації Долотова І.Є.
та Еттліх Т.В.
Протягом 2016-2017 н.р. велась робота з молодими спеціалістами.
У школі працювали двоє молодих спеціалістів та 5 малодосвідчених
учителів. З них Лісаченко С.С. не мала педагогічного стажу, педстаж
Марціної Я.М. – 1 рік.
Еттліх Т.В., Біляченко Р.В., Трейтяк Д.В., Косицька В.О., Демський
М.М. мали педагогічний стаж від 1 року 10 місяців до 3 років 9 місяців
(станом на 01.09.2016р.).
Відповідно до наказу по школі від 31.08.2016р. № 361 «Про
організацію роботи з молодими спеціалістами та малодосвідченими
учителями у 2016-2017 навчальному році» з метою надання методичної
допомоги, підвищення рівня фахової майстерності за вищезазначеною
категорією педагогічних працівників були закріплені досвідчені учителінаставники, які консультували з питань календарного планування,
тематичного оцінювання, складання поурочних планів, ведення всіх видів
документації, підготовки до уроків тощо.
Слід відзначити роботу учителів-наставників Черненко Т.Я., Шевчук
О.С., Долотової І.Є., Вакуленко К.Ю., Половко С.М.
У жовтні 2016р. проведений традиційний тиждень наставників
«Сходинки педагогічної майстерності».
Всі учителі-наставники склали плани роботи з молодими
спеціалістами, відповідно до яких відвідували уроки, заняття секцій,
надавали допомогу у підготовці відкритих заходів.
Так Шевчук О.С. надавала допомогу Біляченко Р.В. в організації
індивідуальної роботи з батьками, аналізувала педагогічні ситуації,
консультувала під час написання характеристик учнів.
Черненко Т.Я. допомагала Лісаченко С.С. в розробці конспектів
уроків, рекомендувала сучасні форми організації уроку.
Половко С.М. запрошувала Марціну Я.М. на уроки, які вони потім
аналізували, допомагала під час підготовки до тижня початкової школи.
Долотова І.Є. ознайомила Еттліх Т.В. та Трейтяка Д.В. з методикою
проведення самоаналізу занять, залучала педагогів до участі у
різноманітних позакласних та позашкільних заходах.
Молоді та малодосвідчені педагоги брали участь у проведенні різних
форм методичної роботи, у тому числі предметних тижнів. Так Лісаченко
С.С. провела виховну годину «Хліб усьому голова», Марціна Я.М. –
виховний захід «Чарівний світ казок», Біляченко Р.В. – «Казка в гості
запросила». Косицька В.О. проводила змагання «Веселі старти».
З 10 квітня по 14 квітня 2017 р. був проведений тиждень успіхів
молодих учителів «Самоосвітній вернісаж», під час якого Біляченко Р.В.
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запросила на майстер-клас «Писанка», Лісаченко С.С. провела урок
навчання грамоти по творчості Т.Г. Шевченка, Марціна Я.М. – урок
природознавства «Як спостерігати за природою навесні?».
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 такі заходи: психологічний семінар
«Педагогічна толерантність», тренінг «Суть та особливості інтерактивного
навчання», «круглий стіл» «Формування позитивної мотивації до
навчання», семінар «Учитель і проблеми дисципліни».
Молоді спеціалісти брали участь у районних та міських семінарах.
Слід зазначити, що всі молоді педагоги відкриті до всього нового,
прислухаються до порад досвідчених колег, працюють творчо,
відповідально ставляться до виконання своїх функціональних обов’язків.
Педагогічний колектив школи у 2016-2017 н.р. не зміг взяти участь
в експерименті «Упровадження мультипрофільного навчання
в
середній загальноосвітній школі», оскільки не відкрилось два 10-их
класи.
Учні 1-их класів, 2-Б, В, 3-Б, В, 4-х класів вивчали курс «Розвиток
мислення» за рахунок годин
варіативної
складової
навчального плану.
Вчителі
1-их
класів
будують освітній простір на
ідеях канадського досвіду, в
кінці
року
всі
батьки
першокласників
отримають
«Свідоцтво успішності» нового
зразка, в якому вчителями буде
дана характеристика навчальнопізнавальних вмінь і навичок
учнів та описані сильні сторони
та напрямки для вдосконалення дітей.
На уроки фізкультури в 1 класи ми
запрошували керівників спортивних секцій, щоб
учні мали можливість знайомитися з різними
ігровими видами спорту. На уроках музики діти
знайомилися з грою на різних музичних
інструментах.
Вчителі
1-их
класів
також
активно
впроваджують проектні технології, проводили
інтегровані уроки, цінні години, що дає змогу учням
набути життєвих навичок. Здійснювали обмін
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вчителями та учнями.
Звичайно, ще не все вдається і не в тій кількості. Але вчителі перших
класів чудово розуміють, що шкільне життя, як ЇЗДА НА ВЕЛОСИПЕДІ:
якщо нам важко, значить ми їдемо на підйом.
Директор школи Гондюл І.Л. організувала
презентаційний методичний меседж творчих
педагогів «Моя тема самоосвітньої роботи
одним
абзацем»
та
загальношкільний
фестиваль
професійної
майстерності
педагогічних
працівників
«Педагогічний
Оскар - 2017».
Професійний розвиток педагогічних
працівників у 2016-2017 н.р. здійснювався
наступним чином:
Кількісна
№/п
Вид діяльності
характеристика
1 Курсова перепідготовка
7 вчителів
2 Атестація
9 вчителів
Участь у фаховому конкурсі «Вчитель
3
2 вчителя
року – 2017»
Участь Осьмак О.С. та Ланської К.І. у
ролі спікерів майстер-класу з питань
використання новітніх технологій у
4 вихованні
учнів
в
Інституті
2 вчителів
післядипломної педагогічної освіти
Київського університету мені Бориса
Грінченка для педагогів м. Києва.
5 Участь у шкільних педагогічних радах
51 вчитель
Участь у виїзній педраді до міста
Богуслава на тему: «Креативне
навчання для розвитку інноваційної
6 особистості» з метою обміну досвідом
32 вчителів
з
колегами
Богуславської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 3.
Педагогічний вояж до Будинку уряду
«Забезпечення мобільності вчителя
7
42 вчителів
шляхом формування комунікативних
компетенцій»
Участь у зустрічі з психологом
8 Світланою Ройз на тему: «Бачу, чую,
6 вчителів
відчуваю, розумію»
Проведення відкритих уроків та
205 уроків
9 відкритих
позакласних
заходів
і позакласних заходів
вчителями
10 Відвідано позашкільних заходів щодо
72 заходи
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11
12

особистісного і професійного розвитку
вчителями школи
Участь
у
загальношкільному
методичному конкурсі серед вчителів
«Моя тема самоосвітньої роботи одним
абзацом у 206-2017 н.р.»
Участь у загальношкільному фестивалі
професійної майстерності педагогічних
працівників «Педагогічний Оскар 2017».

41 вчитель
17 вчителів

Вчителі школи у 2016-2017 н.р. відвідали позашкільні заходи
(тренінги, майстер-класи, курси тощо) щодо особистісного та
професійного розвитку, а саме:
№ ПІБ вчителя
Посада
Назва заходу
1
Гондюл І.Л.
директор
Міська Велика педагогічна рада
школи, вчитель
Діалог-платформа партнерства
математики
«Соціальна згуртованість
2
громади» у рамках відкритого
засідання Клубу свідомого
батьківства «Партнерство в освіті»
Навчанні на онлайн-курсі «Робота
3
в стані потоку» від Олени
Тараріної»
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4

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Круглий стіл «Сучасні моделі
трансформації української
системи освіти та її інтеграція в
європейський освітній простір» за
участю делегації освітян Болгарії
на чолі з директором ОУ «Алеко
Константинов» м. Пловдів
Красіміра Ангелова
Цикл авторських тренінгів
«Життя в стані потоку»
від Олени Тараріної
Відвідування спортивного клубу
«Атлетіка»
Участь у ІІ Міжнародній науковопрактичній конференції
«Університет і лідерство», що
проходила в Київському
університеті імені Бориса
Грінченка
Навчанні на онлайн-курсі
«Мотиваційна провокація» від
Олени Тараріної
Участь у зустрічі з психологом
Світланою Ройз на тему: «Бачу,
чую, відчуваю, розумію»
Форум «Виважена освіта», що
організовувала пані Олена
Тараріна
«Ораторій для продвинутих»
від Жаворонкової Олени
Навчанні на онлайн-курсі
«Алмазне партнерство» від Олени
Татаріної
Участь в Регіональній
(не)конференції міні-EdCamp Kyiv
2017 «Прогресивні зміни в
початковій школі» на базі
«Ліко-школи»
Участь у засіданні районної
колегії
Презентація книги Арі Покка
«Вищий клас. Шкільне управління
по-фінськи»
Навчанні на онлайн-курсі
«Грошовий потік» від Марини
Селіцкі
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17
18
19
20
21
22
23

24

25

26
27
28

29

Сулима В.О.

Вчитель
української
мови та
літератури

І Міжнародний освітній форум
в Харкові
Участь в районному
атестаційному марафоні, як член
атестаційної комісії ІІ рівня
Слухання лекції
від Катерини Ясько на тему:
«Школи майбутнього»
Навчанні на онлайн-курсі «Тонг
Лен» від Марини Селіцкі
Участь в якості спікера
в засіданні районного
Клубу щасливих вчителів
Навчанні на онлайн-курсі «САД»
від Олени Тараріної
Участь у МИ-КОНФЕРЕНЦІЇ в
якості спікера на тему:
«Трансформація партнерства в
умовах реформування освіти», що
проходила на базі Київського
міжнародного університету
Участь у ІІІ Міжнародній науковопрактичній конференції
«Уніерситет і лідерство»
Участь у ІІ Конгресі коучів
і фасилітаторів освіти України
в якості спікера з майстер-класом
на тему: «Як підвищувати
ефективність власних ресурсів
вчителю і директору в щоденній
діяльності?»
Київський фестиваль-конкурс
дитячої творчості «Україна»
збирає таланти!» в якості
режисера шкільного театру
Фестиваль-конкурс «Маска» в
якості режисера шкільного театру
Майстер-клас з акторської
майстерності від Театру
«Вавилон»
Участь у презентації книги Івана
Малковича - засновника
видавництва «Абабагаламага»,
поета, лауреата державної премії
імені Тараса Шевченка
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30
31

32

Долотова І.Є.

заступник
директора з
навчальновиховної
роботи

Грібінюкова
В.В.

вчитель
математики

Косицька
В.О.

вчитель
фізичного
виховання

Гетьман О.В.

вчитель
біології

Еттліх Т.В.

керівник
танцювального
гуртка

33
34
35
36
37
38

39

40
41
42
43

Семінар «Запобігання та протидія
фізичному насильству»
Семінар «Порядок надання
домедичної допомоги
постраждалим у надзвичайних
ситуаціях»
Участь у засіданні щодо
проведення дослідноекспериментальної роботи за
темою «Організаційнопедагогічні умови допрофільної
підготовки та профільного
навчання у позашкільному
навчальному закладі»
Майстер-клас "Фізіологічні зміни
в організмі людини під дією
стресу"
Заняття в спортивному клубф
Міжнародний та Всеукраїнський
конкурс «Кенгуру»
Проект «Коли мій дім забрала
війна» (вийшла одноіменна книга
з нашими спогадами)
Проект «Де я - там мій прапор»
Переможна участь у Чемпіонаті
Європи з веслування на човнах
«Дракон» серед юніорів, юнаків та
дорослих, що проходив в Римі
Переможна участь у Чемпіонаті
світу з веслування на човнах
«Дракон», що проходив в Москві
на території каналу для греблі
«Крилатське»
Захист проеку «BIO-ЕВРИКА»
в конкурсі на грант міського
голови за напрямом
«Перспектива освіти»
Цикл авторських тренінгів
«Життя в стані потоку»
від Олени Тараріної
Фестиваль
«Сузір‘я талантів в «Україні»

Міжнародний конкурс мистецтв
«Соняшник»

40

44
45
46
47

Одинець Т.І.

вчитель
інформатики

Костяна Н.Б.

заступник
директора
з навчальновиховної
роботи

Мінахіна С.В.

вчитель
початкових
класів

Ісаєнко С.Б.

вчитель
російської
мови та
зарубіжної
літератури

48
49
50
51
52
53
54
55

56
57

Якусевич
Л.М.

58
59 Хаустова О.В.

Ввчитель
математики

вчитель
російської
мови та
зарубіжної
літератури

Міжнародний фестиваль-конкурс
Art Talent Fest

Участь у зустрічі з психологом
Світланою Ройз на тему: «Бачу,
чую, відчуваю, розумію»
Хакатон від Unit Factory в якості
помічника для учнів
Вебінар «STEM-освіта»
Вебінар з викладання
програмування по новій програмі
Захід проекту «Освіторія» на базі
Новопечерської школи
Майстер-клас "Фізіологічні зміни
в організмі людини під дією
стресу"
Фестиваль АРТ-практик
від Олени Тараріної
Семінар з клієнтцентрованої
психотерапії
Захід проекту «Освіторія» на базі
Новопечерської школи
Участь у зустрічі з психологом
Світланою Ройз на тему: «Бачу,
чую, відчуваю, розумію»
Участь у зустрічі з психологом
Світланою Ройз на тему: «Бачу,
чую, відчуваю, розумію»
Участь у зустрічі з психологом
Світланою Ройз на тему: «Бачу,
чую, відчуваю, розумію»
Курси по створення відео
з інформатики
Майстер клас по роботі
в Comtesia studio

Участь у зустрічі з психологом
Світланою Ройз на тему: «Бачу,
чую, відчуваю, розумію»

60

Кучай М.В.

61

Любименко
Л.О.

Вчитель
англійської
мови
секретар

Олейнікова
Н.В.

психолог

Мисовська
О.Ю.

вчитель
української
мови та
літератури

66
67
68
69
70
71

Заняття з йоги

«Тренерський курс»
Олени Тараріної

63

65

Відвідування спортивного клубу

Курс О. Тараріної «Арт-терапія
теорія і практика»

62

64

41

Ланська К.І.

вчитель
англійської
мови

72

«Арт-коучинг»
від Олени Тараріної

Інтенсив «Метафоричні карти
МАК» від Олени Тараріної
Інтенсив та тренінг
«Пісочна терапія»
від Олени Тарарної
Фестиваль АРТ-практик
від Олени Тараріної
Курси водіння автомобіля
Фестиваль АРТ-практик
від Олени Тараріної
Відвідування виставки
"Психологія та психіатрія"
у Харкові
Участь в онлайн-конференції
«Роль символів в роботі
практичного психолога»
Відвідування циклу занять в
Центрі Психології та Йоги
«Крила»

Невирішені питання:

- небажання деяких вчителів щось змінювати в професійній діяльності;
- не всі вчителі використовують новітні освітні інструментарії;

- у більшості вчителів відсутній вертикальний духовний ріст, що не дає їм
можливості подивитися на сучасних дітей по-новому.

Основні завдання:
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- застосовувати диференційований підхід з метою орієнтації не стільки на
колектив, скільки на окремого вчителя;

- розкривати нові горизонти організації психологічного супроводу
навчально-виховного процесу;

- дотримуватись «Етичного стандарту поведінки педагога СЗШ №158 м.
Києва»;

- надавати вчителям інформацію про курси, навчання, що дають
можливість зростати духовно;

- запрошувати до школи людей, які можуть надихнути вчителів на роботу
в новому ключі.
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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.

Вчителі відкривають двері.
Учень входить сам.
В нашій школі є «місцеві знаменитості» — обдаровані діти. Завдяки
таким учням школа чи не найбільше поліпшує свої різноманітні рейтингові
показники. Але ж не рейтингами єдиними…
Обдарованість, в нашому розумінні, — це комплекс якостей, серед
яких основними складниками є: інтелект, творчість і мотивація.
Наведемо коротку характеристику деяких форм та методів
роботи з обдарованими дітьми, які використовують вчителі нашої
школи:
– ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких завдань) – пропонує певний
набір прийомів мислення, кінцевою метою яких є свідоме досягнення
стану «осяяння», підказок інтуїції тощо. Використання алгоритму
розв’язання проблемних ситуацій у ході навчального процесу виробляє в
учнів такий стиль мислення, в основі якого є гнучкість, оригінальність,
чутливість до протиріч, вміння свідомо моделювати ідеальний еталон,
психологічно орієнтована думка на його досягнення і домагання цього
найкоротшим шляхом.
– Ейдетика – технологія формування ейдетичного мислення, в основі
якого запам’ятовування інформації через образи, асоціації й відчуття. В
учнів розвивається уява та фантазія, гнучкість мислення, здатність
створювати об’ємні й яскраві образи. Відбувається стимулювання роботи
правої півкулі головного мозку, що забезпечує розвиток здатності
створювати варіативність у розв’язанні творчої задачі, що є основою для
активізації креативного мислення та використання його у вирішенні
навчальних та життєвих задач.
- Мнемотехніка - система різних прийомів, що полегшують
запам'ятовування і збільшують обсяг матеріалу, що запам'ятовується,
шляхом утворення штучних асоціацій.
– Принцип відкритих перспектив: будь-який учень, навіть найслабший,
може сьогодні спробувати вивчити тільки один сьогоднішній урок, добре
написати конспект і відразу одержати свою першу добру оцінку, а там
другу, а там третю… Спочатку ці оцінки майже нічого не важать (крім
того, що учень старається, але хіба цього мало?); однак поступово
приходить і справжнє знання, а разом з ним і інтерес до предмету.
Починаючи з будь-якого дня, кожен може вчитися добре, і це зараз же
позначиться на оцінках, це негайно відзначить учитель, скільки б у нього
не було учнів. Також, будь-який учень може спробувати себе в творчих
конкурсах.
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–
Наголошення
на
будь-яких
поліпшеннях. Помічати і відповідним
чином відмічати кожен маленький, але
успішний крок на шляху до виконання
завдання. В нашій школі активно
використовує
директор
школи
«мотиватори-заохочення» для учнів, які
проявили себе неординарно в будь-якій
діяльності.
– Повідомлення про будь які внески.
Акцентувати
увагу
на
цінності
активності учня в усних відповідях і
класних дискусіях, пам’ятаючи, що вони вносять власний внесок у
колективну роботу.
– Це похвала, висловлена з очевидним ентузіазмом. Ми можемо
«аплодувати» досягненням як навчальним,
так і деяким іншим, що мають певне
відношення до навчання. «Оплески»
повинні бути без порівнянь з іншими, без
очікувань на майбутнє.
Обдаровані учні беруть участь в
предметних олімпіадах, МАН, творчих
конкурсах тощо.
Предметні
олімпіади
надали
можливість виявити обдарованих учнів,
які продемонстрували високу якість знань,
вміння застосовувати знання на практиці.
У 2016-2017 н.р. наша школа має 19 призерів районних предметних
олімпіад:
з української мови і літератури – 2,
з біології – 9,
з історії – 1,
з математики – 1;
з хімії – 1;
з географії – 1,
з зарубіжної літератури – 1;
з комп'ютерної графіки – 1.
Кількість учасників ІІ (районного) етапу – 93, відсоток якості участі
– 20,4.
Серед цих учнів Степанюк Олександр (8-А) посів призові місця з
української мови та літератури, біології, історії, зарубіжної літератури.
Пантюхов Богдан, Савчук Артем (10-А), Савон Анна (8-А) стали
призерами з двох предметів.
Порівняльний аналіз результатів участі учнів школи у ІІ (районному)
етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад свідчить про те, що ми здаємо
свої позиції за кількістю призерів:
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2014-2015 н.р. – 26
2015-2016 н.р. – 23
2016-2017 н.р. – 19.
Ми не маємо призерів з правознавства, фізики, інформатики,
фізкультури, комп’ютерної анімації.
Учні школи не були представлені на районних олімпіадах з
англійської мови, трудового навчання (з об’єктивних причин), екології,
економіки.
Не може вважатися задовільною результативність участі в
олімпіадах з української мови та літератури, історії. Зарубіжної літератури,
географії.
Лише одна учениця 11-А класу (Нестеренко Лідія) посіла ІІІ місце на
районній олімпіаді з хімії, один учень 9-Б класу (Кочеровець Олександр) –
ІІІ місце на олімпіаді з біології.
Кількість учасників ІІ етапу олімпіад мала бути більшою.
Адміністрації школи слід звернути увагу на відповідність
результатів олімпіад з базових дисциплін кваліфікаційному рівню
педагогічних працівників, які несповна реалізують свій педагогічний
потенціал або не приділяють належної уваги роботі з обдарованими
учнями.
Найбільша кількість учасників – з біології (вчителі Гетьман О.В.,
Гревнєва С.В.), математики (вчителі Якусевич Л.М., Грібінюкова В.В.),
фізики (вчителі Мисель Т.П., Паламарчук О.В.), історії та правознавства
(вчителі Осьмак О.С., Сулім В.П.), української мови та літератури (вчителі
Коваленко О.П., Сулима В.О., Долотова І.Є., Мисовська О.Ю.), географії
(вчитель Хоменко В.С.).
Під час шкільних олімпіад продемонстрували свої знання з 6
предметів та стали призерами Мещерякова Марія (10-А), Степанюк
Олександр (8-А), з 3 предметів – Цехмайстренко Юлія (11-А).
Місце на
№
Прізвище учня
Клас
Предмет
районній
Учитель
з/п
олімпіаді
Степанюк
1.
8-А укр. мова, літ.
ІІІ
Сулима В.О.
Олександр
2. Савон Анна
8-А укр. мова, літ.
ІІІ
Сулима В.О.
Степанюк
Гетьман
3.
8-А
біологія
ІІІ
Олександр
О.В.
Гетьман
4. Чабан Марія
8-А
біологія
ІІІ
О.В.
Гетьман
5. Осипенко Михайло 8-А
біологія
ІІІ
О.В.
Гетьман
6. Савон Анна
8-А
біологія
ІІІ
О.В.
Кочеровець
Гревнєва
7.
9-Б
біологія
ІІІ
Олександр
С.В.
8. Мещерякова Марія 10-А
біологія
І
Гетьман
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9.

Пантюхов Богдан

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

10-А

біологія

ІІ

10. Пантелєєв Даніель

10-А

біологія

ІІІ

11.

10-А

біологія

ІІІ

8-А

історія

ІІІ

Осьмак О.С.

ІІ

Грібінюкова
В.В.

Захарченко
Володимир
Степанюк
12.
Олександр
13. Бородіна Юлія

6-А

математика
інф.технології
10-А
(комп.графіка)

14. Савчук Артем

ІІІ

Гондюл І.Л.

Гревнєва
С.В.
Степанюк
Хаустова
16.
8-А зарубіж. літ.
ІІІ
Олександр
О.В.
17. Савчук Артем
10-А образ мист.
ІІІ
18. Грабчук Катерина
7-А
образ мист.
ІІ
Хоменко
19. Пантюхов Богдан
10-А
географія
ІІІ
В.С.
Степанюк Олександр (8-А) посів ІІ місце на міській олімпіаді з
української мови та літератури (учитель Сулима В.О.).
Порівняльний аналіз результатів участі учнів школи у ІІ (районному)
етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади свідчить про те, що ми здаємо
свої позиції за кількістю призерів:
15. Несторенко Лідія

11-А

хімія

ІІІ

Результативність участі учнів
в предметних олімпіадах
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Ми не маємо призерів з математики, правознавства, фізики,
фізкультури, англійської мови, хімії, зарубіжної літератури.
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Учні школи не були представлені на районних олімпіадах з екології,
економіки, інформатики, трудового навчання.
Кількість учасників II етапу олімпіад мала бути більшою.
Згідно з умовами проведення конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів і кандидатів у члени МАН
«Дослідник» у грудні 2016р. було проведено шкільний етап конкурсу,
мета якого – залучення старшокласників до науково-дослідницької,
експериментальної діяльності, розвиток творчих здібностей учнівської
молоді.
Кращі роботи було подано на районний конкурс. Представлено 5
робіт.
№
з/п
1.

2.

1.

3.
4.

ПІБ учня
Нагорна
Катерина
Ігорівна

Клас

Тема роботи

Секція

«Київський
Історичне
9-Б модерн: минуле й
краєзнавство
сьогочасне».
«Формування
податкової
системи
Мещерякова
радянською
Марія
10-А
Правознавство
владою на
Валентинівна
українських
землях у 20-50
роки ХХ ст.».
«Характеристик
а податкових
систем України
Пантюхов
під час
Богдан
10-А
Правознавство
національноСергійович
визвольних
змагань 19171918 років».
«Субкультура як
Цехмайстренко
феномен
Юлія
11-А
розвитку
Філософія
Вікторівна
світогляду
особи».
Цехмайстренко
«Аб’юз у
Юлія
11-А
Філософія
відносинах».
Вікторівна

Учитель

Місце на
районному
етапі

Осьмак О.С.

І

Сулім В.П.

ІІ

Сулім В.П.

-

Сулім В.П.

І

Сулім В.П.

ІІІ

Призові місця посіли Цехмайстренко Юлія (1, 3), Мещерякова Марія
(2) (керівник Сулім В.П.), Нагорна Катерина (1) (керівник Осьмак О.С.).
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Результативність участі учнів в МАН
у 2016-2017 н.р.

3

Всього
4

Переможців в районному
етапі

Слід відзначити роботу Суліма Володимира Петровича, який
приділяє велику увагу залученню учнів до науково-дослідницької роботи у
рамках Малої академії наук.
Осьмак Олена Станіславівна також цілеспрямовано та систематично
працює з обдарованими дітьми, готуючи їх до участі у районних
олімпіадах та захисті робіт МАН.
На жаль, не були представлені роботи учнів школи з психології,
української мови та літератури, зарубіжної літератури. Членам
педколективу потрібно приділяти більше уваги виявленню здібних до
наукової діяльності дітей. Це дозволить, зокрема, підвищити рівень
фахової підготовки учителів.
Призерами районного конкурсу знавців української мови імені
Петра Яцика стали Бородіна Юлія (6-А), Аніщенко Карина (7-А) – ІІ
місце, Савон Марія (3-А), Колосовська Марія (5-А), Остапенко Софія (5А), Степанюк Олександр (8-А), Каглинська Анастасія (9-Б) – ІІІ місце
(учителі Мисовська О.Ю., Коваленко О.П., Черненко Т.Я., Сулима В.О.)
На районному конкурсі з українознавства 4 учнів посіли призові
місця – Алексеєнко Олександра, Якубівська Поліна (11-А), Халаман
Єлизавета, Пшенична Олена (8-Б) (учитель Осьмак О.С.).
Аніщенко Карина (7-А) посіла ІІ на міському конкурсі знавців
української мови імені Петра Яцика (учитель Коваленко О.П.).
Управління навчально-виховною роботою здійснювали заступники
директора з навчально-виховної роботи Діденко Валентина Євгенівна та
Костяна Наталія Борисівна.
За підсумками 2016-2017н.р. 55 учнів 2-11 класів мають високий
рівень навчальних досягнень, 231 учень – достатній рівень, що становить
46%. Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»
нагороджені 55 учнів.
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Результати навчальних досягнень учнів
2-11 класів
55

К іл ь к ість уч н ів

2016-2017

47

2015-2016

231

65

176

55
43

2014-2015

32

188

56

34

2012-2013
0

41

50

316
197

58

2013-2014

273

100

150

200

Достатній рівень

262

Середній рівень

Початковий рівень

218

166

Навчальний рік

Високий рівень

237
250

300

350

Найкращі результати серед початкової школи продемонстрували
учні
4-А, 4-Б, 3-А, 3-Б, 2-А, 2-В класів (класні керівники Шевчук О.С.,
Дюдіна О.В., Черненко Т.Я., Донєва Л.М., Половко С.М., Марціна Я.М.).
Серед 5-9 класів найбільшу вмотивованість до навчальної діяльності
мають учні 6-А класу (класний керівник Гетьман О.В.) – якість знань 74%.
Викликають занепокоєння результати учнів 9-А, 9-Б, 7-Б класів
(класні керівники Осьмак О.С., Гревнєва С.В., Хоменко В.С.), якість знань
яких становить відповідно 4% та 6%.
Закономірними стали результати учнів 11-А класу, де було багато
пропусків уроків, відсутнє бажання вчитися. Якість знань учнів цього
класу – 15% (класний керівник Кучай М.В.)
На жаль, 65 учнів школи мають початковий рівень навчальних
досягнень, що складає 10%. Найбільша кількість таких учнів у 7-Б
(11учнів), 9-А (10 учнів), 8-А (10 учнів), 11-А (8 учнів) класах. Учень 3-В
класу Мошняга Віталій має оцінки початкового рівня з української мови та
літературного читання (класний керівник Іванкова С.М.). Найбільшу
кількість оцінок початкового рівня мають такі учні: Гуляй Данило (8-А) – з
12 предметів, Іващенко Сергій (9-А) – з 11 предметів, Гресько Олег,
Кіпріянов Олександр (7-Б) – з 11 предметів, Трунов Віктор (7-Б) – з 10
предметів. Ця група учнів особливо потребує корекції знань, здіснення
психолого-педагогічного супроводу.
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Моніторинг якості знань та успішності учнів
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Важливим питанням для розгляду на засіданнях предметних
методичних комісій мають стати результати роботи деяких учителівпредметників, у яких найбільша кількість учнів засвоїла навчальний
матеріал на початковому рівні: Якусевич Л.М., Грібінюкова В.В.,
Паламарчук О.В, Осьмак О.С., Линчик Є.С, Гревнєва С.В., Алієва О.В.
Претендентів на одержання свідоцтв з відзнакою немає.
Претендентів на нагородження медалями немає.
Порівняння класів із самими собою вчорашніми
«Якщо ви порівнюєте себе з іншими,
то можете стати або марнославним або нещасним,
бо завжди знайдуть люди, які будуть кращими
або гіршими за вас» – Макс Ерманн
Ми вирішили створити і виховати в собі звичку порівнювати окремі
класи із самими собою. Все дуже просто, ми провели паралелі між
успіхами класів сьогоднішніх (2016-2017 н.р.) і тим, які успіхи вони ж
мали у 2015-2016 н.р. Краще порівнювати себе сьогоднішньіх із собою
вчорашніми. Це дало нам можливість подивитися, наскільки класні
колективи виросли або, наскільки вони знизили свої успіхи, чи були вони
стабільними.
Така звичка зробить школу менш самокритичною, і змусить підняти
самооцінку, бо таким чином ми будемо бачити, що з часом ми ростемо
також, а не деградуємо.
Збільшили свою успішність учні 3-А кл. (кл.кер. Черненко Т.Я.),
4-В кл. (кл.кер. Іщенко О.А.), 9-А кл. (кл.кер. Осьмак О.С.), 9-Б кл. (кл.кер.
Гревнєва С.В.), 10-А кл. (кл.кер. Грібінюкова В.В.).
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Порівняльний аналіз результативності
навчання у 2015-2016 н.р. і 2016-2017 н.р.
2-А кл. /3-А кл. (кл.кер. Черненко Т.Я.)
97% 100%

81% 78%
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2-А (2015-2016 н.р.)

40%

3-А (2016-2017 н.р.)

20%
0%

Якість знань

Успішність

Порівняльний аналіз результативності
навчання у 2015-2016 н.р. і 2016-2017 н.р.
3-В кл. / 4-В кл. (кл.кер. Іщенко О.А.)
96% 100%

100%

61% 52%
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3-В (2015-2016 н.р.)

40%
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20%
0%
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Порівняльний аналіз результативності
навчання у 2015-2016 н.р. і 2016-2017 н.р.
8-А кл. / 9-А кл. (кл.кер. Осьмак О.С.)
63%

Успішність
Якість знань
0%

61%
4%
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40%

60%

80%
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Порівняльний аналіз результативності
навчання у 2015-2016 н.р. і 2016-2017 н.р.
8-Б кл. / 9-Б кл. (кл.кер. Гревнєва С.В.)
81%
75%

Успішність
6%

Якість знань
0%

8-Б (2015-2016 н.р.)

13%
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40%

9-Б (2016-2017 н.р.)

60%

80%
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Порівняльний аналіз результативності
навчання у 2015-2016 н.р. і 2016-2017 н.р.
9 кл. / 10 кл. (кл.кер. Костюченко О.В.,
Федюк А.М. / Грібінюкова В.В.)
82%
75%

Успішність
29%
21%

Якість
знань
0%

20%

40%

10 кл. (2016-2017 н.р.)
9 кл.(2015-2016 н.р.)

60%

80% 100%

На жаль, жоден класний колектив не збільшив якість знань.
Стабільно високою залишилась якість знань учнів 3-А кл. (кл.кер.
Черненко Т.Я.), 3-Б кл. (кл.кер. Донєва Л.М.), 4-А кл. (кл.кер. Шевчук
О.С.), 4-Б кл. (кл.кер. Дюдіна О.В.), 6-А кл. (кл.кер. Гетьман О.В.).
Стабільною, але невисокою, є якість знань учнів 8-Б кл. (кл.кер. Алієва
О.В.), 9-А кл. (кл.кер. Осьмак О.С.), 10-А кл. (кл.кер. Грібінюкова В.В.).
Стабільною залишилась і успішність учнів 6-Б кл. (кл.кер. Якусевич Л.М.).
Порівняльний аналіз результативності
навчання у 2015-2016 н.р. і 2016-2017 н.р.
2-Б кл. / 3-Б кл. (кл.кер. Донєва Л.М.)

100%
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Порівняльний аналіз результативності
навчання у 2015-2016 н.р. і 2016-2017 н.р.
3-Б кл. / 4-Б кл. (кл.кер. Дюдіна О.В.)
100% 100%

80% 79%
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Порівняльний аналіз результативності
навчання у 2015-2016 н.р. і 2016-2017 н.р.
5-А кл. / 6 А кл. (кл.кер. Гетьман О.В.)
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Успішність
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Порівняльний аналіз результативності
навчання у 2015-2016 н.р. і 2016-2017 н.р.
7-Б кл. / 8-Б кл. (кл.кер. Алієва О.В.)
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Порівняльний аналіз результативності
навчання у 2015-2016 н.р. і 2016-2017 н.р.
5-Б кл. / 6-Б кл. (кл.кер. Якусевич Л.М.)
94%
94%

Успішність
26%

Якість знань
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Знизилась якість знань в учнів 3-В кл. (кл.кер. Іванкова С.М., з
75% до 52%), 4-В кл. (кл.кер. Іщенко О.А., з 61% до 52%), 5-А кл. (кл.кер.
Хаустова О.В., з 55% до 37%), 5-Б кл. (кл.кер. Ісаєнко С.Б., з 81% до 48%),
6-Б кл. (кл.кер. Якусевич Л.М., з 32% до 26%), 7-А кл. (кл.кер. Коваленко
О.П., з 22% до 13%), 7-Б кл. (кл.кер. Хоменко В.С., з 19% до 6%), 8-А кл.
(кл.кер. Ланська К.І., з 32% до 26%), 9-Б кл. (кл.кер. Гревнєва С.В., з 13%
до 6%), 11-А кл. (кл.кер. Кучай М.В., з 21% до 15%).
Порівняльний аналіз результативності
навчання у 2015-2016 н.р. і 2016-2017 н.р.
2-В кл. / 3-В кл. (кл.кер. Іванкова С.М.)
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Порівняльний аналіз результативності
навчання у 2015-2016 н.р. і 2016-2017 н.р.
4-А кл. / 5-А кл.
(кл.кер. Скетецька Л.В. / Хаустова О.В.)
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Порівняльний аналіз результативності
навчання у 2015-2016 н.р. і 2016-2017 н.р.
4-Б кл. / 5-Б кл.
(кл.кер. Мінахіна С.В. / Ісаєнко С.Б.)
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Порівняльний аналіз результативності
навчання у 2015-2016 н.р. і 2016-2017 н.р.
6-А кл. / 7-А кл. (кл.кер. Коваленко О.П.)
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Порівняльний аналіз результативності
навчання у 2015-2016 н.р. і 2016-2017 н.р.
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Порівняльний аналіз результативності
навчання у 2015-2016 н.р. і 2016-2017 н.р.
7-А кл. / 8-А кл. (кл.кер. Ланська К.І.)
68%

Успішність
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Порівняльний аналіз результативності навчання
у 2015-2016 н.р. і 2016-2017 н.р.
10-А кл. / 11-А кл. (кл.кер. Кучай М.В.)
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Результати ДНЯ ЯКОСТІ - 2017
При всіх кількісних змінах в діяльності школи проблема якості
завжди є актуальною, тому що якість, на мою думку, - це показник
відповідальності.
В цьому році 11 квітня 2017 р. в нашому навчальному закладі вперше
пройшов День Якості. Всі учні 1-11 класів на другому уроці писали
контрольні роботи, що були підготовлені адміністрацією школи.
Результативність Дня якості - 2017
1-2 класи
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92% 96%
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1-Г Списування
Лісаченко С.С.
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2-А Диктант з
грам.завд.
Половко С.М.

81%

96%

2-Б Диктант з
грам.завд.
Ляшенко А.Д.

74%

100%

2-В Диктант з
грам.завд.
Марціна Я.М.
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В 1 класі діти виконували списування, найнижча якість знань – 62%
(1-Г, вч. Лісаченко С.С.), найвища – 92% (1-В, вч. Біляченко Р.В.).
Занепокоює той факт, що є учні, які справились на низький бал.
В 2 класах діти писали диктант з граматичним завданням. Найвища
якість знань – 81% (2-Б, вч. Ляшенко А.Д.), найнижча – 74% (2-В, вч.
Марціна Я.М.). В 2-А і 2-Б кл. є учні, які справились на низькі бали.
Результативність Дня якості - 2017
3-4 класи
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100%
80%

97%

87%

93%

100%

100%
85%

82%

100%
93%

95%

67%

60%

53%

40%
20%
0%

3-А
3-Б
3-В
4-А
4-Б
4-В
Диктант з Диктант з Диктант з Диктант з Диктант з Диктант з
грам.завд. грам.завд. грам.завд. грам.завд. грам.завд. грам.завд.
Черненко
Донєва
Іванкова
Шевчук
Дюдіна
Іщенко
Т.Я.
Л.М.
С.М.
О.С.
О.В.
О.А.
Якість

Успішність

В 3-4 класах учні теж писали диктант з граматичним завданням.
Результативність на слайді. Найвища якість в 4-Б кл. (вч. Дюдіна О.В.) –
93%, найнижча – 53% в 4-В кл. (вч. Іщенко О.А.).
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Результативність Дня якості - 2017
5-6 класи
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

100%

85%

48%

100%
58%

35%

5-А
Математика
Мисель Т.П.

100%
100%

96%
Якість знань
Успішність

28%

5-Б
6-А Англ.мова 6-А Англ.мова
6-Б
Математика
Алієва О.В.
Ланська К.І. Математика
Гондюл І.Л.
Якусевич Л.М.

В 5-6 класах проводились контрольні роботи з математики та
англійської мови. Хочеться відмітити, що в 6-А кл. (вч. Ланська К.І.) –
100% - якість знань, 100% - успішність.
Є хвилювання стосовно того, що якість знань з математики
коливається з 28% до 48 % (вч. Якусевич Л.М., Гондюл І.Л., Мисель Т.П.).
Редультативність Дня якості - 2017
7-8 класи

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

64%

91%

57%

7-А Диктант з тестами
Коваленко О.П.

100%

86%

100%

40%

7-А Диктант з тестами
Сулима В.О.

21%

7-Б Диктант з тестами
Коваленко О.П.
Якість

7-Б Диктант з тестами
Ляшко Н.М.

90%
41%

30%
8-А Хімія Костяна Н.Б.

Успішність

73%

8-Б Диктант з тестами
Сулима В.О.

В 7-8 класах учні переважно писали контрольний диктант з тестами,
тільки 8-А клас – писав контрольну з хімії. Результативність на слайді.
Занепокоюють результати в 7-Б кл. (вч. Коваленко О.П., Ляшко Н.М.), 8-А
(вч. Костяна Н.Б.) та 8-Б (вч. Сулима В.О.) класах.
Результативність Дня якості - 2017
9-11 класи

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

86%

85%
50%

87%

100%

94%
50%

5%
9-А Фізика
Паламарчук О.В.

9-Б Історія України 10-А Історія України
11-А Тест з
Осьмак О.С.
Сулім В.П.
укр.мови та міні-твір
Ляшко Н.М.

Якість

Успішність

В 9-11 класах діти писали контрольні з фізики, історії України та
української мови. Хвилюють 5% якості знань з фізики в 9-А класі (вч.
Паламарчук О.В.) та кількість учнів, що справились на низькі бали в 9-А
кл. та 9-Б кл. на контрольній з історії (вч. Осьмак О.С.).
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Всі ми повинні зрозуміти, що наша робота буде розвиватися зі
швидкістю нашої СЛАБШОЇ СТОРОНИ. Тому потрібно на слабшу
сторону робити фокус. Звертаю увагу всіх педагогів та учнів – взяти
орієнтир в новому навчальному році на підвищення якості знань.
Чому? Тому що кожен день, як учень, так і вчитель, повинен давати
собі шанс перевершити себе. Тобто перевіряти свої можливості, вимагати
від себе трохи більше, тримати слово, дане самому собі. Ставити собі
питання: "Де я сьогодні був краще, ніж учора? Де я себе перевершила?".
Результати ДПА учнів 4 класу
У 2016-2017 н.р. державна підсумкова атестація учнів 4-х класів
проводилася з трьох предметів: української мови, читання та математики, у
формі підсумкових контрольних робіт.
Підсумковою контрольною роботою з української мови була робота,
що складалася із завдань, які передбачали перевірку рівня мовленнєвих
умінь учнів, зокрема: вміння будувати речення, висловлювати власну думку
за допомогою різних мовних засобів, а також практичне застосування
мовних знань з фонетики, граматики, лексики, орфографії (творче
завдання).
Про рівень сформованості умінь та навичок учнів з української мови
свідчать дані таблиці:
Українська мова
Якість
За
Писали
Рівень досягнень учнів
Клас
знань
списком роботу
початсередній достатній високий
%
ковий
4-А
4-Б
4-В
Всього

32
29
25
86

32
28
25
85

88
79
84
84

-

4
6
4
14

18
14
14
46

10
8
7
25

Рівень сформованості умінь та навичок учнів
4-х класів з української мови
за результатами ДПА у 2016-2017 н.р.
84%

4-В

79%

4-Б

88%

4-А
0%

20%

40%

60%

80%

100%
100%

Якість знань
Успішність

100%

100%

120%

Результати ДПА з української мови показали, що в 100% учнів на
рівні Державного стандарту загальної початкової освіти сформовано
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мовленнєві уміння і навички. Учні навчені користуватися мовними
одиницями, вміють застосовувати набуті знання на практиці, озброєні
алгоритмом мислення – головним умінням для виконання конкретних
завдань. Показник якості знань з української мови становить 84%.
Найкращі результати (11-12 балів) мають такі учні: Комарова П., Тарасов
О. (4-А клас, вчитель Шевчук О.С.), Батрак К., Бліннік К., Волинець О.,
Дайонко М., Жабровець Д., Карпенко Е. (4-Б клас, вчитель Дюдіна О.В.),
Вільчинська Ю., Новосельцева А., Саражинська Д. (4-В клас, вчитель
Іщенко О.А.).
Підсумкова контрольна робота з літературного читання складалась з
тексту для самостійного читання та письмових завдань одне з яких творче
з розгорнутою відповіддю.
Результати контрольних робіт з літературного читання наведено в
таблиці:
Українське читання
За
Писали
Якість
Рівень досягнень учнів
Клас
списком роботу
знань,% почат4-А
4-Б
4-В
Всього

32
29
25
86

30
29
25
84

90
100
84
92

ковий

-

середній

3
4
7

достатній

13
14
11
38

високий

14
15
10
39

Рівень сформованості умінь та навичок учнів
4-х класів з українського читання
за результатами ДПА у 2016-2017 н.р.
84%

4-В

100%
100%
100%

4-Б
90%

4-А
75%

80%

85%

90%

Якість знань
Успішність

100%
95%

100%

105%

Аналіз результатів контрольних робіт з літературного читання
показав, що в 100 % учнів на рівні Державного стандарту загальної
початкової освіти сформована навичка читання учнів мовчки. Показник
якості знань з читання становить 92%. Найкращі результати (11-12 балів)
мають: Іваненко Д., Комарова П., Лукоянов А., Мурашкіна А., Сацюк М.,
Тарасов О., Остапенко С., Платонова А. (4-А клас, вчитель Шевчук О.С.),
Батрак К., Бліннік К.,
Волинець О., Дайонко М., Жила В., Зубок Д.,
Карпенко Е., Ляпчу В.,
Хитрий В., Шовкун В. (4-Б клас, вчитель
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Дюдіна О.В.), Аврамчук В.,
Горбатко Т., Матвієнко М., Саражинська Д.
(4-В клас, вчитель Іщенко О.А.).
Аналіз результатів розуміння учнями тексту для практичного
застосування показав, що більшість учнів в повній мірі вміють послідовно
викладати власні думки та визначати жанр твору, розкривають тему
висловлювання, аргументують твердження прикладами з тексту.
Результати підсумкової контрольної роботи з математики показали,
що в (100%) учнів сформовані уміння і навички, які передбачені
програмою з математики для початкової школи, а саме: натуральні числа,
арифметичні дії з натуральними числами; текстові задачі; числові вирази;
частини; величини; геометричні фігури. Якість знань учнів з математики
становить 80%.
Результати підсумкової контрольної роботи з математики
представлено в таблиці:
Математика
За
Писали
Якість
Рівень досягнень учнів
Клас
списком роботу
знань,% почат4-А
4-Б
4-В
Всього

32
29
25
86

30
29
25
83

ковий

77
79
84
80

-

7
6
4
17

достатній

Рівень сформованості умінь та навичок
учнів 4-х класів з математики
за результатами ДПА у 2016-2017 н.р.
84%

4-В

79%

4-Б

77%

4-А
0%

середній

20%

40%

60%

80%

100%
100%

15
16
14
45

високий

8
6
7
21

Якість знань
Успішність

100%
100%

120%

Найкращі результати (11-12б.) показали учні: Тарасов О., Іваненко Д.,
Колотовський Д. (4-А клас, вчитель Шевчук О.С.), Волинець О., Дзюбак Р.,
Карпенко Е. (4-Б клас, вчитель Дюдіна О.В.), Базилевич О., Новосельцева
А., Саражинська Д. (4-В клас, вчитель Іщенко О.А.).
Серед типових помилок виявлено прогалини в знаннях учнів при
розв’язуванні прикладів, геометричного матеріалу, при встановленні
порядку дій. Не всі учні розв’язали задачі.
Аналіз підсумкових контрольних робіт з математики засвідчив такі
недоліки в діяльності вчителів щодо виконання навчальної програми з
математики: майбутні п’ятикласники недостатньо володіють навичками
множення багатоцифрових чисел, обчислення значень числового виразу на
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кілька дій. Потребує більшої уваги підготовка молодших школярів до
застосування математичних знань до ситуацій, близьких до реальних.
У цілому результати підсумкових контрольних робіт у 4 класах з
математики, мови, літературного читання свідчать, що вчителі забезпечують
достатній рівень підготовки учнів як для наступного навчання, так і для
формування життєвих компетентностей молодших школярів.
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
Державна підсумкова атестація в 9-х класах проводилася з трьох
предметів: з української мови, математики (2 обов’язкових предмета) та
біології (предмет за вибором навчального закладу) з 30 травня по 13
червня 2017 року.
Учасниками ДПА стали 27 учнів 9-А класу та 31 учень 9-Б класу.
Звільнених від ДПА не було.
Адміністрація школи проаналізувала результати ДПА у 9 класах:
Предмет

Клас

Укр. мова

9-А

Укр. мова

9-Б

Математика
Математика
Біологія
Біологія

9-А
9-Б
9-А
9-Б

Кільк. Рівень навчальних досягнень Якість Успіш
Учитель
учнів високий достат. середній початк. знань ність
14
2
3
9
100% Коваленко О.П.
40%
13
3
3
7
100% Долотова І.Є.
16
2
9
5
100% Коваленко О.П.
64%
15
3
6
6
100% Долотова І.Є.
27
4
17
6
14% 78% Якусевич Л.М
31
1
5
24
1
19% 97% Якусевич Л.М
27
2
11
11
3
48% 89% Гревнєва С.В.
31
5
15
11
65% 100% Гревнєва С.В.

Учні 9-Б класу показали значно кращі результати з біології. Рівень
знань з математики в 9-А класі не може вважатися задовільним: під час
ДПА 6 учнів одержали оцінки, що відповідають початковому рівню
навчальних досягнень (Білик Іван, Гончарук Юрій, Гордєєв Сулейман,
Іваненко Сергій, Тищенко Олександр, Широбоков Олександр). Жоден
учень цього класу не показав високого рівня знань, лише 4 учні (Вакуленко
Діана, Ковальова Дарія, Самокіш Каріна та Харитонова Євгенія) мають
оцінки «7» балів. У більшості учнів 9-А класу протягом навчального року
була відсутня мотивація, гостро проявлялося небажання вчитися. Вчитель
Якусевич Л.М. докладала максимум зусиль в питанні підготовки учнів до
ДПА, вочевидь, у більшості учнів, крім відсутності бажання одержувати
знання, є великі прогалини у знаннях, які не були подолані. Загальний
рівень якості знань в 9-А класі зменшився від 27% за рік до 14% на ДПА.
Відповідно в 9-Б класі – знизився від 32% до 19% (вчитель Якусевич Л.М.).
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Результативність ДПА з української мови учнів 9-х класів
у 2016-2017 н.р. (вч. Коваленко О.П., Долотова І.Є.)
120%
100%

100%
80%

64%

60%
40%

100%

Якість знань
Успішність

40%

20%
0%

9-А

9-Б

Аналіз результатів навчальної діяльності за підсумками 2016-2017 н.р.
Предмет

Клас

Укр. мова

9-А

Укр. мова

9-Б

Алгебра
Геометрія
Алгебра
Геометрія
Біологія
Біологія

9-А
9-Б

9-А
9-Б

Кільк. Рівень навчальних досягнень Якість Успіш
Учитель
учнів високий достат. середній початк. знань ність
14
2
3
9
100% Коваленко О.П.
40%
13
3
3
7
100% Долотова І.Є.
16
2
8
6
100% Коваленко О.П.
61%
15
3
6
6
100% Долотова І.Є.
27
9
12
6
33% 78% Якусевич Л.М
27
6
14
7
22% 75% Якусевич Л.М
31
1
13
15
2
45% 91% Якусевич Л.М
31
1
5
21
4
19% 87% Якусевич Л.М
27
8
15
4
30% 85% Гревнєва С.В.
31
4
16
10
1
65% 97% Гревнєва С.В.

З української мови в 9-А класі якість знань і за рік, і на ДПА – 40%, а
в 9-Б класі – за рік 61%, на ДПА – 64% (вчителі Коваленко О.П,, Долотова
І.Є.). Змінився рівень якості знань з біології в 9-А класі (вчитель Гревнєва
С.В.). За рік він відповідно дорівнював 30%, а на ДПА учні Пузенко Л. та
Харитонова Є. одержали по «10» балів і загальний рівень якості знань став
дорівнювати 48%. На «12» балів склала ДПА з 3 навчальних дисциплін
Коваленко Катерина, учениця 9-Б класу.
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Результативність ДПА з математики учнів 9-х класів
у 2016-2017 н.р. (вч. Якусевич Л.М.)
100%

97%

78%

90%
80%
70%
60%

Якість знань

50%
40%
30%
20%

Успішність

19%

14%

10%
0%

9-А

9-Б

Слід зазначити, що атестаційні комісії суворо дотримувалися
інструктивно-методичних вимог щодо проведення ДПА, працювали чітко,
злагоджено.
Апеляцій не було.
Адміністрація школи перевірила протоколи ДПА, переглянула
атестаційні роботи учнів. Здійснено порівняння результатів ДПА та
річного оцінювання.
Результативність ДПА з біолоігї учнів 9-х класів
у 2016-2017 н.р. (вч. Гревнєва С.В.)
89%

100%
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80%
70%
60%
50%

100%
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Відповідно до існуючих нормативних документів у 2017р. державну
підсумкову атестацію в 11 класах було проведено у формі зовнішнього
незалежного оцінювання на пунктах тестування.
Звільнених від проходження ДПА не було. Всі учні з’явилися на
пункти тестування.
Обов’язковою була ДПА з української мови та літератури, її
проходили 27 учнів. ДПА з історії України склали 25 випускників, з
математики – 4, з англійської мови – 7, біології – 8, географії – 10.
Адміністрацією школи було проаналізовано результати ДПА у формі
ЗНО та результати річного оцінювання випускників 2016-2017 н.р. (див.
таблицю 1).
Слід відзначити, найбільш стабільні результати мають учні з біології
(вчитель Гревнєва С.В.): 7 підтвердили рівень навчальних досягень, 1
підвищив.
На жаль, з географії, яка не вивчалася в 11 класі (вчитель Хоменко
В.С.), з 10 учасників ЗНО 7 знизили рівень навчальних досягнень, що
становить 70%.
Із 7 учасників ЗНО з англійської мови (вчитель Кучай М.В.) 4
знизили рівень навчальних досягнень (57%). З історія України (вчитель
Осьмак О.С.) таких учнів 10 (40%).
Найкраще здали ДПА у формі ЗНО Якубівська Поліна та Несторенко
Лідія, які підтвердили високий рівень навчальних досягнень з 2 предметів,
Якубівська П. підвищила рівень навчальних досягнень з 9 до 11 балів.
На жаль, під час ДПА продемонстрували початковий рівень
навчальних досягнень Мельниченко Марія з англійської мови, Дяченко
Ірина з математики, Тре губ Олексій з української мови та літератури.
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Наша в цьому навчальному році під керівництвом голови м/к
вчителів математики та інформатики взяла активну участь у
математичному конкурсі «Кенгуру».
Відмінний результат мають: Пантюхов Богдан (10 клас), Осипенко
Михайло (8-А).
Добрий результат мають 16 учнів:
5- Б кл. - Таран Стас, Бомко Нікіта;
6-А кл. - Бородіна Юлія, Поліщук Павло, Ващенко Олексій, Бєлуха Віра.
7-А кл. - Грібінюкова Анастасія.
8-А кл. - Савон Ганна, Гриценко
Ярослав.
9-Б кл. - Пантюхова Дарина.
10-А кл. - Дрожжин Михайло.
11-А кл. - Бучко Ірина, Самойленко
Анастасія,
Паладій
Олександра,
Якубівська Поліна.
3-Б кл. - Бадрак Олександр.
Невирішені питання:
- відсутність мультипрофільного навчання у зв‘язку з неможливістю
відкрити два 10, 11 класи;
- відчуваються негативні залишки “радянської спадщини” (не все можна
вирішити цифрами);
- недостатня результативність допрофільного навчання;
- невеликий прогрес у якості знань та успішності учнів 3-11 класів в
порівнянні з минулим 2015-2016 н.р.;
- 55 учнів навчається на високому рівні, 231 уч. - на достатньому, 65 учнів
– на початковому рівні;
- низька якість знань (4%-6%) учнів 9-А, 9-Б, 7-Б класів (класні керівники
Осьмак О.С., Гревнєва С.В., Хоменко В.С.);
- за підсумками внутрішкільного моніторингу «Дня якості – 2017» якість
знань з математики коливається з 28% до 48 % (вч. Якусевич Л.М., Гондюл
І.Л., Мисель Т.П.), з української мови в 7-Б кл. (вч. Коваленко О.П., Ляшко
Н.М.) та 8-Б кл. (вч. Сулима В.О.), з хімії в 8-А кл. (вч. Костяна Н.Б.), з
фізики в 9-А кл. (вч. Паламарчук О.В.);
- неефективна партнерська співпраця вчителів з учнями;
- учні замало залучаються до самостійної навчальної діяльності.
Основні завдання:
- підвищити результативність допрофільного навчання;
- відкрити класи з мультипрофільним навчанням за наявності необхідної
кількості учнів 10-х класів;
- запроваджувати вчителями нові прогресивні методи навчання з широким
використанням інтерактивного спілкування, мультимедіа, дистанційного
навчання;
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- 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 внутрішкільного моніторингового
дослідження «День якості»;
- 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.

Любов - лише це будуть пам'ятати діти,
коли самі стануть батьками!!!
Освіту можна мати і середню, а ось виховання повинно бути
вищим!
Виховна діяльність здійснювалась через роботу класних керівників в
класних колективах, на загальношкільному рівні під час проведення
позакласних і позашкільних заходів, залучення учнів до участі у
конкурсах, через роботу учнівського самоврядування, діяльності гуртків.
Виховний процес здійснювали 24 класних керівники, педагогорганізатор, заступник директора з навчально-виховної роботи,
практичний психолог, вчителі-предметники та запрошені гості-фахівці.
Класні керівники спланували роботу у відповідності до плану роботи
школи, затвердженого радою школи. Питання виховання заслуховувались
на нарадах при директору, заступнику директора школи, методичних
оперативках, на засіданнях методичної ради, ради профілактики
попередження правопорушень. Робота класних керівників спрямована на
системний підхід до виховання учнів, підготовку їх до життя і праці,
впровадження в практику школи національної системи виховання.
Результативною була робота спортивної секції ЗФП з
елементами карате (кер. Трейтяк Д.В.). Учні нашої школи взяли участь
у наступних змаганнях: міжнародному турнірі «Kharkov Open 2017» і
посіли 6 призових місць, в міжнародному турнірі в Новоград-Волинському
– 5 призових місць і на кубку світу у Польщі у змаганнях «Harasuto karate
world cup» - 6 місць, у турнірі «RUDOLF FARMADIN’S MEMORY CUP
2016» в Словакії – 2 призових місця.
Багато перемог на рахунку спортивної секції з футболу (кер.
Демський М.М.). У змаганнях «Галицька зима» (9 місце з 48 команд), у
«Зимовій першості м.Києва серед команд вищої ліги» (4 місце), у турнірі в
м.Біла Церква «ПФК Рось – 2017» (3 місце), в чемпіонаті Дарницького
району (3 місце).
Активна переможна участь у районних, міських та міжнародних
конкурсах танцювального колективу «Браво» (кер. Еттліх Т.В.).
Колектив взяв участь у: Мурчик-фест, фестивалі «Феєрія зірок» (диплом за
активну участь у фестивалі серед молодших школярів, ІІІ і ІІ місце – вікова
категорія 1-4 кл.);фестивалі-конкурсі «Перші кроки», фестивалі-конкурсі
«Танцювальний промінчик» - номінація «Оригінальність композиції»;
джазовий фестиваль –конкурс – ІІ місце; ART talant Дебют Парад – ІІ та ІІІ
місця серед учнів 1-4 класів.
І місце в районному фестивалі-конкурсі огляді театральних
колективів «Срібне джерело» посів шкільний театр «Нове покоління»
(кер. Сулима В.О.). Також цей колектив взяв участь у фестивалі
театрального мистецтва для дітей та молоді «МАСКА» - Диплом І
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ступеня, фестивалі «Україна збирає талант» - Дипломи лауреатів, 1
Міжнародному фестивалі-конкурсі «Понтійська арена» - Диплом ІІ
ступеня, поетичному батлі, що організовує ЦКМ НПУ ім.М.Драгоманова
та Наролний театр «Вавилон», Відкритому фестивалі шкільних театрів
«Перевтілення».
Відповідно до виховного плану роботи класними керівниками були
проведені відкриті «цінні» години.
Заслуговують на увагу і подяку класні виховні заходи, свята, які
проводять класні керівники. Слід відмітити систематичну роботу у
проведенні класних виховних годин в різному форматі таких класних
керівників 5-11 класів., як: Черненко Т.Я. (3-А клас), Шевчук О.С. (4-А
клас), Коваленко О.П. ( кл.кер. 7-А класу), Хоменко В.С. ( кл.кер. 7-Б
класу), Гетьман О.В. ( кл.кер. 6-А класу), Гревнєва С.В. ( кл.кер. 9-Б
класу). Класні керівники використовують під час проведення виховних
заходів інноваційні технології.
Так, у січні 2017 проведено виховну годину для учнів 7-А класу
«Спілкування за чашечкою кави» (класний керівник Коваленко О.П.).
Захід пройшов на належному рівні, підготовлений методично правильно у
відповідності до вікових особливостей учнів. Класний керівник 4 -А класу
Шевчук О.С. підготувала і провела на достатньому науковому рівні
виховний захід «Україно моя, Україно! Я для тебе у світі живу!»,
присвячений вшануванню героїв Небесної сотні. Учні виступили з
віршами, переглянули презентацію. Класний керівник 9-Б класу
Гревнєва С.В. провела відкритий виховний захід «Ми за здоровий
спосіб життя». В ході обговорення учні висловили власні думки з приводу
збереження власного здоров’я, про шкідливість вживання алкоголю та
тютюнопаління. Класним керівником разом з учням підготовлено та
використано мультимедійну презентацію.
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 класний керівник 1-А класу Скетецька Л.В. відвідали
бібліотеку, в якій дітям провели відкритий бібліотечний урок «Книги –
морська глибина…».
На своїх цінних годинах прищеплює інтерес до читання і класний
керівник 9-Б класу Гревнєва С.В. У квітні учні 9-Б класу захищали свої
проекти «Моя улюблена книга».
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 «Прощава,
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Букварику!» ( 1-А клас, кл.кер. Скетецька Л.В., 1-Б клас, кл.кер. Мінахіна
С.В., 1-В клас, кл.кер. Біляченко Р.В., 1-Г клас кл.кер. Лісаченко С.С.).
З метою почуття гордості за свій народ, прищеплювання любові до
рідного краю, виховання почуття співчутливості, критичного ставлення до
історичних подій класним керівником 7-А класу Коваленко О.П. було
проведена цінна годинна «Мужність і біль Чорнобиля».
З метою формування патріотичного почуття гордості за старше
покоління, повагу до учасників Другої світової війни; сприяння
пробудженню бажання вивчати історію своєї держави, берегти її традиції,
вболівання за майбутнє країни класним керівником 9-Б класу Гревнєвою
С.В. було проведено відкриту виховну години «Той травень в пам’яті
живе…».
Найбільш активними під час підготовки та проведення вечорів
відпочинку, святкових лінійок були учні 8-А класу (класний керівник
Ланська К.І.), 3-А класу (класний керівник Черненко Т.Я.), 7-А класу
(класний керівник Коваленко О.П.), 10-Аа класу (кл.кер. Грібінюкова
В.В.), 6-А класу (кл.кер. Гетьман О.В.).
З метою виховання ціннісного ставлення до суспільства і держави,
почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови класними
керівниками були проведені виховні заходи, присвячені Дню Соборності
України, пам’яті Героїв Крут, до Дня пам’яті та примирення, Дня
Перемоги, присвяченому 70-ї річниці перемоги у Другій світовій війні під
гаслом: “Пам'ятаємо. Перемагаємо” тощо.
Існує всім відомий принцип Пітера, що формулюється так:
незадоволеність життям виліковна тільки творчістю! Тому потрібно
запланувати творчість. В нашій школі впродовж року проводиться дуже
багато загальношкільних творчих заходів. Зокрема:
Це: Олімпійський урок за участю видатних спортсменів (відп. вч.
Косицька В.О.), свято до Дня Вчителя (відп. Харченко Я.В., Долотова І.Є.),
«Козацькі забави» (вч. Вакуленко В.Є., Сулім В.П., Красова О.В.), конкурс
«Барви осені» (відп. Долотова І.Є., ШП).

Створення фотозони на свято Хеллоуіна (відп. Харченко Я.В.),
Тиждень початкової школи (гол.м/к Донєва Л.М.), Міс Осінь (кер.
Коваленко О.П.).
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Модний тиждень (відп. Харченко Я.В., ШП), «Міс Україночка» (1-4
кл., відп. Харченко Я.В.), свято 8 Березня (відп. Харченко Я.В., ШП),
Весняна толока.

Профорієнтаційні зустрічі, участь учнів у Дні відкритих дверей ВНЗ
(кл.кер. Гревнєва С.В.), неодноразова робота шкільного поліцейського з
учнями, захід до 75-ої річниці Бабиного Яру (вч. Осьмак О.С.), конкурс
малюнків в 1-7 класах «Весняний настрій» за ініціативи депутата
Криворучка Т.Г.

Свято Букваря в 1-их класах, на яких всі перші класи отримали в
подарунок - Банки успіху, в які будуть збирати всі успішні справи у
вигляді камінчиків впродовж 11 років навчання в школі.

74

Класні керівники креативно підходять до роботи зі своїми
вихованцями. Зокрема, за допомогою батьків в класних колективах були
організовані і проведені майстер-класи для учнів: розписування новорічної
іграшки (3-А кл., кл.кер. Черненко Т.Я.), виготовлення «Пряникового
будиночка» і розпис футболок в «Арт-майстерні» (6-А кл., кл.кер. Гетьман
О.В.).

Звичайно, це далеко не всі творчі справи, що проводились в школі.
Зокрема, 19 травня на нас чекає грандіозне свято «Запали зірку», в якому
візьмуть участь учні, батьки та вчителі. Головне, що до кожної такої
справи їх організатори ставилися як до НАЙВАЖЛИВІШОЇ. Причому я
впевнена, що в серці кожного учасника та організатора горів
ВНУТРІШНІЙ ВОГОНЬ ЩАСТЯ, що змінив не тільки їх, а і оточуючих
всіх людей. Потрібно щодня відкривати свої маленькі дверцята і не давати
згаснути вогню, який за ними палає.
Участь в творчих виховних заходах протягом навчального року
Етапи
№
Назва заходу
Результативність
(районний/міський)
«Інтелект-турнір 2016».
Активна участь
та Сертифікат на
безкоштовну
1
Районний
пішохідну
екскурсію
2

11.11.2016 команда КВН
"ЗОЛОТА МОЛОДЬ" СЗШ
№158 м. Києва виборола

Міський

І місце у
півфіналі

перемогу
фестивалі
3

4

5

6

7
8

у

міському

«Міс Осінь – 2016» для учнів
7-А класу ( організувала
кл.кер. Коваленко О.П.)
Участь учнів нашої школи у
міжнародному
турнірі
"RUDOLF
FARMADIN'S
MEMORY CUP 2016" в
Словакії

ДЕНЬ БАТЬКІВСЬКОГО ТА
ГРОМАДСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
В
ШКОЛІ
Участь учнів 4-А кл. (кл.кер.
Шевчук О.С.) у міському
конкурсі «Найкраща ялинка
міста»
Переможна участь учня 4-А
класу Тарасова Олексія
(тренер Трейтяк Д.) у
Міжнародному турнірі з
карате
«Міс Україночка - 2017»
Благодійна Масляна в школі

9
З метою реалізації програми
«Школа
і
поліція»
10 проводяться заняття «Права
дитини»
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Шкільний
Міжнародний брали участь
спортсмени СЗШ
№158 м. Києва
(Тарасов Олексій,
Проценко
Анастасія,
Грільберг Альберт
і Бомко Микита).

Тарасов Олексій
- 3 місце куміте
(хлопчики 8-9
років) і Проценко
Анастасія - 3
місце куміте
(дівчата 8-9
років); Грільберг
Альберт - 5 місце
і Бомко Микита.

Районний

Участь батьків

Міський

Активна участь

Міжнародні
змагання у
м.Харків
Шкільний
Шкільний

Міський

І місце

Зібрані кошти
віддали
онкохворим
учням нашої
школи
Проводить
інспектор відділу
зв’язків з
громадськістю
Управління
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Толока
«Весна
красна
квітками, а вчителі, учні та
11
батьки − ділами!»
12 День Якості
Конкурс
малюнків
«Весняний настрій»
13

Конкурсу талантів «Запали
зірку» серед учнів 1-11
14
класів та батьків
Танцювальний
колектив
"Bravo" СЗШ №158 м. Києва
в Міжнародному фестивалі15
конкурсі Art Talent Fest з
танцем «Єгипет»
«Золота молодь» здобула
перемогу
на
міській
16 ювілейній грі КВН «Школа
жартів»
17.
18.
19.
20.

Благодійна
акція
«Дні
дитинства у Дніпровському
районі. Разом з Україною. З
вірою в Перемогу!»
Міський конкурс «Правила
поведінки в метро»
Конкурс дитячого малюнка
«Охорона
праці
очима
дітей!»
Районний конкурс
«Збережемо лісову красуню»

патрульної
поліції у м. Києві
лейтенант поліції
Занюк Лідія
Борисівна.
Районний

Шкільний
19 квітня 2017 р.
були підведені
підсумки конкурсу
малюнків для учнів
1-6 класів, який
організував
депутат Київради
Тарас Криворучко.

1-11 класи

Шкільний
Міжнародний

ІІ місце

Міський

І місце

Участь
Участь
Участь
Участь
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На розвиток дитини помітно впливає зацікавленість батьків
шкільним життям. Жоден загальношкільний захід не залишається без
уваги батьків, а саме: благодійна акція «Купуй українське:підтримуйте
шкільного виробника», День батьківського самоврядування, випускні
вечори в 11-х класах; свято «Прощавай, початкова школо!», урочисте
вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту «Прощавай, 9-ий
клас. Привіт, 10-ий клас !».
Другий рік поспіль СЗШ №158 м. Києва отримує 7 нагород у
рамках районного фестивалю-нагородження «Крила натхнення –
2017».
Директора школи Ірину Леонідівну представляла учениця 3-А класу
Конопля Крістіна, і їй це дуже добре вдалося)))
І цього року 17 травня 2017 р. перемоги наступні:
- номінація «Агенти змін» - директор школи Гондюл Ірина Леонідівна;
- номінація «Творчість. Натхнення. Креатив» - команда КВН «Золота
молодь» (кер. Харчеко Яна Вікторівна);
- номінація «Творчість. Натхнення. Креатив» - ансамбль «Браво» (кер.
Еттліх Тетяна Володимирівна);
- номінація «Творчість. Натхнення. Креатив» - театр «Нове покоління»
(кер. Сулима Валентина Олександрівна);
- номінація «Авторитет і лідерство» - педагог-організатор Харченко Яна
Вікторівна);
- номінація «В єдиному прагненні» - голова батьківського комітету школи
Яценко Наталія Степанівна;
- номінація «В єдиному прагненні» - лідер учнівського самоврядування
Юлія Цехмайстренко-Мокрей.
Школа №158 дотримується Закону повітряної кулі – ми завжди
прагнемо вгору! І розуміємо, що, чим важча боротьба, тим суттєвішою є
перемога.
Висловлюємо ВДЯЧНІСТЬ всім організаторам заходу, переможцям і
бажаємо нових злетів!!!
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Існує всім відомий принцип Пітера, що формулюється так:
незадоволеність життям виліковна тільки творчістю! Тому ТВОРЧІСТЬ
потрібно планувати. В СЗШ №158 м. Києва впродовж року проводиться
дуже багато загальношкільних творчих заходів.
Зокрема, в перше в цьому навчальному році відбувся конкурс
«Запали зірку – 2017», в якому брали участь талановиті учні та креатині
батьки. Учасники співали пісні, танцювали, декламували вірші, притчі
напам’ять, грали на музичних інструментах. Визначали переможців уважне
журі у складі: Президент школи Нагорна Катерина, випускниця Літошко
Влада, режисер театру «Джерело» Олександр Вікторович та секретар
школи Любименко Ліля.
На святі був присутній почесний гість - депутат Київської міської
ради Криворучко Тарас Григорович, який прийшов підтримати учасників,
а також вручив учням дипломи та грошові винагороди за участь та
перемогу в конкурсі малюнків «Весняний настрій».

Переможцями конкурсу «Запали зірку - 2017» стали:
- Трепет Анна – учениця 9-Б класу, яка розповідала притчу В.Симоненка
«Весілля Опанаса Крокви»;
- танцювальний колектив «Браво» (керівник Еттліх Т.В.);
- Стеценко Вікторія – учениця 3-А класу із запальним танцем;
- Строчик Віра – учениця 3-А класу, її матуся та сестричка Тетянка
декламували поезію напам’ять “Не поспішай»;
- Воробйова Олександра – учениця 5-А класу з піснею «Джаз».
Учні-переможці були нагороджені кубками, також усі учні отримали
медаль «За активну участь» та дипломи.

79

Важко було визначати переможців, адже усі учасники були бездоганними.
Дякуємо усім за активну участь:
Степанюк Олександр – учень 8-А класу розповідав гумореску, Рукасов
Влад – учень 3-А класу декламував гумореску напам’ять П.Глазового
«Маленький дачник”, Зубок Дарина – учениця 4-Б класу подарувала
глядачам прекрасний танок, Лебединська Валерія - учениця 1-Г класу
разом зі своєю матусею виконала пісню «Вчителька», Тимачева
Олександра – учениця 3-А класу розповіла вірш напам’ять О.Олеся
«Хвиля», Пантюхова Домініка – учениця 6-А класу та Дрожжин Михайло
– учень 10-А класу виконали пісню під супровід гітари «Вона носила квіти
у волоссі», Швіндт Катерина – учениця 6-А класу та Ткаліч Сада – учениця
5-А класу заспівали пісню про Україну, Комарова Поліна - учениця 4-А
класу виконала пісню «Моє ім‘я – Україна», Самольотов Леонід – учень 4А захопив своєю грою на гітарі, Бочарова Карина – учениця 2-В класу
розкрила свої танцювальні здібності, мама учня 5-Б класу – Крук Руслана
Володимирівна подарувала всьому залу прекрасну поезію, учень 4-Б класу
Нижник
Богдан
розповів
гуморески.
В серці кожного учасника
та
організатора
конкурсу
«Запали зірку – 2017» горів
ВНУТРІШНІЙ
ВОГОНЬ
ЩАСТЯ, що змінив не тільки
їх, а і оточуючих всіх людей.
Відкривайте
щодня
свої
маленькі дверцята і не давайте
згаснути вогню, що за ними
палає!
З метою розширення
дитячого кругозору, вивчення навчального матеріалу, ознайомлення з
пам’ятками культури, архітектури, історії та мистецтва м. Києва та рідного
краю були здійснені туристичні подорожі та екскурсії: екскурсія в
Еспериментаніум ( 5-Б клас, кл.кер. Ісаєнко С.Б., 6-А клас Гетьман О.В., 5А клас – кл. кер. Хаустова О.В.); перегляд вистави «Сто тисяч» - (кл.кер. 8А класу Ланська К.І., вчитель укр. Сулима В.О.), екскурсія на Бананову
ферму – ( кл.кер. 3-А класу Черненко Т.Я., 3-Б кла Донєва Л.М.), екскурсія
на завод «Кока-Кола» (5-А клас Хаустова О.В.), екскурсія в Галерею
мистецтв (кл.кер. 7-А та 7-Б класу Коваленко О.П. та Хоменко В.С.);
екскурсія в редакцію журналу «Пізнайко» (1-В клас, кл.кер. Біляченко
Р.В.), екскурсія в Планетарій «Атмосфера» - (6-А клас Гетьман О.В., 9-Б
клас Гревнєва С.В., 5-Б клас Ісаєнко С.Б., 4-Б клас Дюдіна О.В.), переглдя
вистави в театрі «Сузір’я» (кл.кер. 7-А та 7-Б класу Коваленко О.П. та
Хоменко В.С.), перегляд мультфільму в «Одеса-кіно» ( кл.кер. 1-В класу
Біляченко Р.В.), екскурсія в Музей ім. Т.Шевченка (9-Б клас Гревнєва
С.В.), екскурсія «Особняки Києва» та Музей «Пирогово» ( кл.кер. 8-Б
класу Алієва О.В., кл.кер. 9-А класу Осьмак О.С.)
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Кількість екскурсій, що відвідали учні 1-4 класів у
2016-2017 н.р.
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Перегляд вистави в ТЮГ «Поліанна» здійснили (кл.кер. 5-А кл., 5-Б
кл., 6-А кл. Хаустова О.В., Гетьман О.В., Ісаєнко С.Б.), екскурсія в Музей
природи (кл.кер. 5-Б класу Ісаєнко С.Б.), екскурсія на «Film.ua» (кл.кер. 3А класу Черненко Т.Я.), екскурсія в Океанаріум ( кл.кер. 7-А класу
Коваленко О.П. та 6-А класу Гетьман О.В.), перегляд вистави в Театрі ім.
І.Франка «Сватання на Гончарівці» (кл.кер. 9-Б класу Гревнєва С.В.),
екскурсія у м.Львів (кл.кер. 10-А класу Грібінюкова В.В.), екскурсія в
м.Одесу (кл.кер. 11 класу Кучай М.В.), екскурсія в м.Кам’янецьПодільський ( кл.кер. 8-А класу Ланська К.І.), екскурсія в Ботанічний сад (
кл.кер. 6-А класу Гетьман О.В.), екскурсія в Музей метро (8-А клас, кл.кер.
Ланська К.І.), екскурсія на Арт-фабрику «Лего» (6-А клас , кл.кер. Гетьман
О.В.), перегляд циркової вистави «Вогонь та вода» (6-А класк, кл.кер.
Гетьман О.В.), Етнографічний музей «Пирогово» (кл.кер. 5-Б класу Ісаєнко
С.Б. та 6-А класу Гетьман О.В.).
Кількість екскурсій, що відвідали
учні 5-11 класів у 2016-2017 н.р.
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За результатами участі класів у загальношкільній грі «Шкільні
перегони» у 2016-2017 н.р. місця розподілилися таким чином:
1-4 класи
5-11 класи
І місце - 4-А клас
І місце – 6-А клас
(кл.кер. Шевчук О.С.)
(кл. кер. Гетьман О.В.)
ІІ місце – 3-А клас
ІІ місце – 8-А клас
(кл.кер. Черненко Т.Я.),
(кл.кер. Ланська К.І.)
2-А клас ( кл.кер. Половко С.М.) ІІІ місце – 9-Б клас
ІІІ місце – 3-Б клас
(кл.кер. Гревнєва С.В.)
(кл.кер. Донєва Л.М.),
1-В клас (кл.кер. Біляченко Р.В.)
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Однією з важливих ланок виховної діяльності є система правового
виховання в школі. Правоосвітницька робота здійснюється під час уроків
та в позаурочний час й охоплює учнів, батьків, учителів. Для учнів 9, 10-х
класів читається курс «Правознавство» (вчитель Осьмак О.С.). Освітня
робота учнів здійснюється також і в позаурочний час через ряд
позакласних та позашкільних заходів. З правоосвітньою метою проведено
семінарське заняття для вчителів «Права дитини у світлі чинного
законодавства» та інші. Протягом ІІ семестру відбулись с засідання Ради
профілактики: Про роботу з учнями, які потребують педагогічної уваги ;
зустріч з представниками правоохоронних органів; засідання Ради школи:Про стан роботи в закладі з питань протидії наркоманії, токсикоманії,
тютюнопаління.- Про стан здоров'я учнів школи (Березень 2016 р.);
забезпечення контролю за відвідуванням занять учнями; робота з
батьками, діти яких схильні до правопорушень; про профорієнтаційні
наміри випускників з числа учнів, які схильні до девіантної поведінки та,
або, знаходяться на внутрішкільному обліку;про організацію літнього
оздоровлення учнів контрольованої категорії; про залучення підлітків до
суспільно – корисних робіт та ін.
Протягом року були проведені зустрічі з представниками поліції для
учнів 6-11 класів на тему «Я та мої права», «Моя відповідальність»,
«Вчимо закони разом», «Фізичне насилля» та ін.
З метою якісного впливу на всі категорії учнів, класними
керівниками, практичним психологом Олейніковою Н.В. здійснювалась
індивідуальна робота з учнями, які виховуються в сім’ях, що опинилися
у складних життєвих обставинах, перебувають на внутрішньошкільному
контролі, групі ризику. Психолог Олейнікова Н.В. працює над
удосконаленням системи ранньої профілактики, проводить психологопедагогічне діагностування, індивідуальну роботу з неповнолітніми, надає
сім’ям психолого-педагогічну допомогу, забезпечує наступність у
виховній роботі між різними ланками освіти.
Невирішені питання:
- відсутність моніторингу щодо виявлення рівня вихованості учнів;
- наявність негативних проявів у поведінці учнів;
- є діти з порушеннями психофізичного розвитку, що веде за собою
виникнення проблем дисциплінарного характеру;
- несистематичне проведення класними керівниками «цінних» годин.
Основні завдання:
- Підвищити результативність виховної роботи в класних колективах,
забезпечивши реалізацію особистісно орієнтованого підходу. Орієнтація на
дитину-лідера;
- продовжувати впроваджувати практику проведення «цінних» годин в 111 класах класними керівниками;
- впроваджувати Програму «Лідер в мені» на «цінних» годинах в 1-11
класах класними керівниками;
- активно використовувати педагогічним персоналом технології коучинга
та медіації у роботі з дітьми та батьками;
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- забезпечити збереження мережі гуртків, спортивних секцій з метою
створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального та
фізичного розвитку учнівської молоді;
- розробити та провести моніторинг стану вихованості учнів;
- посилити профілактичну роботу по запобіганню випадків насильства в
дитячому середовищі;
- більше уваги приділяти здоров‘язбережувальним технологіям;
- проводити мотиваційні уроки в 1-11 класах в перші дні кожного
семестру.
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7. Робота бібліотеки та забезпечення учнями підручниками

Всякого роду грубість тане, немов на вогні,
під впливом щоденного читання хороших книг.
В умовах сьогодення, коли інформація стає одним із провідних
ресурсів розвитку суспільства, значно активізується
роль бібліотеки
навчального закладу, головним напрямком роботи якого є культурнопросвітницька діяльність. Тому протягом 2016-2017 навчального року
робота шкільної бібліотеки (бібліотекар Тітова Н.М.) була присвячена
популяризації дитячої та юнацької літератури, формуванню світогляду
дітей,вивченню читацьких потреб, інтересів та методичній допомозі учням
і педагогам у забезпеченні їх інформаційних потреб. Тому основними
завданнями шкільної бібліотеки є :
- прищеплювати учням любов до книжки та культуру читання;
- виховувати у школярів навички бережливого ставлення до підручника;
- розвивати творчу думку, пізнавальні здібності;
- формувати культуру спілкування.
Відповідно до річного плану роботи бібліотеки протягом року для
ознайомлення з новою навчальною, методично та художньою літературою
діяли різноманітні виставки, оновлено тематичні полиці, оформлено
інформаційні виставки до знаменних дат року, проведено цікаві та
змістовні заходи серед учнів школи. А найменші читачі у читальному
залі шкільної бібліотеки мали можливість поспілкуватися з однолітками,
ознайомитись з книжковими новинками та дитячими періодичними
виданнями. Саме для них постійно діє виставка «Для вас, маленькі
читачі».
За допомогою різногалузевої літератури: природничо-наукової,
суспільно-політичної, довідкової (словники, довідники, енциклопедії),
історичної та художньої бібліотекар намагалася задовольнити потребу
дитини в пізнанні навколишнього світу, адже активне творче ставлення
школярів до навчання, рівень їх знань у різних
сферах науки,
техніки,культури великою мірою залежить від розвитку пізнавальних
інтересів, у формуванні яких
важливу роль відіграє книга. Тому
одним із завдань бібліотекаря є залучити дітей різних вікових груп до
бібліотеки, навчити працювати з додатковою літературою, самостійно
здобувати
та
використовувати
отриману інформацію. Під
час
проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек,
який
проходив під гаслом: «Виховуємо громадянина –патріота України» було
організовано виставку до Дня Покрови та Дня українського козацтва.
Протягом багатьох років у школі проходить акція «Живи, книго!», у
рамках якої проводиться перевірка стану збереження підручників.
Бібліотекою ведеться робота по оновлення фондів шкільної бібліотеки.
Для цього проводиться щорічна передплата методичних та науковопопулярних періодичних видань Стала традиційною акція «Подаруй
бібліотеці книгу», під час якої учні школи подарували бібліотеці художню
літературу для маленьких школяриків. В кінці навчального року, з
урахуванням доцільності, було проведено вилучення застарілої за змістом

84

та фізично зношеної літератури З метою вивчення читацьких потреб та
загальної картини читання проводиться постійний аналіз читацьких
формулярів.
Значна увага приділяється роботі по запобіганню та ліквідації
читацької заборгованості. В цій роботі нам допомагає тісна співпраця з
класними керівниками, перереєстрація користувачів на абонементі,
нагадування користувачам про заборгованість, проведення бесід з правил
користування бібліотекою та відповідальності за збереження літератури.
На базі бібліотеки у 2016-2017 навчальному році було проведено
такі виставки: «Напевно диво-казка тут живе»; «Я знаю ПДР»; «День
українського козацтва»; «Куточок правознавця»; «Державні символи
України»; «Твої перші енциклопедії, словники, довідники»; «Це цікаво
знати»; «Здоров’я –головна цінність у житті»; «Люби і знай свій рідний
край»; «День пам’яті жертв голодомору»; «Чорнобиль – гіркий біль
України»;
День
Перемоги
«Ми
пам’ятаємо».
Головні
показники
роботи
бібліотеки:
загальна кількість
читачів: 810 чол;
з них учнів – 744,
учителів та батьків
– 66;
кількість
відвідувань – 3330;
(на
день
у
середньому) – 43;
кількість книговидач – 4039;
загальна кількість відвідувань – 4200.
Невирішені питання:
- проблема комплектування основного фонду підручниками для здійснення
профільного навчання за мультипрофільним навчанням у 10-11 класах;
- проблема комплектування основного фонду підручниками для
запровадження Держстандарту освіти в 8 класах;
- неякісний перепліт підручників за новим Держстандартом, що спричиняє
«недовге їх життя»;
- 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;
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- 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

Хороша організація шкільного харчування та медицини
веде до поліпшення показників рівня здоров'я дітей, враховуючи, що в
школі вони проводять більшу частину свого часу. Це є одним з
важливих факторів, що визначають здоров'я підростаючого покоління.
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; (3 учня).
2. Одноразове безкоштовне харчування (cніданки) учнів 1-4 класів (386
учнів).
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» (2 учня);
З них безкоштовних (сироти, малозабезпечені, із сімей учасників
АТО, діти-інваліди )

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

1+3
1
1+1

1+3
1
2+1

1+3
1
2+1
1

1+3
1
2+1
1

1+3
1
2+1
1

3
1
2+1
1

3
1
2+1
2

3
1
2+1
2

3
1
2+1
2

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

12

14

15

15

15

14

15

15

15

Лютий

Березень

Квітень

Травень

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

2+1

Січень

Буфетна продукція
–
70 учнів.

1+1

Грудень

Щоденно за кошти
батьків харчуються
(обід, сніданок) –
10 учнів.

Листопад

Охоплено гарячим
безкоштовним
харчуванням
усі учні 1-4 класів

Жовтень

1-А
1-Б
1-В
1-Г
2-А
2-Б
2-В
3-А
3-Б
3-В
4-А
4-Б
4-В
5-А
5-Б
6-А
6-Б
7-А
7-Б
8-А
8-Б
9-А
9-Б
10-А
11-А

Кількість
відвідувань

Вересень

Клас

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 (9 учнів);
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5. Одноразове безкоштовне гаряче харчування учнів 5-11 класів учнів із
числа дітей-інвалідів (1 учень).
Для учнів 1-11 класів організоване гаряче харчування за кошти батьків у
шкільній їдальні. Для бажаючих працює буфет.
Харчування дітей забезпечується ООО «PONTEM».
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 ООО «PONTEM», умови зберігання продуктів та санітарний
стан харчоблоку – представниками СЕС Дніпровського району.
Протягом року на уроках «Основи здоров'я» у 1-4 класах було
впроваджено курс «Абетка харчування» (їмо правильно). Слід зазначити
що завдання курсу було виконано: в більшості учнів сформовані уявлення
про основні групи поживних речовин, розширено знання про зміст
поживних речовин в різних продуктах. Учні 5-11 класів під час виховних
годин прослухали цикл бесід за такою тематикою: «Школа здорового
харчування», «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 відремонтовано та обладнано новим
обладнанням медичний кабінет. Оновлено папки для зберігання медичних
карток учнів.
Адміністрація школи, класні керівники, вчителі, психолог приділяли
велику увагу зміцненню здоров’я учнів, здійснювали профілактику
захворювань та створювали атмосферу поваги до власного здоров’я та
здоров’я тих, хто знаходився поруч. У кабінетах є аптечки, куточки
здоров’я. Вчителі проінструктовані і вміють надати першу медичну
допомогу.
Щеплення учнів та аналізи проводилися безпосередньо в дитячій
поліклініці № 2 Дніпровського району.
У СЗШ №158 систематично здійснювалася роз’яснювальна робота з
учнями та батьками щодо запобігання інфекційним захворюванням. За
класом, в якому оголошувався карантин, закріплювався постійний кабінет.
У класних приміщеннях та коридорах щоденно проводилося вологе
прибирання з використанням дезінфікуючих засобів.
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Оглянуті учні 8-9 класів для передачі документів у підлітковий кабінет.
Також медична сестра
протягом року здійснювала профогляд на
педикульоз та шкірні захворювання.
Протягом 2016-2017н.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».
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.
Оглянуті учні 8-9 класів для передачі документів у підлітковий кабінет.
Також медична сестра
протягом року здійснювала профогляд на
педикульоз та шкірні захворювання.
Протягом 2016-2017н.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».
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.
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Невирішені питання:
- неетична поведінка працівників їдальні по відношенню до дітей та
вчителів;
- наявність конфліктних ситуацій між працівниками їдальні та медсестрою,
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
дитини-пацієнта та її законних представників»;
- забезпечити наявність в мед кабінеті та їдальні «Книги відгуків та
пропозицій громадян»;
- покращити якість обслуговування учнів та вчителів у їдальні;
- розробити комплексно-цільову програму покращення 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

СВІТ дуже крихкий ...
ВІН ПОТРЕБУЄ НАШОЇ ЗАХИСТУ!
Охорона дитинства – система державних та громадських заходів,
спрямованих на забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання і
розвитку дитини та захисту її прав.
У навчальному закладі постійно проводитись дослідження з метою
виявлення дітей соціально незахищених категорій:
Кількість дітей пільгових категорій:
103
Діти – сироти і діти, позбавлені батьківського піклування 9
Діти - інваліди
9
Діти з багатодітних сімей
44
Діти з малозабезпечених сімей
3
Чорнобильці
10
Учнів із числа дітей із сімей учасників
антитерористичної операції та дітей
із сімей загиблих (померлих) учасників
антитерористичної операції
6
Талановиті
22
Соціальний паспорт школи у 2016-2017 н.р.
3

6

9

діти-сироти

9

22

діти-інваліди
10

діти, постраждалі внаслідок
ЧАЕС
діти з багатодітних сімей
талановиті
малозабезпечені

44

діти із сімей учасників АТО

Дитинство – найважливіший період у становленні особистості. Саме
тоді людина потребує найбільшої уваги та захисту. Від ставлення до дітей,
розуміння їхніх проблем, інтересів та потреб, стану охорони дитинства
залежить доля кожної людини і розвиток суспільства загалом. Немає, на
жаль, шкільних навчальних закладів, де не навчалися б діти з незахищених
категорій. Держава надає таким родинам, де виховуються такі діти,
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грошову та іншу допомогу. Але цим дітям, родинам, які їх виховують,
потрібна ще й педагогічна та соціально-психологічна допомога.
СЗШ №158 м. Києва ставить перед собою такі завдання:
- здійснювати посередництво між освітніми школою, сім’єю,
громадськістю; організовувати їх взаємодію з метою створення умов для
всебічного розвитку дітей і підлітків;
- сприяти подоланню особистісних, міжособистісних, внутрішньо сімейних
конфліктів, надавати потрібну консультативну психолого-педагогічну
допомогу дітям і підліткам, які потребують піклування;
- залучати до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивнооздоровчої, творчої роботи, різні установи, громадські організації, творчі
спілки, тощо;
- сприяти виявленню здібностей, обдарувань, розкриттю талантів; дбати
про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнівської молоді.
Усі діти пільгових категорій забезпечені шкільною формою,
підручниками, залучаються до позакласних, позашкільних заходів.
Класними керівниками ведеться постійний контроль за матеріальнопобутовими умовами проживання цих дітей, їх навчальними
досягненнями, дітям надається відповідна допомога, проводяться бесідиконсультації з батьками щодо покращення якості знань.
Протягом 2016-2017 н.р. сім’ї дітей пільгових категорій
відвідувалися членами класних батьківських комітетів.
Діти-сироти були охоплені додатковим безкоштовним гарячим
харчуванням.
25 учнів відвідали міські Новорічні ялинки, 45 - районні. Всі учні
пільгових категорій отримали новорічні подарунки.
Невирішені питання:
діти, які виховуються матерями-одиначками, за законодавством від
школи не можуть отримувати ніякої допомоги;
оздоровлення дітей пільгових категорій дуже незначне;
- оформлення опіки над учнем 7-Б класу Кіпріяновим Олександром на
початковій стадії.
Основні завдання:
систематична робота з органами соціального захисту РУО,
Службою у справах дітей, кримінальною міліцією Дніпровського району
м. Києва;
плідна співпраця класних керівників з родинами учнів пільгових
категорій.
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10. Діяльність органів
учнівського самоврядування

Бути лідером - це не вибір,
це єдиний можливий шлях для людини, яка йде вперед.
Протягом багатьох років наша школа не просто існує, а живе
цікавим життям, невпинно розвивається, прагне у майбутнє. В школі
розроблено чітку стратегію створення виховної системи, визначено
основні шляхи її становлення, що впроваджується через учнівське
самоврядування.
Однією з умов успішної реалізації Програми «Основні орієнтири
виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
України» є участь органів учнівського самоврядування в діяльності
виховної системи школи. Оскільки, наш час потребує лідерів нової
формації - людей компетентних, відповідальних, здатних мислити
неординарно, у школі створено організацію учнівського самоврядування –
добровільну організацію учнів навчального закладу, яка забезпечує право і
надає можливість в межах Статуту здійснювати регулювання і управління
справами в інтересах учнів навчального закладу.
До шкільного парламенту обираються творчі, здібні, ініціативні
учні, які користуються авторитетом серед своїх однолітків. Діяльність
парламенту різноманітна і насичена. У центрі його уваги кожна ділянка
роботи: чи то олімпіади, предметні тижні, родинні свята, чи то спортивні
змагання, туристичні походи чи інші виховні заходи, які проводяться за
участі членів самоврядування.
Головне, що до всіх справ залучається все більше учнів і це дає їм
змогу виявити свою позицію, свій талант у конкретному ділі і, звичайно ж,
формує почуття відповідальності за доручену справу. Наші школярі
потребують практичних навичок управлінської діяльності, вміння
самостійно вирішувати більшість питань їхнього колективного життя.
У 2016- 2017 н.р. робота учнівського самоврядування в закладі була
спрямована на реалізацію Статуту учнівського самоврядування СЗШ
№158. Згідно зі Статутом учнівське самоврядування школи, висловлюючи
волю учнів, дбає про забезпечення прав і свобод людини, гідних умов
життя, навчання, прагне зміцнення демократії, виховання відповідальності
в учнів. Його мета – сформувати в дітях почуття господаря школи, класу,
вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності,
демократизму. Президент правління органу самоврядування – Нагорна
Катерина.
На початку року був розроблений та прийнятий план учнівського
самоврядування. Також на початку року був обраний та затверджений
новий склад учнівського самоврядування. Члени учнівського
самоврядування активно допомагали адміністрації школи під час
проведення волонтерської роботи, допомагали вчителям - предметникам у
проведенні предметних тижнів, олімпіад, усіх загальношкільних заходів,
систематично перевіряли стан збереження підручників учнями.
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Основна мета - виховувати в учнів активну життєву позицію.
Протягом навчального року спільними зусиллями педагогічного колективу
та командою учнівського самоврядування організовуються та проводяться
шкільні заходи, щодо розвитку соціалізації, комунікації, виховання та
навчання учнів: спортивні змагання, різноманітні концертні та художні
заходи, залучення до гурткової роботи.
Результати роботи Шкільного парламенту
Етапи
№
Назва заходу
(шкільний/районний/ Результативність
міський)
Grand Autumn Music
Fest, що відбувся за
підтримки
Валуєва Марія Міжнародний конкурс1 Міністерства
лауреат ІІ премії
фестиваль
(піаніно)
культури і туризму
України.
2
3

4

5
6

7

Акція
зі
збору
макулатури
Свято Хеллоуїна
з
містичним
фотоконкурсом
у
фотозоні
Благодійний ярмарок
«Купуйте українське
–
підтримуйте
шкільного
виробника»
Fashion week at school
158
БЛАГОДІЙНА
ДОПОМОГА ДІТЯМСИРОТАМ
ІЗ
СХОДУ!
Участь
шкільної
команди у Міському
конкурсі
шкільних
газет «Прес-бій»

Шкільний

3, 952 грн.

Шкільний

Шкільний

Шкільний
Міський

Міський

Школярам
надається
можливість
навчатися в
гуртках «Школа
основ
журналістики»;
«Редактор
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8
9
10
11
12

13
14
15
16

Свято 8 Березня
Акція
«Паперовий
бум»
Флешмоб «Lot of
Soks»
Відвідування
Пансіонату Ветеранів
праці
Акція
«Допомога
тваринам» у притулку
«Добрі руки»
Міський захід серед
лідерів
міста
на
Софіївський площі з
нагоди
відкриття
Виставки Великодніх
писанок
Квест
«Шерлок
Юніор»
Міжнародний
фестиваль«ЧистоFest»
Вибори Президента
району

Шкільний
Шкільний

шкільного
видання»;
«Репортери»;
«Журналіст
(абітурієнт)»
1382 кг.

Міський
Міський
Районний

Міський

Активна участь

Районний

Грамота за активну
участь

Міжнародний
Районний

Активна участь

Віце-президент
району Нагорна
Катерина

Конференція
Міський
«Травнева зустріч»
Платформа
18 «Шевченко.Мова.
Міський
Держава.Нація»
Отож, робота шкільного парламенту у нашій школі налагоджена
досить добре. Є надбання і помилки, з якими приходить досвід. Закладено
підвалини великої справи – залучення учнів до участі у шкільних справах,
частково, у справах міста, району. Протягом 2016-2017 н. р. органи
учнівського самоврядування, справлялися зі своєю роботою. Більшість
учнів школи із задоволенням брали учать в учнівському самоврядуванні, в
організації колективних творчих справ. Учні вчилися бути ініціативними,
відстоювати власну думку, формувати активну громадянську позицію .
Аналізуючи діяльність за 2016-2017 н.р. можна розробити наступні
рекомендації:
17
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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;
- активізувати роботу представників від учнів в Раді школи;
- спланувати та спрямувати роботу учнівського самоврядування по
залученню більшої кількості дітей, з числа пасиву, до участі в учнівському
самоврядуванні та організації колективних творчих справ;
- залучити учнів до активного спортивного життя, волонтерської
діяльності;
- впроваджувати нові моделі учнівського самоврядування.
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11. Діяльність батьківського комітету

Дорослі - провідники дитячого щастя.
Коли це усвідомлюєш - даєш більше!
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.
У 2016-2017 н.р. проведено 6 засідань загальношкільного
батьківського комітету:
13.09.2016 р. Протокол №1 з порядком денним:
1. Підготовка школи до нового 2016-2017 н.р. та завдання на 20162017 н.р. Доповідач: Гондюл І.Л.
2. Наша школа у міських та районних рейтингах ЗНО – 2016.
Доповідач: Діденко В.Є.
3. Майбутнє випускників школи 2016 р. Доповідач: Долотова І.Є.
4. Ознайомлення з структурою навчального року 2016-2017 н.р.,
навчальним планом, режимом роботи школи у 2016/2017 навчальному
році. Доповідач: Діденко В.Є.
5. Попередження дорожньо-транспортного травматизму серед учнів.
Виступаючий: Долотова І.Є.
6. Про затвердження складу Ради школи на 2016-2017 н.р.
Виступаючий: Яценко Н.С.
7. Про організацію харчування учнів 1-11 класів у 2016-2017 н.р.
Виступаючий: Костяна Н.Б.
8. Про збір благодійних батьківських внесків для поліпшення
матеріально-технічного забезпечення школи та про організацію охорони в
школі. Виступаючий: Яценко Н.С.
9. Про виділення з благодійних батьківських коштів на придбання
чернозему та купівлю господарчих товарів. Виступаючий: Яценко Н.С.
08.11.2016 р. Протокол №2 з порядком денним:
1. Про адміністративну відповідальність батьків за виховання дітей.
Доповідач: Гондюл І.Л.
2. Про права та обов’язки дітей. Доповідач: Олейнікова Н.В.
3. Про стан відвідування учнями школи та роботу з попередження
правопорушень серед неповнолітніх. Доповідач: Долотова І.Є.
4. Про витрати благодійних батьківських коштів у вересні 2016 р. –
жовтні 2016 р. Доповідач: Яценко Н.С.
5. Про виділення з благодійних батьківських коштів на прибирання
снігу трактором; купівлю сантехнічного обладнання, його ремонт; купівлю
електричних ламп, ремонт; купівлю електричного принаддя; виготовлення
решіток та встановлення в каб. 29; виготовлення решіток та встановлення
в каб. заступника директора на І поверсі. Виступаючий: Яценко Н.С.
15.12.2016 р. Протокол №3 з порядком денним:
1. Розвиток дітей молодшого та старшого шкільного віку. Доповідач:
Костяна Н.Б.
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2. Ознайомлення батьків з результатами анкетування учнів на тему
«Класний керівник - учень». Обговорення результатів анкетування.
Доповідач: Долотова І.Є.
3. Про організацію роботи закладу з попередження дитячого
травматизму, виконання норм і правил безпеки життєдіяльності, пожежної
безпеки, дорожнього руху, санітарії та гігієни. Доповідач: Діденко В.Є.
4. Про витрати благодійних батьківських коштів у листопаді 2016 р.
Доповідач: Яценко Н.С.
5. Про виділення з благодійних батьківських коштів на придбання
мастики; вантажні перевезення; прибирання снігу; придбання проектора з
настінним екраном в каб. 29; купівлю підставок для серветок в їдальню;
придбання принтера в кабінет інформатики №33. Виступаючий: Яценко
Н.С.
07.02.2017 р. Протокол №4 з порядком денним:
1. Допомога родині у правильній професійній орієнтації дитини.
Доповідач: Долотова І.Є.
2. Значення родини в подоланні дитиною негативних рис характеру.
Доповідач: Олейнікова Н.В.
3. Про витрати благодійних батьківських коштів у грудні 2016 р. –
січні 2017 р. Доповідач: Яценко Н.С.
4. Про виділення з благодійних батьківських коштів грошей на
придбання господарчих товарів, на принаддя для шкільного театру, на
виготовлення банеру для театру, на вивезення опалого листя та сміття, на
купівлю виделок та ложок в їдальню,
на придбання музичного
підсилювача, на купівлю електропринаддя, ремонт електрики.
Виступаючий: Яценко Н.С.
04.04.2017 р. Протокол №5 з порядком денним:
1. Ознайомлення з нормативними документами про порядок
організованого закінчення навчального року. Доповідач: Діденко В.Є.
2. Про оздоровлення дітей влітку 2017 року на базі школи.
Доповідач: Долотова І.Є.
3. Про план підготовки школи до нового навчального року.
Доповідач: Гондюл І.Л.
4. Про хід проведення робіт з благоустрою. Виступаючий: Левчук
О.Г.
5. Про витрати благодійних батьківських коштів у лютому-березні
2017 р. Виступаючий: Яценко Н.С.
6. Про виділення з благодійних батьківських коштів грошей на
господарчі товари; на заправку та ремонт картриджів; на сантехнічні
товари та їх ремонт; на купівлю кульок для майбутніх першокласників; на
придбання будівельних матеріалів; на зварювальні роботи; на
виготовлення огорожі на спортмайданчику; на принаддя для шкільного
свята.. Виступаючий: Яценко Н.С.
16.05.2017 р. Протокол №6 з порядком денним:
1.
Звіт директора СЗШ №158 м. Києва за 2016-2017 н.р. перед трудовим
колективом та громадськістю. Доповідач: Гондюл І.Л.
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2. Обрання лічильної комісії зборів. Виступаючий: голова зборів Яценко
Н.С.
3. Про таємне голосування щодо оцінки роботи директора за 2016-2017 н.р.
Виступаючий: голова лічильної комісії Якусевич Л.М.
Говорять, що сім‘я - це РЕМІНЬ БЕЗПЕКИ, що утримує нас і береже
на життєвому шляху. Наші сім‘ї завжди СТАВЛЯТЬ НАМ ЗАДАЧІ, а не
створюють проблеми.
Батьки в цьому навчальному році були дуже активними.
13 вересня 2016 р. у СЗШ №158 м. Києва відбулись загальношкільні
батьківські збори, і цьогоріч ця зустріч відбувалася за "Батьківською
кавою". Впродовж року проводилися батьківські збори Тет-А-Тет.

Небайдужість – це одна з визначних характеристик людини. А
досягти успіху без співпраці з іншими людьми неможливо. Саме тому
п‘ятий рік поспіль в школі проходить День батьківського та
громадського самоврядування. Діти дуже люблять і завжди чекають на
цей день, адже розклад уроків змінюється залежно від професій «нових
вчителів». Так і 15 грудня 2016 р. учні школи, окрім традиційних уроків,
мали змогу ознайомитися з різними видами діяльності своїх батьків.

9 та 16 грудня 2016 року за ініціативи батьків в нашій школі
відбувся новорічний благодійний ярмарок «Купуйте українське –
підтримуйте шкільного виробника». Кошти збирались на покриття
підлоги в малому спортивному залі для карате та уроків фізкультури. До
проведення цього заходу учні, батьки, вчителі поставилися серйозно, а до
підготовки – дуже відповідально. Всього було зібрали 14 098 грн. 22 коп.
(8887,95 грн. – 9 грудня, 5210,27 грн. – 16 грудня). Результатом стало
нове покриття в малому спортивному залі.
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23 лютого 2017 р. відбувся благодійний ярмарок на свято
Масляної. Кожен клас представляв свій стіл з різноманітними млинцями,
виготовленими власноруч або за допомогою батьків. Усі виручені кошти
були віддані на лікування двох онкохворих учнів нашої школи - 11 333
грн.

Ми вдячні за допомогу у проведенні ярмарку батькам, бабусям та
дідусям школярів!
За допомогою батьків у грудні 2016 р. були зібрані речі, канцелярія
та інше для дітей-сиріт зі Сходу.

«Паперовий бум» зі збору макулатури за активної участі батьків
відбувався в цьому навчальному році двічі: 28 жовтня 2016 р. - було
зібрано 1520 кг. і 24 березня 2017 року - 1382 кг.
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Під час тижня математики та інформатики батьки мали змогу
відвідати уроки вчителів і висловити свою думку вчителям та адміністрації
школи.

Батьківські комітети допомагають покращенню умов в класних
приміщеннях. Зокрема, в цьому році були зроблені великі купівлі, а саме:
батьки 1-А кл. замінили вікна в каб. 12 (кл.кер. Скетецька Л.В.), батьки 1-Г
кл. – придбали для учнів нові шафи та телевізор в каб. 27 (кл.кер.
Лісаченко С.С.), батьки 1-В кл. і 3-В кл. – придбали нові шафи в каб. 25 і
24 (кл.кер. Біляченко Р.В., Іванкова С.М.), батьки 2-Б класу замінили
лінолеум в каб. 13 (кл.кер. Ляшенко А.Д.).
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У народі кажуть, що квітка завжди тендітна й ніжна. Такою є і
ініціатива, її можна швидко загубити. Щира вдячність всім ініціативним,
успішним та небайдужим батькам за активну участь у житті школи!
Невирішені питання:
- відсутність партнерської взаємодії у деяких батьківських колективах;
- невелика кількість батьків бере участь у батьківських зборах «Тет-АТет»;
- 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.

102

12. Діяльність
ради загальноосвітнього навчального закладу.

Досягти мети набагато легше,
якщо об'єднати зусилля.
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
2016-2017 н.р.
Ісаєнко С.Б. – голова Ради школи.
Від батьківської громадськості:
1. Ковмір Владислава Іонасівна – член батьківського комітету 3-А класу.
2. Стужук Анжеліка Валеріївна – член батьківського комітету 4-А класу.
3. Бондаренко Сергій Леонідович – член батьківського комітету 6-А класу.
Від педагогічного колективу:
4. Гондюл Ірина Леонідівна – директор школи.
5. Алієва Оксана Віталіївна – вчитель англійської мови.
6. Мисовська Оксана Юріївна – вчитель української мови та літератури.
Від учнів:
7. Нагорна Катерина – президент шкільного парламенту.
8. Степанюк Олександр – учень 8-А класу.
9. Мещерякова Марія – учениця 10-А класу.
Рада школи працювала над об’єднанням зусиль педагогічного та
учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального
закладу та удосконаленням навчально-виховного процесу, сприяла його
демократизації та гуманізації, а також розширенню колегіальних форм
управління.
Основними завданнями ради школи були:
- підвищення ефективності навчально-виховного процесу;
- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку
навчального закладу;
спільна з адміністрацією робота над створенням сприятливого
психологічного клімату,
- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень
чинного законодавства.
Рада закладу діяла на засадах законності, гласності, колегіальності. В
поточному році рада, керуючись п. 3.11 Положення, спільно з
адміністрацією розглядала та затверджувала план роботи навчального
закладу, брала участь у засіданнях атестаційної комісії, виступала
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ініціатором добровільних акцій, організовувала контроль за харчуванням і
медичним обслуговуванням вихованців.
На засіданнях ради школи розглядалися такі питання:
Вересень 2016 р.
1. Про затвердження плану роботи ради школи на 2016-2017 н.р.
2. Соціальний паспорт школи у 2016-2017 н.р.
3. Працевлаштування випускників 9,11 класів 2016 р.
Листопад 2016 р.
1. Про
громадський контроль за харчуванням та медичним
обслуговуванням;
2. Організація позакласної та позашкільної роботи з учнями.
Січень 2017 р.
1. Про стан успішності та відвідування учнями школи за І семестр 20162017 н.р.
2. Анкетування членів Ради школи щодо оцінки діяльності школи.
Березень 2017 р.
1. Створення умов, спрямованих на зміцнення здоров’я та прищеплення
навичок здорового способу життя.
2. Про хід атестації педагогічних працівників школи.
Травень 2017 р.
1. Про стан роботи з дітьми, що мають початковий рівень навчальних
досягнень.
2. Про проведення лiтньої оздоровчої кампанiї «Лiто – 2017» в школі.
Червень 2017 р.
1. Про затвердження розрахунків середнього бала атестата випускників
2017 року.
2. Про нагородження золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні».
3. Про нагородження похвальними грамотами «За особливі досягнення у
вивченні окремих предметів».
4. Про випуск учнів 11 класів зі школи.
5. Про затвердження розрахунків середнього бала свідоцтва про базову
загальну середню освіту.
6. Про випуск учнів 9-х класів зі школи.
7. Про переведення учнів 10 класів.
Невирішені питання:
- недостатня організація громадського контролю за харчуванням і
медичним обслуговуванням учнів з боку членів ради школи;
- неактивна участь у засіданнях ради.
Основні завдання:
- активно заохочувати творчі пошуки педагогів та учнів;
- брати участь у розгляді пропозицій, скарг і зауважень педагогів, учнів і
батьків;
- систематично організовувати громадський контроль за харчуванням і
медичним обслуговуванням учнів;
- брати участь в роботі над формуванням і розвитком єдиного
гуманістичного шкільного мікросоціуму.
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13. Діяльність піклувальної ради

Доброта і турбота –
це прояв сили і переваги.
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 2016-2017 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 2016-2017 н.р. піклувальна рада провела 4 засідання та 6 зборів
батьківського колективу за участю членів піклувальної ради по вирішенню
нагальних проблем нашого закладу.
На цих зібраннях члени Піклувальної ради обговорювали питання:
Жовтень 2016 р.:
1. Про благодійні батьківські внески, їх розподіл та порядок використання
у 2016-2017 н.р.
2. Про режим економії енергоносіїв у закладі.
Грудень 2016 р.:
1. Про участь у благочинних акціях.
2. Про сприяння залученню додаткових джерел фінансування школи.
Лютий 2017 р.:
1. Організація роботи по благоустрою шкільного подвір‘я.
2. Про спільні дії педагогів, батьків, учнів та громадськості в аспекті
розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного
процесу.
Травень 2017 р.:
1. Підсумки роботи піклувальної ради протягом 2016-2017 н.р.
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Заходи, проведені спільно з піклувальною радою закладу:
- День знань.
- День Вчителя.
- Свято Нового року.
- Останній дзвоник.
- Випускний вечір.
Невирішені питання:
- пасивна участь 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
Ніколи не давайте згаснути вогню вашої душі.
Горіть самі, запалюйте ним інших!
№ 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

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

Дата
підписання
угоди

Термін
дії

30.10.
2012 р.
06.09.
2004р.

-

Чернігівська
обл.,
м. Чернігів

29.10.
2015 р.

-

Черкаська
обл., м. Канів

24.03.
2016 р.

Не
припускає
обмежень
у часі

09700
Київська обл.,
31.10.
м. Богуслав,
2016 р.
вул.
Свердлова, 54
Спільні заходи у 2016-2017 н.р.
1. Надання колегам з Олександрії матеріалів на тему: «Правовиховна
робота в школі».
2. Допомога колективу гімназії №3 м. Ніжина у втіленні проекту
«Методична палітра в дії».
3. Надання адміністрації спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №1 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Чернігова
4. Воркшоп «Управлінський досвід за кавою» за участю директорів шкіл м.
Канева та їх керівництва на базі нашої школи.
5. Надання Богуславській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3
матеріалів з досвіду роботи щодо «Управління роботою з протидії
насильства в школі».
Богуславська
загальноосвітня
школа І-ІІІ
ступенів №3
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Workshop «Управлінський досвід за кавою»
в школі за участю освітніх управлінців
з Канева та Києва

02 листопада 2016 р. освітянські партнери з Канева завітали з
дружнім візитом в СЗШ №158 м. Києва. У вестибюлі школи їх радо
зустріли вихованці танцювального колективу «Браво» з танцем «Україна»
(кер. Еттліх Т.В.).

В рамках зустрічі учні 8-А класу Степанюк Олександр та Свинобій
Вікторія, юні екскурсоводи, провели екскурсію шкільним музеєм.
Директор школи Гондюл Ірина Леонідівна
познайомила
гостей
з
навчальними
приміщеннями навчального закладу.
Після знайомства зі школою у
методичному
кабінеті
школи
відбувся
workshop «Управлінський досвід за кавою», в
якому взяли участь:
1. Голда Надія Анатоліївна – начальник відділу
освіти виконавчого комітету Канівської міської
ради.
2. Горленко Ольга Григорівна – завідувач
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міського методичного кабінету Канівської міської ради.
3. Верба Ірина Анатоліївна – директор Канівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4.
4. Гриб Світлана Анатоліївна – директор Канівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №1 ім. Т.Г.Шевченка.
5. Ліворук Ольга Антонівна – директор Канівської гімназії імені Івана
Франка.
6. Мартинович Валентина Володимирівна – директор Канівської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням
іноземних мов.
7. Мачехіна Ірина Віталіївна – директор СЗШ №66 м. Києва.
8. Дюкарева Тетяна Анатоліївна – директор СЗШ №195 ім. В.І.Кудряшова
м. Києва.

Ведуча workshop Гондюл Ірина Леонідівна поставила собі задачу надихнути присутніх на подальшу управлінську роботу, наповнити
кожного з колег речами, що розвиватимуть їх, а не речами, що їх
стомлюватимуть. Кожен з учасників завітав на workshop зі своїм
унікальним та неповторним досвідом, отриманим у процесі професійної
діяльності, і таким же індивідуальним поглядом і ставленням до тих чи
інших професійних проблем.
Робота в workshop відбувалась за трьома напрямками:
1. Мотиваційна діяльність директора школи.
2. Розвиток творчого upgrade персоналу навчального закладу: роль
директора.
3. Внутрішні опори директора школи.
На згадку від спільної зустрічі всі учасники отримали Сертифікати та
збагатили свій досвід новими управлінськими «фішками».
Адміністрація та педколектив школи висловлює щиру подяку всім
гостям з Канева та Києва. Тому що всіх небайдужих захоплює в людях не
те, що вони мають, а те, що вони віддають. А всі учасники управлінського
workshop поділилися своїм цінним досвідом.
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Дуже класно мати гідних партнерів в освіті)))

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 спільні заходи зі школами-партнерами.
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15. Міжнародні зв’язки

Пізнаєте весь світ –
пізнаєте свій внутрішній космос,
свій організм. В. Боград.

Школа постійно розширює та зміцнює міжнародне співробітництво.

№
з/п

1.

Співробітництво з зарубіжними навчальними закладами
Зарубіжний
навчальний
заклад
Термін дії
Навчальний
Напрямки
(назва
угоди про
заклад
співпраці
навчального
співпрацю
закладу укр.
мовою)
Росія
1. Виховний:
обмін
досвідом
роботи
в
області
гуманізації
відносин між
учнями
та
вчителями
школи
(жовтень 2016
Cередня
р.).
Середня
загальноосвітня
з 14.12.
загальноосвітня школа №49, вул.
2011 р.
2.
школа І-ІІІ
Гурьянова, 65, (не припускає
Методичний:
ступенів №158
м. Калуга,
обмежень
надання
м. Києва
Калужська
у часі)
матеріалів
область, Росія
щодо
інноваційноосвітнього
простору
школи
для
розвитку
та
самореалізації
креативної
особистості
(лютий 2017
р.).

111

Діяльність євроклубів, осередків дружби
№
з/п

Навчальний
заклад
Середня
загальноосвітня
школа І-ІІІ
ступенів №158
м. Києва

ПІБ
контактний
Назва
Дата
телефон
євроклубу створення
відповідальної
особи
«Юний
дипломат»

2001р.

Кучай Марія
Валеріївна

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

Заходи,
проведені у
2016 році
1. «Круглий
стіл» на тему:
«Європа
–
поруч».
2.
Фотовиставка
“Європа
у
нашій школі”
3.
Казкова
мандрівка
Європою. Що
я знаю про
казки
Європи.
4.
Конкурс
літературних
творів "ЕСЕ"
з теми "Я –
європеєць".
5.
Конкурс
"Новорічна
Європа"
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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.

Шкільні ЗМІ - форма
творчого саморозвитку учнів.
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 20162017 н.р. була Цехмайстренко Юлія, учениця 11-А класу. Зусиллями
Центру преси у цьому навчальному році було випущено 1 випуск шкільної
газети:
- лютий 2017 р. – «Цікаві факти День української мови», «Гумореска
“Кухлик” П.Глазового, Вікторина «Мовне асорті».
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 2016-2017 н.р., на жаль, не вийшли випуски корпоративної
газети «158 сходинок» та газети для батьків «Територія батьків».

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
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школи постійно оновлюється, динамічно розповідається про шкільне
життя. Результатом цього є його висока відвідуваність.

Також
школа
має
свою
сторінку
у
Фейсбук:
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%97%D0%A8-158-%D0%BC%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0898704296891439/?pnref=lhc. На ній розміщується інформація, яка може
бути цікавою як для учнів, так і батьків. Наприклад, новини, оголошення
тощо.
Невирішені питання:
- недостатня мотивація членів прес-центру, вчителів до роботи в шкільних
виданнях;
- несистематичність випуску шкільних видань;
- технічні неполадки шкільної радіоапаратури.
Основні завдання:
- надихнути 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.
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17. Фінансово-господарська
діяльність

Перш, ніж говорити, що ГРОШІ - це ЗЛО,
подумайте, скільки ДОБРА ми можемо зробити з їх допомогою.
Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1963 р. Але незважаючи
на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом,
батьківською громадою постійно працює над удосконаленням
матеріально-технічної бази, підтримує її у робочому стані.
Благодійний фонд «Дніпровська сила» в особі голови правління
Личман О.С. подарував школі 50 комплектів парт в каб. 12 (1-А кл.) і в каб.
15 (3-Б кл.) та в каб. 16 (1-В кл.) на суму 65200 грн.
16 комплектів учнівських меблів на суму 14288 грн школа отримала
від управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації для 1-Г додаткового класу в каб. 28.
Здійснено капітальний ремонт місць загального користування (сходів
вхідних) на суму 29015,45 грн, замовником якого виступило управління
освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації,
генпідрядником – ТОВ «Каптрал».
Протягом 2016 року було відремонтовано та придбано за державні
кошти (станом на 10.01.2017 р.):
Одиниці
Сума
Найменування продукції
Кі-ть
вимірюв.
(грн)
Комп‘ютерний клас (6+1)
1
комп.
55853,50
Мати гімнастичні
4
шт
1680
Набір для настільного тенісу
3
шт
533,70
Набір для бадмінтону
3
шт
192,51
Заміна вікон в коридорах на ІІ та
149637,82
ІІІ поверхах
Заміна
вікон
в
класних
приміщеннях: каб. 22, 23, 25, 27,
218154,14
32, 45, 47, 42 (частково).
Фарба біла
14
шт
1015,14
Радіосистема «Самсон»
1
шт
5669
Інтерактивний тир
1
шт
53940
Шафа холодильна ХМ «Капри»
1
шт
24950
Стільці офісні
50
шт
13574
Газонокосарка
1
шт
4600
Плакат «Захист Вітчизни»
1
комплект
1274
Класні журнали 1-4 класів
13
шт
845
Класні журнали 5-11 класів
12
шт
900
Журнали ГПД
8
шт
280
Флеш-накопичувач
1
шт
1789,98
Комплект
мультимедійний:
інтерактивна
дошка
SMART
1
комплект
49895
Board
SBM
680V
з
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короткофокусним
проектором
SMART V30 та кріпленням
Стінка меблева універсальна
1
шт
6055
(2550  432  1864 мм)
Комплект меблів в медичний
8
шт
17179,49
кабінет
Дошка
магнітна
з
трьома
1
шт
2496
робочими поверхнями в каб. 49
Фільтруюча
система
для
1
шт
20435
харчоблоку
Рукавички латексні
75
пар
585
Серветки паперові одношарові
350
шт
1680
Крейда кольорова 1уп. / 12 шт.
100
уп.
1086
Ліхтар акумуляторний Ultraflash
2
шт
777
UF 3712 LED
Вогнегасник ВП-2
14
шт
2146
Вогнегасник ВКК-2
1
шт
380
Шафа
протипожежного
3
шт
1650
інвентарю
Кран протипожежний кутовий
3
шт
1071
ПК-50
Рукав пожежний
3
шт
1266
Важіль для пожежного крану
1
шт
35
М‘яч футбольний
2
шт
1990
М‘яч волейбольний
2
шт
1980
Мотокоса ВТ-9052 BAUMASTER
1
in
2000
Рамки для фотографій
100
шт
2490
Дротовий телефон Panfsonic
3
шт
1064,85
КХ-ТS2352UAB Black
Папір офісний формат А-4 Zoom 175
пачка
11040,75
Extra
Полотно неткане
1
рулон
848,40
Папка-регістратор
40
шт
940
Всього
605 719,57
Впродовж 2016-2017 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 20172018 н.р.:
1. Благодійні батьківські кошти:
1. Ремонт місць загального користування
ремонтні роботи в спортивному залі – 4457грн.
ремонт коридору на ІV поверху – 3285,8 грн.
ремонт у дит. туалеті на 4 поверсі – 310 грн.
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2. Ремонт каб. № 30 – 1593,42 грн.
3. Косметичний ремонт каб. № 34 – 322,76 грн.
4. Ремонт внутрішніх приміщень – 4620,93 грн.
5. Укріплення металевих решіток, конструкцій даху, огорожі,
навісу – 13000 грн.
6. Ремонт огороджувальної сітки на спортмайданчику – 4440 грн.
7. Заміна електричної проводки харчоблоку, прожекторів – 325 грн.
8. Оснащення території школи
(ремонт обладнання на спортивному майданчику) – 936 грн.
9. Технічне обслуговування вогнегасників – 600 грн.
Загальна сума, витрачених коштів для покращення матеріальнотехнічної бази та науково-методичного оснащення школи, – 33890,91 грн.
2. Фінансування бюджетних програм по галузі «Освіта» по
спеціальному фонду (власні надходження, батьківські кошти, грн.)
№ закладу,
адреса

Спеціальний фонд
(власні надходження,
батьківські кошти грн.)

Вид робіт
ремонт місць загального
користування

5511,98

ремонт внутрішніх
приміщень
ремонт харчоблоків
СЗШ № 158
ремонт їдалень
м. Києва
ремонт спортзалів
вул. Стальського, ремонт майданчиків
12
відновлення груп
Інше
вентиляційна система
електрична мережа
опалення
каналізаційна система
Всього

4620,93

ремонт/заміна сантехнічного
обладнання
заміна
вікон
металопластикові

Всього

Інше

на

4457
5376
13580
8483,30
42029,21
5550
9809

57388,21
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3. В І половині 2017 року за благодійні батьківські внески були
здійснені наступні протипожежні заходи:
№
Термін
Назва заходу
Вартість, грн.
п/п
виконання
Купівля електричних лампочок
1.
01.02.2017
169,70
Ремонт освітлення
2.
01.02.2017
100,00
Купівля лінійних ламп 500W
3.
09.02.2017
210,00
Купівля електричного принаддя
4.
15.02.2017
195,00
Ремонт
освітлення,
заміна
автоматів
захисту
мережі,
5.
16.02.2017
500,00
встановлення прожектора, заміна
електричних розеток

Купівля люмінесцентних ламп,
23.03.2017
859,56
стартера
Купівля електричного принаддя
7.
31.03.2017
30,00
Купівля електричного кабелю
8.
31.05.2017
200,00
Купівля електричного принаддя
9.
15.06.2017
125,00
Разом:
2389,26
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
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 (7490 грн) отримали грошову
винагороду учні – призери олімпіад та МАН та вчителі школи – переможці
творчих та фахових конкурсів.
Преміювання учнів - призерів олімпіад та МАН (2016-2017 н.р.)
6.

119

Таблиця виміру грошової винагороди
Етап, місце олімпіади, МАН

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

Сума
(грн)

80
70
60

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

100
90
80

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

100
90
80

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

120
110
100

120

Преміювання учителів - переможців творчих та фахових конкурсів,
учителів, які підготували учнів-призерів олімпіад, МАН (2016-2017 н.р.)

Таблиця виміру грошової винагороди
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Витрати благодійних добровільних
батьківських коштів у 2016-2017 н.р.

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

Загальний підрахунок витрат благодійних батьківських коштів
у 2016-2017 н.р.
станом на 30.06.2017 р.

Невирішені питання:
- потребують негайного ремонту приміщення тиру (внутрішні
приміщення), бетонний паркан, спортивний стадіон, дах господарських
приміщень, ремонту коридорів на ІІ-ІV поверхах школи, стелі у вестибюлі
школи.
Основні завдання:
- залучити позабюджетні, спонсорські та батьківські кошти для ремонту
приміщень школи.
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18. Організація внутрішкільного контролю
за виконанням навчального плану, програм, якістю знань,
умінь і навичок учнів.

Перше правило успіху –
НІКОЛИ не беріться за те,
що не можете контролювати!
навчально-виховного процесу є внутрішкільний

Регулятором
контроль.
Організація внутрішкільного контролю здійснювалася відповідно до
завдань, над якими працював педколектив у 2016-2017 н.р.
Були вивчені такі питання:
- «Шляхи розвитку креативних здібностей учнів» (тематичний контроль);
- «Диференційований підхід до учнів на уроках фізкультури» (тематичний
контроль);
- «Розвиток креативного мислення учнів через впровадження
інформаційних та інтерактивних технологій» (тематичний контроль);
- «Психолого-педагогічні аспекти впровадження Державних стандартів
освіти у 8 класах» (діагностичний контроль);
- «Формування мотивації навчальної діяльності на уроках курсу «Розвиток
мислення» (тематичний контроль);
- «Організація роботи з учнями, які мають високий рівень навчальних
досягнень» (діагностичний контроль);
- Вивчення системи роботи з учнями, які мають початковий рівень
навчальних досягнень (діагностичний контроль);
- «Розвиток творчого потенціалу учнів через упровадження інформаційних
технологій на уроках інформатики(тематичний контроль);
- «Ефективність використання форм та методів навчання у 8-х класах
згідно з Державним стандартом базової середньої освіти»;
- «Використання практики партнерства в роботі класного керівника»
- «Забезпечення збереження життя та здоров'я учнів на уроках і в
позаурочний час» (до оперативної наради);
- Дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів»;
- «Психолого-педагогічна підтримка учнів як засіб подолання шкільних
перевантажень» (попереджувальний контроль).
- Навчальний кабінет як засіб підвищення ефективності навчальної
діяльності учнів (тематичний контроль).
- Організація дослідницької роботи учнів (проблемно-цільовий контроль).
- Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються (персональний
контроль).
- Дотримання правил безпеки життєдіяльності в навчальних кабінетах та
приміщеннях школи (попереджувальний контроль).
- Використання сучасного педагогічного інструментарію (тематичний
контроль).
- Організація науково-дослідницької, експериментальної діяльності
(проблемно-цільовий контроль).
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- Підвищення рівня педагогічної майстерності молодих учителів
(тематичний контроль).
- Розвиток професійної компетентності педагога шляхом самоосвіти
(тематичний контроль).
- Організація проведення навчальних екскурсій (попереджувальний
контроль).
- Організація повторення навчального матеріалу під час підготовки до ЗНО
та ДПА (оперативно-якісний контроль);
- Організація медико-педагогічного контролю на уроках фізкультури
(тематичний контроль).
- Організація індивідуальної роботи з учнями з метою підвищення рівня
навчальних досягнень (цільовий контроль).
Протягом 2016-2017 н.р. вивчено стан викладання таких предметів:
- Диференційований підхід до учнів на уроках фізкультури.
- Дотримання вимог безпеки на уроках трудового навчання та фізкультури.
- Формування мотивації навчальної діяльності на уроках курсу «Розвиток
мислення».
- Шляхи підвищення рівня знань, умінь та навичок на уроках української
мови.
- Розвиток творчого потенціалу учнів через упровадження інформаційних
технологій на уроках інформатики.
- Формування життєвих компетентностей учнів на заняттях з психології.
- Шляхи формування навичок здорового способу життя на уроках основ
здоров’я.
- Особливості комунікативного підходу у вивченні іноземної мови.
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 внутрішкільне моніторингове дослідження «День
якості - 2017».
Вивчалися психолого-педагогічні умови навчання учнів 10-А класу.
На виконання Програми «Освіта Києва. 2016-2018 рр.»,
затвердженої рішення КМДА від 03.03.2016 р. №125/125, були
проведені моніторингові дослідження:
- 19.10.2016 р. - «Організація менеджменту в освітній діяльності ЗНЗ м.
Києва» (наказ ДОНМС від 03.10.2016 р. №805);
- 14.12.2016 р. - «Взаємодія працівників психологічної служби дошкільних
та загальноосвітніх навчальних закладів щодо забезпечення ефективного
супроводу психологічної адаптації дітей в умовах навчального закладу»
(наказ ДОНМС від 18.11.2016 р. №920).
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
2016-2017
н.р.

Людина найкраще стежить за собою тоді,
коли інші стежать за нею теж.

Назва
організації,
що здійснює
перевірку

РУО, СЕС,
РДА

Планова
перевірка
території і
Дніпровське
приміщення
районне
школи щодо
управління
2 усунення
ГУ ДСНС
порушеньви
України у
мог
м. Києві
законодавства
Перевірка
медкабінету
щодо
3 готовності
АЗПСМ №8
до роботи у
2016-2017
н.р.
Санітарноепідеміо4
логічне
обстеження

5

Санітарноепідеміологічне
обстеження

Деснянське
міжрайонне
управління
ГУ Держсанепідслужби
у м. Києві
Деснянське
міжрайонне
управління
ГУ Держсанепідслужби

ПІБ особи, що
здійснює
перевірку

Кучменко Н.В.,
Фень С.А.,
Кривенко
Н.М.,
Дубровський
В., Шпиг М.Б.,
Логін В.Л.,
Обловатна О.Г.

Тріцький
Володимир
Тимофійович

Бровкіна О.М.,
Рябчун А.В.

Строк
проведення
перевірки

Результати
перевірки

24.06.
2016 р.

Стан
задовільний

05.09.
2016 р.

Стан
задовільний,
6 порушень
усунено

06.09.
2017 р.

Стан
задовільний,
потребують
заміни меблі
в
медкабінеті

Тараканова
Л.С.

15.09.
2016 р.

Тараканова
Л.С.

15.02.
2017 р.

Стан
задовільний,
здійснювати
строгий
контроль
дотриманням
санітарного
стану
Стан
задовільний,
здійснювати
строгий
контроль
дотриманням

у м. Києві

6

7
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санітарного
Стан
задовільний,
дотримуватись
санітарногігієнічного
та протиепідемічного
режимів

СанітарноВП
епідеміоДеснянський
логічне
МВ (філія)
обстеження
ЛД ДУ
(епідрозслідув
ання випадку «Київ МЛЦ
МОЗ
вітряної оспи
в 2-А кл.)
України»

Примак Олена
Іпполітовна,
Тесла
Володимир
Володимирович

Перевірка
стану
профілактичної виховної
роботи серед
учнів

Вернигора
Валентина
Георгіївна,
Янко Ірина
Володимирівна

17.03.
2017 р.

Робота
ведеться на
достатньому
рівні

Тріцький
Володимир
Тимофійович

13.05.
2017 р.

Стан
задовільний

Дубровський
В., Фень С.А.,
представник
СЕС

29.05.
2017 р.

Стан
задовільний

Служба у
справах дітей
Дніпровського
РДА в
м. Києві,
управління
освіти
Дніпровської
РДА

Планова
Дніпровське
перевірка з
районне
питань ЦЗ, управління
8
техногенної
ГУ ДСНС
та пожежної України у
безпеки
м. Києві
Перевірка
готовності
до відкриття
табору
з
РУО,
9
денним
СЕС
перебування
м дітей на
базі школи

Директор школи

15.03.
2017 р.

І.Гондюл

