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

Зібратися разом є початок.
Триматися разом є прогрес.
Працювати разом є успіх.
Генрі Форд
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 - 27 років, на посаді директора – 6 років.
До складу адміністрації входять:
- Діденко Валентина Євгенівна – заступник директора з навчальновиховної роботи. Стаж роботи - 38 років.
- Костяна Наталія Борисівна – заступник директора з навчально-виховної
роботи. Стаж роботи - 18 років.
- Долотова Ірина Євгенівна - заступник директора з навчально-виховної
роботи. Стаж роботи - 8 років.
- Харченко Яна Вікторівна - педагог-організатор. Стаж роботи - 7 років.
У школі навчається 812 учнів, що складає 28 класи.
Школа І ступеня – 14 класів:
Школа ІІ ступеня – 11 класів:
Школа ІІІ ступеня – 3 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
28
812
413
332
67

4

4

5

6
7
8

9

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

6

413+20
183
7

11
57
3
19
23
25
7
4

83

59

24

Вчителі, що мають вищу категорію

25

Вчителі, що мають ІІ категорію

7

Вчителі, що мають І категорію

Вчителі, що мають категорію «спеціаліст»

9

18

10

Кількість кабінетів

51

11

З них в комп‘ютерних класах

18

12

Загальна кількість комп’ютерів:
Кількість робочих місць у комп’ютерних
класах
Кількість художньої літератури у шкільній
бібліотеці

13

Кількість підручників

15

Загальна забезпеченість підручниками

14

Забезпеченість учнів підручниками

37

16

8495

11639

1-4 кл. - 77,7%
5-11 кл. - 93,8%
85,7%
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Школа працює в п’ятиденному режимі, з 8-30 до 19-00. Організована
робота груп подовженого дня для учнів 1-4 класів.
Приміщення школи забезпечують оптимальні умови для організації
навчально-виховного процесу, відпочинку, харчування учнів. Класні
кімнати та кабінети знаходяться в належному санітарно-гігієнічному
стані, мають естетичний вигляд, укомплектовані наочними посібниками,
необхідними технічними засобами навчання та дидактичними матеріалами.
Створюються і поповнюються відео- та медіатека. У навчально-виховному
процесі використовуються 12 мультимедійних проекторів (каб. 11, 25, 28,
29, 31, 34, 35, 42, 44, 45, 46, 48) , 2 ноутбуки, 17 телевізорів (каб. 14, 22, 23,
24, 27, 28, 29, вестибюль, методичний кабінет, каб. 31, 36, 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
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У школі у 2017-2018 н.р. працювало 8 вчителів, які мають стаж до 3
років, 15 – від 3 до 10 років, 12 вчителів мають стаж від 10 до 20 років і 24
вчителів – більше 20 років.
У закладі працює:
- Педагогів пенсійного віку – 8 осіб.
- Технічних працівників пенсійного віку – 14 осіб.
Середній вік вчителів – 42 роки.
У школі в 2017-2018 н.р. працювало більше жінок-вчителів (51),
чоловіків - 4.
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Стать педагогічних працівників
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Якісний склад педагогічних кадрів у 2017-2018 н.р.:
Спеціалістів – 18;
Спеціалістів ІІ категорії – 7;
Спеціалістів І категорії – 9;
Спеціалістів вищої категорії – 25.

Якісний склад педагогічних працівників
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У 2017-2018 н.р. мають звання «учитель-методист» - 15 вчителів,
«старший учитель» - 6 вчителів і «Відмінник освіти України» - 10 вчителів.

Педагогічні звання вчителів
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За 2017-2018 навчальний рік звільнилися 3 вчителів: вчитель
трудового навчання Головінська С.В. (з причину переходу в училище),
соціальний педагог Дячок О.В. (з причини переїзду), психолог Щашенко
М.П. (з причини зміни сфери діяльності). З діаграми видно, що плинність
педагогічних кадрів залишається майже стабільною.

Плинність педагогічних кадрів
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У 2017-2018 н.р. атестувалося 11 вчителів, із них:

присвоєно
категорію
підтверджено
категорію

вищу

першу
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1
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-

9
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12
тариф- тариф- тарифний
ний
ний
розряд розряд розряд
-

-

-

1

-

-

У 2017-2018 н.р. атестувалося 11 вчителів. Згідно наказу управління
освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від
02.04.2018р. № 111 «Про результати атестації педагогічних працівників
Дніпровського району у 2017-2018 навчальному році» присвоєно
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» таким педагогічним
працівникам (згідно з додатком 1):
- Мінахіній Світлані Василівні, учителю початкових класів.
- Мінахіній Світлані Василівні, вихователю ГПД.
Продовжено на п’ять років термін дії кваліфікаційної категорії
педагогічним працівникам, яких за результатами атестації визнано такими,
що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст
вищої категорії» (згідно з додатком 2):
- Черненко Тетяні Ярославівні, учителю початкових класів.
- Черненко Тетяні Ярославівні, вихователю ГПД.
- Осьмак Олені Станіславівні, учителю історії, правознавства, художньої
культури, курсів «Людина і світ», «Мій Київ».
- Широковій Олені Миколаївні, учителю музичного мистецтва, художньої
культури, мистецтва.
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Присвоєно
педагогічне
звання
«учитель-методист»
таким
педагогічним працівникам (згідно з додатком 7):
- Широковій Олені Миколаївні, учителю музичного мистецтва, художньої
культури, мистецтва.
Продовжено на п’ять років термін дії педагогічного звання
працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що
відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «учительметодист» (згідно з додатком 8):
- Черненко Тетяні Ярославівні, учителю початкових класів.
- Осьмак Олені Станіславівні, учителю історії, правознавства, художньої
культури, курсів «Людина і світ», «Мій Київ».
Продовжено на п’ять років термін дії педагогічного звання
працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що
відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «виховательметодист» (згідно з додатком 10):
- Черненко Тетяні Ярославівні, вихователю ГПД.
На підставі рішення шкільної атестаційної комісії (протокол № 4 від
16.03.2018р.), за результатами атестації присвоєно кваліфікаційну
категорію «спеціаліст першої категорії» таким педагогічним працівникам:
1. Бардаченко Аллі Олексіївні, учителю інформатики.
2. Одинець Тамарі Ігорівні, учителю інформатики.
3. Харченко Яні Вікторівні, педагогу-організатору.
За результатами атестації присвоєно кваліфікаційну категорію
«спеціаліст другої категорії» таким педагогічним працівникам:
1. Линчик Єлизаветі Сергіївні, учителю німецької мови.
2. Дмитренко Ірині Костянтинівні, учителю англійської мови.
3. Дальченко Ірині Миколаївні, вихователю ГПД.
За результатами атестації присвоїти 12 (дванадцятий) тарифний
розряд таким керівникам гуртків:
1. Широковій Олені Миколаївні.
2. Харченко Яні Вікторівні.
За результатами атестації підтверджено 10 (десятий) тарифний
розряд Трейтяку Денису Володимировичу, керівника гуртка.
Звання вчителів (2017-2018 н.р.)
Старший учитель/
старший вихователь
присвоєно звання

підтверджено звання

-

-

Учитель
методист/
виховательметодист
2/1
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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:
2012201320142015- 2016- 2-172013
2014
2015
2016
2017 2018
Кількість класів
23
23
24
24
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Кількість учнів
Середня
наповнюваність
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28
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2017-2018

Ці дані вказують на те, що щороку кількість дітей та середня
наповнюваність в класах зростає. Це є хорошим показником роботи всіх
учасників освітнього процесу: як вчителів, техперсоналу, так і батьків і
учнів.
З 01.09.2017 р. по 30.05.2018 р. до школи прибуло 23 учні, а вибуло – 26.
Невирішені питання:
- школі бракує чоловіків-вчителів, адже тільки 8% педагогів в нашій школі
- чоловічої статі;
- недостатня кількість бажаючих учнів йдуть у 10-ті класи, що ускладнює
можливість відкриття в 2018-2019 н.р. мультипрофільних класів;
- 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

Цінувати організації треба за тими цілям,
які вони перед собою ставлять.

У

Микола Миколайович Міклухо-Маклай

2017-2018 навчальному році освітня діяльність педагогічного

колективу здійснювалася відповідно до обраної стратегії, спрямованої на
розв’язання такої науково-методичної ідеї: «Підвищення рівня якості

освітніх послуг через формування акмеологічного середовища в
школі».

Стратегічні завдання - це ті конкретні рубежі, на досягнення яких

спрямована діяльність навчального закладу у 2017-2018 н.р.
Стратегічні завдання:

- Застосовувати технології навчання якісно нового, акмеологічного рівня,
що забезпечують успіх і високі досягнення у навчанні кожного учня.

- Допомагати дітям у виборі акмеологічної стратегії життєздійснення, що
базується на прагненні до гармонізації світоустрою через вдосконалення
особистості.

- Створювати умови для самореалізації особистості в різних видах творчої

діяльності, розширення можливостей компетентного вибору особистістю
свого життєвого шляху.

- Модернізувати навчально-матеріальну базу як обов’язкову умову
підвищення якості освіти.

- Втілювати кредо педагога-акмеолога: «Можна навчити кожного і можна
забезпечити розвиток кожного».

- Брати участь у реалізації інноваційних освітніх проектів.

- Впроваджувати новий зміст освіти, заснований на формуванні

компетентностей, необхідних для успішної самореалізації дитини в
суспільстві.

- Забезпечити мотивацію учителів, які мають свободу творчості й
розвиваються професійно.

- Проводити активну підготовку до впровадження інклюзивної освіти.
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- Використовувати оцінки для аналізу індивідуального прогресу і
планування індивідуальної траєкторії розвитку учнів, педколективу.

- Посилити мотивацію дітей до участі в олімпіадах, змаганнях і конкурсах
різного формату.

- Використовувати формулу розвитку акмеологічної школи: «Особистість
– Творчість – Талант – Лідер».

- Залучити вчителів до участі у фаховому конкурсі «Учитель року – 2018»

в номінаціях: «Українська мова та література», «Німецька мова», «Фізика»,
«Фізична культура».

На розв’язання цих завдань були спрямовані всі форми методичної

роботи: педради, семінари, засідання методичної ради, методоб’єднань.

Вивчалися проблеми адаптації до навчання учнів 1, 5, 10 класів. Велася
підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної

підсумкової атестації. Розроблено заходи щодо збереження контингенту
учнів.

Невирішені питання:
-

забагато

навчальний рік;
-

не

всі

досяжними.

поставлених

завдання

є

завдань

конкретними

на
та

Основні завдання:

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

- у постановці завдань на новий 2018-2019 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 та Концепцію розвитку школи на 2018-2023 рр.
«Збережемо в собі Людину».
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3. Створення умов для обов’язкового здобуття початкової,
базової та повної загальної середньої освіти. Коротка
характеристика мікрорайону. Сім’ї та учні, які порушують
вимоги щодо обов’язкового здобуття загальної середньої
освіти. Заходи, які вживалися закладом з метою повернення
їх до навчання.

Ми любимо комфорт за те,
що він дає нам корисні позитивні емоції.
Айшек Норам
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
14
 кабінет української мови
3
 кабінет хімії та біології
2
 кабінет географії
1
 кабінет інформатики
2
 кабінет музики
1
 кабінет іноземної мови
6
 кабінет російської мови та світової літератури 2
 кабінет фізики та астрономії
1
 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
освітньому процесі. Для
послуг
учасників
освітнього
процесу
школа має нові технічні
засоби
навчання
(телевізори,
магнітофони,
мультемедійні
проектори,
DVDплеєри).
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 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 2018 році поновлено рішення про
закріплення мікрорайону за школою. Затверджені списки дітей і підлітків
мікрорайону віком від 6 до 18 років та дітей, яким на 01.09 поточного року
виповнюється 5 років по територіях обслуговування, закріплених за
школою.
Заступником директора школи з навчально-виховної роботи
Долотовою І.Є. своєчасно складаються і подаються до відділу освіти звіти
про стан охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням; тримається
на постійному контролі ведення ділової документації (списків первинного
обліку дітей, які підлягають навчанню, алфавітної книги запису учнів,
книги обліку руху учнів, особових справ, класних журналів) відповідно до
встановлених нормативно-правовими документами вимог.
Своєчасно було зібрано довідки випускників 2017 року.
Систематичний контроль за відвідуванням учнями школи, сприяння
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11-А

27

27

Всього

27

27

П/П
1.
2.
3.

-

Інше
(вказати причину)

Діти-інваліди, які
не можуть продовжувати
навчання

Виїхали за межі міста, України

Не визначились

Працевлаштовані

у ВНЗ ІІІ-ІV рівня
акредитації

на курсах при ВНЗ

у закладах професійнотехнічної освіти

Продовжують
здобувати освіту:

у ВНЗ
І-ІІ рівня акредитації

табелі

Клас

З них
отримали:

атестати

Кількість випускників 11-х
класів

продовженню навчання випускників 9-х класів в ПТУ, ліцеях, коледжах
міста. У мікрорайоні школи немає дітей неохоплених загальною
середньою освітою.
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.
Відомості про працевлаштування
випускників 11-их класів 2017 р.

3

20

-

-

-

3

1

-

-

3

20

-

-

-

3

1

-

-

Інформація про учнів,
які не визначились куди вступати після 11 класів (2017 р.)
ПІБ учня
Васянович Георгій
Валерійович
Перяєва Вікторія
Олексіївна
Трегуб Олексій
Володимирович

Клас
11-А
11-А
11-А

Домашня адреса
вул. Стальського,
буд.16- А, кв.21
вул. П.Запорожця,
буд. 7-А, кв. 69
вул. П.Запорожця,
буд.14-А, кв.9;тел.
510-84-25

Примітка

9-Б

Всього

31

58

31

58

-

-

14

23

37

-

-

-

-

-

-

5

3

8

6

4

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

3

Інше (вказати причину)

Виїхали за межі міста,
України

Не визначились

Працюють

Екстерном

у вечірніх школах

у 9 класі (повторно)

у 10 класі

табелі
-

Діти-інваліди, які не можуть
продовжувати навчання

27

у вищих навчальних
закладах І-ІІ рівня
акредитації

27

Продовжують здобувати
загальну середню освіту
у закладах
професійно-технічної
освіти

9-А

Відомості про працевлаштування
випускників 9-их класів 2017 р.

З них
отримали:

свідоцтва

Клас

Кількість випускників
9-х класів
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-

-

-

-

-

-

У школі дотримується законодавство при зарахуванні і
відрахуванні дітей (згідно Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного
віку). На всіх неповнолітніх, які переходять на навчання до інших шкіл
міста, є довідки про продовження навчання. Зібрано довідки про
продовження навчання випускників 9-х класів. На учнів, які вибули до
інших міст, як того вимагає Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного
віку (п.14: «У разі коли учень протягом поточного навчального року
вибуває з населеного пункту, у загальноосвітньому навчальному
закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють,
із зазначенням причини вибуття”) в наявності заява батьків, у якій
зазначено причину вибуття та населений пункт, до якого переїжджає сім’я,
довідка з нового місця навчання.
Класними керівниками здійснюється постійний контроль за
відвідуванням учнями школи. Проводяться заходи щодо підвищення рівня
профілактики правопорушень серед дітей. У кожному випадку пропуску
уроків учнями з’ясовуються причини і вживаються заходи щодо залучення
їх до школи. Відпрацьована система звітування класними керівниками
щодо причин відсутності учнів (за допомогою «Журналу обліку відсутніх»
та написання доповідних записок на ім’я директора школи).
Всього в школі у 2017-2018 н.р. виявлено 9 дітей, у яких мали місце
поодинокі пропуски уроків без поважних причин. Це: Герман М. – 2-В кл.
(кл.кер. Біляченко Р.В.), Ковтун М. – 3-А кл. (кл.кер. Половко С.М.),
Морозов Д. – 8-Б кл. (кл.кер. Хоменко В.С.), Трунов В. – 7-Б кл. (кл.кер.
Хоменко В.С.), Кіпріянов О. – 8-Б кл. (кл.кер. Хоменко В.С.), Широбоков
Ол. - 10-А кл. (кл.кер. Осьмак О.С.), Тищенко О. – 11-А кл. (кл.кер.
Грібінюкова В.В.).
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:
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1. Уточнення списків учнів, схильних до правопорушень, організація
контролю за їх відвідуванням школи. (Класні керівники, ЗДВР).
2. Проведення аналізу зайнятості учнів у позаурочний час (ЗДВР, жовтень
2017р.)
3. Презентація для батьків Всеукраїнського експерименту «Організаційнопедагогічні умови до профільної підготовки та профільного навчання у
позашкільному навчальному закладі» на базі Київського Палацу дітей та
юнацтва на 2017 – 2022 роки (жовтень, 2017 р.)
4. .Забезпечення контролю за відвідуванням занять учнями (Щомісяця).
5. - Працевлаштування випускників 9,11 класів 2017 р.
5. Педконсиліум “Дотримання принципу наступності між початковою та
основною школою”. (Костяна Н.Б, жовтень, 2017 р.)
6. Педконсиліум “Рівень сформованості учнівських колективів 10 класів”
(Діденко В.Є., листопад 2017 р.)
7.Робота з батьками, діти яких схильні до правопорушень. (Постійно).
8.Організація роботи з профілактики правопорушень (грудень, 2017 р.)
9. Про стан роботи з учнями щодо попередження противоправних дій,
пропусків учнями уроків
- Зв'язок класних керівників з батьками через щоденники учнів (лютий,
2018 р.)
10. Засідання Ради школи:
- Про стан роботи в закладі з питань протидії наркоманії,
токсикоманії, тютюнопаління.
- Про стан здоров'я учнів школи (березень 2018 р.)
11. Стан успішності, залучення в загальношкільних заходах учнів з
девіантною поведінкою (квітень 2018 р.)
12. Забезпечення контролю за відвідуванням занять учнями (Щомісяця).
13. Робота з батьками, діти яких схильні до правопорушень. (Постійно).
14. Звіт голови Ради профілактики про проведену роботу в ІІ
семестрі 2017 - 2018 навчального року (травень 2018 р.)
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Клас

І семестр

ІІ семестр

Всього

Стан пропусків учнями школи у 2017-2018 н.р.

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

372
125
365
511
320
225
361
455
274
302
385
299
189
225
203
317
365
365
385
212
511
243
579
308
301
193
193
498

433
183
474
481
277
388
383
452
509
433
521
444
322
275
399
379
677
677
481
417
547
350
635
449
477
226
226
422

805
308
839
992
597
613
744
907
783
735
906
743
511
500
602
696
1042
1042
866
629
1058
593
1214
757
778
419
419
920

Всього

9091

11892

18650

Класний керівник
Шевчук О.С.
Дюдіна О.В.
Гаркуша І.І.
Мельник М.Є.
Скетецька Л.В.
Мінахіна С.В.
Біляченко Р.В.
Лісаченко С.С.
Половко С.М.
Ляшенко А.Д.
Ткаченко В.М.
Черненко Т.Я.
Донєва Л.М.
Іванкова С.М.
Сулима В.О.
Мисовська О.Ю.
Кучай М.В.
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.
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Дуже незначний стан пропусків у 1-Б кл. (кл.кер. Дюдіна О.В.), 2-В
кл. (кл.кер. Біляченко Р.В.), 3-А кл. (кл.кер. Половко С.М.), 4-Б кл. (кл.кер.
Донєва Л.М.), 4-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 7-Б кл. (кл.кер. Якусевич
Л.М.), 8-Б кл. (кл.кер. Хоменко В.С.), 3-В кл. (кл.кер. Ткаченко В.М.), 11-А
кл. (кл.кер. Грібінюкова В.В.) та 11-А кл. (кл.кер. Кучай М.В.), 6-А кл.
(кл.кер. Хаустова О.В.), 1-Г кл. (кл.кер. Мельник М.Є.).
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:
«Партнерство заради майбутнього»:
- Особливості організації навчального процесу учнів школи у 2017-2018
н.р.
- Як із дитини виховати генія? (вересень, 2017 р.).
2. Засідання загальношкільного батьківського комітету школи:
- Одна школа. Одна задача. Два навики: знання і характер.
- Про стан відвідування учнями школи та робота по попередженню
правопорушень серед неповнолітніх (листопад, 2017 р.).
3. Стан відвідування учнями школи у вересні-жовтні 2017 р.
4.Розгляд питання щодо стану відвідування учнями школи на
класних батьківських зборах /Класні керівники, постійно/.
5. Консультація для батьків щодо жорстокості та насильства в
сімейному та дитячому середовищі (січень, психолог).
6.
Поради
для
батьків
«Схильності,
здібності
дітей»
(лютий,психолог)
7. Засідання загальношкільного батьківського комітету «Як виховати
дитину фізично здоровою»:
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- Співробітництво батьків і педагогічного колективу по створенню
здоров’язберігаючого
середовища
у
навчальному
закладі.
- Формування готовності учнів до профільного та професійного
самовизначення.
- Інтеграція сім’ї і школи у вихованні духовно-моральної особистості
(лютий, адміністрація, класні керівники).
8. Роздуми на тему: «Діти розвиваються тоді, коли почуваються у
безпеці» (лютий, Долотова І.Є., психолог)
9. Профілактика конфліктних ситуацій «учень-учень», «ученьбатьки», «учень-вчитель», «учитель-батьки» (березень 2018 р., кл.кер.).
10. Релаксаційні заняття (березень 2018 р., психолог).
11. Засідання загальношкільного батьківського комітету:
- Про ознайомлення з нормативними документами про порядок
організованого закінчення навчального року.
- Про план підготовки школи до нового навчального року.( квітень 2018
р.,адміністрація., кл. кер., психолог).
12. Звіт директора школи про роботу в 2017-2018 н.р.
2. Робота психолога:
1.Дослідження особливостей адаптації до навчання учнів 5 класу
(психолог, вересень 2017 р.).
2. Майстер-клас «Твій вибір – життєвий успіх» (8-9 кл., психолог,
вересень 2017 р.).
3.Групове психологічне консультування учнів з проблем: «Адаптації
до нових умов навчання та виховання» (психолог, жовтень, 2017р.).
3. Методичний психологічний тренінг «Ресурсні можливості
творчого самовираження обдарованих дітей» (психолог, листопад 2017 р.).
4. Індивідуальні консультації для педагогів з питань адаптації учнів
1, 5, 10 класів. (психолог., жовтень 2017 р.).
5. Психологічний супровід дітей, які мають ознаки дезадаптації
(психолог)
6. Вивчення умов життя учнів, стану сімейного виховання, спільної
діяльності сім’ї та школи (Адміністрація, кл.кер., пстхолог., листопад 2017
р.).
7. Працює релакс-кімната довіри з професійним психологом (БФ
«Школа майбутнього»),(психолог, листопад 2017 р.)
8. Бесіда з учнями, які пропускають уроки без поважних причин
(психолог, листопада 2017 р.)
9. Робота з батьками, діти яких схильні до правопорушень. (ЗНВР.,
кл.кер., рада з профілактики правопорушень, соц. педагог, листопад 2017
р.).
10. Тренінг креативності «Розвиток творчих здібностей учнів»
(психолог, грудень 2017 р.).
11. Вивчення емоційного стану учнів, які мають низьку мотивацію до
навчання (Психолог, грудень 2017 р.).
12. Індивідуальні бесіди з учнями,
що не мають бажання
навчатися, мають поодинокі пропуски уроків з метою визначення мотивів
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навчальної діяльності та підвищення інтересу до навчання (Широбоков Ол.
– 10-А кл, Морозов Д.. – 8-Б кл., Трунов В. – 8-Б кл., Кіпріянов О. – 8-Б
кл., Карячун Д. – 10-Б кл.) /вересень-грудень 2017 р./
13.Індивідуальна робота з сім’ями, що негативно впливають на
виховання дітей. (січень 2018 р., ЗДВР, психолог, соц. педагог).
14. Психологічний практикум «Характер і професія» 9-10 кл. (лютий
2018 р., психолог)
15. Дискусія «12
причин
ніколи
не
здаватися»
10-11
кл.
(березень
2018
р.,
психолог)
16. Нарада
при
ЗНВР:
- організація роботи з
учнями,
які
мають
початковий
рівень
навчальних досягнень та
низький
рівень
відвідування
уроків
(лютий 2018 р.).
17. Виявлення потенційної “групи ризику” учнів 4 класів стосовно їх
адаптації до середньої школи. (березень 2018 р., психолог)
18. Групові консультації для вчителів та учнів «Антистресовий
комплекс вправ для вчителів та учнів» (травень 2018 р., психолог).
19. Індивідуальна робота
з
учнями,
схильними до
правопорушень та низькою мотивацією навчальної діяльності,
щодо
відвідування школи. /Протягом семестру/.
20. Надання психологічної допомоги учням, які пропускають школу
з причини виникнення конфліктної ситуації в учнівському колективі /За
необхідністю/.
21. Індивідуальні бесіди з учнями,
що не мають бажання
навчатися, мають поодинокі пропуски уроків з метою визначення мотивів
навчальної діяльності та підвищення інтересу до навчання (Широбоков О.
– 10-Б кл., Герман К. – 2-В кл., Ковтун К. – 3-А кл., Тищенко О. -11-А
клас, Трунов В. – 8-Б кл.) /січень –лютий 2018р./
3. Робота учнівського самоврядування:
1. Засідання членів учнівського самоврядування «Від усвідомлення
себе до ефективної командної взаємодії» (ЗДВР, Президент школи)
2. Рейд «Хто спізнився на урок?» (Жовтень,2017р.).
3. Круглий стіл-роздум «Звикайте щасливими бути в Україні!» 8-9класи (БФ «Школа майбутнього», жовтень 2017 р.)
4. Розширене засідання учнівського самоврядування на тему
«Правова культура учнів» (педагог-організатор, ШП, жовтень 2016 р.)
5. Розширене засідання учнівського самоврядування «Говори, пиши,
думай – як ЗМІ» (ЗДВР, педагог-організатор, жовтень 2017 р.).
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6. Бесіди «Ріка роздратування або що робити, якщо гнів накриває»
(1-11 кл., жовтень 2017 р.)
7. Рейд «Хто спізнився на урок?» (лютий, 2018 р.).
4. Робота батьківського комітету:
1. Контроль за станом відвідування учнями школи (Адміністрація,
кл.кер., постійно)
2. «Корисні зустрічі» - консультування батьків з проблем:
- адаптація учнів до нових умов навчання та виховання;
- причини шкільної неуспішності;
- причини «важковиховуваності» учнів;
- дозвілля дітей;
- мотивація навчання (психолог, жовтень 2017 р.)
3. Засоби подолання негативних станів. Консультування щодо
проблем в родинах (психолог, жовтень 2017 р.)
4. Обговорення питання на засіданні загальношкільного
батьківського комітету «Стан відвідування учнями школи у вереснілистопаді 2017р.»
5. Проведення індивідуальних бесід з батьками з питань успішності,
відвідування, дисципліни. (ЗНВР, кл. кер., соц. педагог, листопад 2017 р.).
6. Обговорення питань на засіданні загальношкільного батьківського
комітету «Шляхи і умови моральності дитини у сім'ї та в школі» (Лютий
2018 р.).
7. Проведення рейдів «Відвідування школи» /щоквартально/.
8. Обговорення питання на засіданні загальношкільного
батьківського комітету: «Стан відвідування учнями школи у січні – березні
2018 р.».
9. Організація рейдів з метою з’ясування умов проживання дітейсиріт, дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей. (ЗДВР., класні
керівники, голова б/к школи, психолог).
10. Засідання піклувальної ради школи. Підсумки роботи
піклувальної ради протягом 2017-2018 н.р.( травень, 2018 р.)
5. Інші заходи:
1. Надання рекомендацій вчителям, батькам, адміністрації щодо
успішної адаптації першокласників та п’ятикласників до школи (психолог,
вересень 2017 р.)
2.Нарада при директорі:
- організація чергувань класів та вчителів;
- про роботу з учнями, які потребують психологічної підтримки(жовтень,
2017 р.).
3. Нарада при директорі:
про організацію дослідно-експериментальної діяльності (жовтень, 2017 р.)
4. Нарада при ЗНВР:
- організація роботи з молодими вчителями;
- про дозування домашніх завдань;
- організація профільного та допрофільного навчання(жовтень, 2017 р.)
5. Засідання методичної ради:
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- організація роботи з обдарованими учнями;
- розвиток дослідницьких компетенцій школярів;
- мультипрофільне навчання як одна з форм профілізації старшої школи
(листопад, 2017 р.)
6. Вивчення умов життя учнів, стану сімейного виховання, спільної
діяльності сім’ї та школи (Адміністрація, кл.кер., соціальний педагог).
7. Підготовка і написання актів обстеження житлово-побутових умов
важковиховуваних учнів. (Кл. кер., б/к, соц. педагог, постыйно).
8. Зустріч батьків та учнів з психологом з питань покращення
успішності (жовтень, 2017 р.).
9. Ведення "Журналу обліку відсутніх учнів" з метою аналізу
ситуації
по школі за день /Систематично/.
10. Щоденне подання директору школи (на 10 год. ранку) інформації
про кількість відсутніх учнів по школі за схемою:
3 них:
Всього
Поважна
Причина не
Клас відсутні
причина
х
встановлена
По хворобі
(за записками)
11.Щоденне подання класними керівниками директору доповідних
про причини відсутності учнів у школі за формою:
Прізвище, ім'я учня,
№
Причина відсутності
що був відсутнім у школі
12. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять на
кожному уроці /Педколектив, систематично/.
13. Ведення обліку та аналіз відвідування учнями школи по класам
та по дням /Адміністрація, щомісяця/.
14. Врахування адміністрацією школи стану відвідування учнями
навчальних занять при атестації класних керівників.
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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 7-Б кл. (кл.кер.
Якусевич Л.М.), 8-Б кл. (кл.кер. Хоменко В.С.), 3-В кл. (кл.кер. Ткаченко
В.М.), 11-А кл. (кл.кер. Грібінюкова В.В.) та 11-А кл. (кл.кер. Кучай М.В.),
6-А кл. (кл.кер. Хаустова О.В.), 1-Г кл. (кл.кер. Мельник М.Є.);
- недостатній контроль батьків та деяких класних керівників за
відвідуванням учнями школи;
- не всі батьки є авторитетом для дитини.
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 щомісячного 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 Ланська К.І.) 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 9-х класах;
 підвищення
ефективності
освітнього
процесу
шляхом
впровадження сучасних освітніх інноваційних технологій;
 мультипрофільне навчання як одна з форм профілізації старшої
школи;
 портфоліо шкільних предметних методичних комісій;
 стан роботи з молодими спеціалістами;
 результативність участі учнів в олімпіадах, конкурсах: позитивні
зрушення та проблеми;
 творчі звіти педпрацівників, які атестуються.
У 2017-2018 н.р. у школі працювали 7 предметних методичних
комісій.
Науково-методичні ідеї
шкільних предметних методичних комісій на 2017-2018 н.р.
Методична комісія
Науково-методична ідея
Акмеологічний
підхід
у
виборі
Методична комісія вчителів
прийомів, засобів навчання на уроках
філологічного циклу
філологічного чиклу
Акмеологічний підхід до вивчення
Методична комісія вчителів
іноземної
мови
через
методи
іноземної мови
мнемотехніки та ейдетики
Акмеологічна спрямованість вибору
Методична комісія вчителів
засобів
та
прийомів
математики, інформатики
навчання математики
Моделювання
схем,
таблиць,
Методична комісія вчителів інтелектуальних карт на уроках
суспільних дисциплін
суспільних дисциплін в структурі
акмеологічного навчання
Акмеологічна стратегія формування
Методична комісія вчителів пізнавальної активності та творчої
природничих наук
самостійності
учнів
на
уроках
природничих дисциплін
Методична комісія вчителів Акмеологічний підхід до організації
фізкультури, курсу «Захист фізичного виховання учнів в аспекті
Вітчизни»
особистісно орієнтованого навчання
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Предметно-методична комісія
гуманітарних та математично- Сучасний урок в початковій школі на
природничих
дисциплін засадах акмеології
початкової школи
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.
Тиждень предметів фізичної культури було традиційно розпочато
уроками з такою тематикою: «Рухливі ігри на свіжому повітрі» (вчителі
Вакуленко К.Ю., Красова О.В.), «Легка атлетика» (вчителі Вакуленко
К.Ю., Красова О.В., Крушельницький О.О.), урок-змагання «вчитель
Крушельницький О.О.). Проведено кросворди, ребуси на спортивну
тематику серед 2-11 класів (вчитель Вакуленко К.Ю.), урок «Веселі
старти» (вчитель Вакуленко К.Ю.), майстер-класи з карате, футболу
(Трейтяк Д.В., Демський М.М.). Започатковано «Першість школи зі
стрільби» (вчитель Сулім В.П.).
Метою тижня початкової школи стало вдосконалення професійного
рівня педагогів щодо використання сучасних освітніх технологій,
інноваційних форм, методів і прийомів при організації освітнього процесу
з навчальних предметів. Вчителі представляли практичний досвід з
проведення нетрадиційних уроків, спланованих так, щоб заходи
охоплювали різні сфери діяльності вчителів і учнів, сприяла
інтелектуальному та творчому розвитку дитини.
Були проведені урок-гра, уроки на основі групової технології,
самостійної та проектної діяльності, гра-мандрівка, вікторини,
інтелектуальна гра, години спілкування, виховні заходи. Винахідлива
діяльність вчителя на уроках в інноваційному режимі була розкрита в
різноманітних,
незвичайних
завданнях,
неординарних
діях,
конструктивних пропозиціях, діалогах, цікавих вправах, оригінальному
конструюванні ходу уроку, створенні навчальних ситуацій, дидактическом
матеріалі, підборі наукових фактів, організації творчої роботи учнів.
В ході тижня педагоги розглянули можливості використання
інноваційних форм, методів і прийомів організації навчальної діяльності на
уроці, обмінялися ефективним педагогічним досвідом з організації та
проведення нетрадиційного уроку, спрямованого на розвиток
пізнавального інтересу, творчих здібностей учнів.
Самі за себе говорять назви проведених заходів:
- урок читання «Не роби іншому того, чого сам не любиш», вчитель
Половко С.М.;
- вікторина «В моєму серці Україна», вчитель Ткаченко В.М.;
- інтелектуальна гра, вчитель Дюдіна О.В.;
- виховна година «У дружбі сила», вчитель Ляшенко А.Д.;
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- бесіда з елементами гри «Ти – пішохід», вихователь ГПД
П'ятницька Л.Я.;
- урок математики «Компоненти дії додавання. Читання рівностей,
що містять дію додавання», вчитель Гаркуша І.І.;
- година спілкування «Спілкування. Умови взаєморозуміння»,
вчитель Лісаченко С.С.;
- урок-гра «Подорож у країну усмішок», вчитель Мінахіна С.В.;
- виховний захід «У гості до друзів», вихователь ГПД Дальченко
І.М.;
- урок природознавства «Як розселяються рослини? Поширення
плодів і рослин у природі», вчитель Скетецька Л.В.;
- виховний захід «Українська мова – наш скарб», вчитель Іванкова
С.М.;
- гра-мандрівка у країну Чистоти і Порядку, вчитель Шевчук О.С.;
- година спілкування «Ми діти твої, Україно!», вчитель Біляченко
Р.В.;
- година спілкування «Умійте цінувати дружбу», вчитель Донєва
Л.М.;
- виховний захід «В гостях у Світлофорчика-Моргайка», вчитель
Мельник М.Є.
Проведення предметних тижнів з англійської мови, дає учням
можливість розкрити власні інтелектуальні, мовленнєві та творчі здібності
школярів, проявити себе у різних ситуаціях та ролях, дізнатися багато
нового, зацікавитися, а можливо й визначити свою подальшу долю,
дізнавшись про власні вподобання, та усвідомлено вивчати предмет.
Відбулися уроки та позакласні заходи за темами «My Alphabet – Gg,
Hh, Ii» (вчитель Кузнєцова Ю.М.), «My city», «It΄s time for reading»
(вчитель Дмитренко І.К.), «Одяг і мода» (вчитель Линчик Є.С.), «We like to
learn English» (вчитель Кузнєцова Ю.М.), «Молоді і талановиті» (вчитель
Кучай М.В.), «From Ukraine with Love» (вчитель Алієва О.В.).
Під час тижня суспільних наук учні активно приймали участь в
підготовці різноманітних заходів: уроку-узагальнення «Революція 19051907р.», виставці «100 років Український революції», уроку-грі
«Історичний інтернет», інтелектуальній грі «Знайка», грі «LD-Еврика»,
бліц-турнірі «Державні символи України». Учні 10-А класу відвідали
музей «Української революції» (вчитель Осьмак О.С.).
Методична скарбниця школи поповнилася такими формами роботи
та заходами предметів природничих дисциплін, філологічного циклу,
математики та інформатики: урок-подорож «Природні зони Азії» (Хоменко
В.С.), урок-дослідження «Таємниці нашого тіла» (Гетьман О.В.),
позакласний захід «Солодка географія»
(Хоменко В.С.), урок з
біології «Дивовижне поруч» (Гетьман О.В.), виховний захід «Хімія і
косметика» (Костяна Н.Б.), урок-практикум «Хімічні властивості кисню»
(Гревнєва С.В.), вікторина «Хімія та історія» (Гревнєва С.В.), урок
«Правильні і неправильні дроби» (Грібінюкова В.В.), урок «Стандартний
вигляд числа, подорож по Всесвіту» (Якусевич Л.М.), гра джанга
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(Грібінюкова В.В., Якусевич Л.М,), урок «Створення та виконання
алгоритмів в середовищі скретч» (Одинець Т.І.), урок «Модуль числа»
(Гондюл І.Л.), вікторина «Слідство відуть мовознавці» (Коваленко О.П.),
урок «Діалог-обговорення актуальної теми» (Мисовська О.Ю.), мистецька
вітальня «Поезія з ароматом кави» (Коваленко О.П.),
зустріч с
письменницею Віолеттою Дворецькою (Сулима В.О., Мисовська О.Ю.),
урок «Літературний детектив» (Ісаєнко С.Б.), літературний турнир
(Хаустова О.В.).
Наради при директорові в 2017-2018 н.р. були спрямовані на розгляд
таких питань:
- організація охорони праці в навчальному закладі;
- організація роботи з безпеки дорожнього руху;
- результати проходження медичних оглядів працівниками навчального
закладу;
- горизонтальне делегування повноважень серед членів педагогічного
колективу;
- організація роботи з пожежної безпеки;
- організація роботи з молодими спеціалістами;
- організація дослідно-експериментальної діяльності;
- підготовка учнів до участі в шкільних та міських предметних олімпіадах;
- організація атестації педпрацівників;
- ефективність організації роботи ГПД;
- про дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму в школі;
- стан роботи класних керівників з попередження дитячого травматизму;
- результативність участі учнів у предметних олімпіадах, конкурсах;
- результативність проведення роботи з соціально незахищеними дітьми;
- індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень;
- про підсумки внутрішнього моніторингу якості знань учнів у І семестрі;
- ефективність використання форм та методів навчання у 9-х класах
відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти;
- хід атестації педпрацівників;
- про стан роботи зі зверненнями громадян;
- підготовка до проведення моніторингів, ЗНО та ДПА;
- про організацію проведення навчальних екскурсій;
- профорієнтаційна робота в школі;
- впровадження експеріменту з мультипрофільного навчання
- про організацію роботи з молодими спеціалістами;
- про підсумки проведення предметних тижнів;
- про підсумки внутрішнього моніторингу якості знань учнів у ІІ семестрі;
- 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.
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У серпні 2017 р. (28.08.2017р.) на засіданні педради розглядалося
питання професійної майстерності вчителя: «Алгоритм педагогічного
успіху: як припинити вибирати та почати досягати?».
Згідно з рішенням педради було ухвалено:
- Проведення мотиваційних уроків на першому тижні навчального року.
- Звертання до учнів 5-11 класів на «Ви».
- Застосовувати технології навчання якісно нового, акмеологічного рівня,
що забезпечують успіх і високі досягнення у навчанні кожного учня.
- Залучити вчителів до участі у фаховому конкурсі «Учитель року – 2018»
в номінаціях: «Українська мова та література», «Німецька мова», «Фізика»,
«Фізична культура».
- Впровадження канадського досвіду щодо створення освітнього
середовища в 1-2 класах.
- Проводити індивідуальні зустрічі-подяки з батьками учнів, які мають
високі та достатні показники у навчанні.
- Здійснювати «дзвінки ввічливості» батькам учнів з метою подяки та
отримання зворотного зв‘язка щодо комфортності перебування їх дитини в
школі.
- Виставлення оцінок учням вчителями зеленою пастою, а червоною (при
потребі) підкреслюють те, що в учня вийшло чудово.
31 жовтня 2017р. відбулося засідання педради «Акмеологічний
підхід до організації освітнього процесу як передумова реалізації нових
Державних стандартів освіти та розвитку творчого потенціалу
педколективу».
Згідно з протоколом педради № 4 протягом листопада-грудня 2017р.
були здійснені такі заходи:
1. Організовано вивчення риторики для учнів 8 класів (арт-бізнес-тренер
Жаворонкова Олена).
2. Запроваджено табель характеру дитини у 5-А, 6-Б класах (грудень
2017р., класні керівники Сулима В.О., Ісаєнко С.Б.).
3. Проведено конкурс колажів серед педагогів «Моя персональна
траєкторія розвитку» (листопад 2017р., Гондюл І.Л.).
4. Введено в практику «дзвінки ввічливості» батькам. Ведеться Журнал
реєстрації дзвінків.
5. Проведено майстер-клас для молодих учителів «Основні вимоги до
акмеологічного уроку» (жовтень 2017р.).
6. У плані тематичного контролю вивчено питання «Акмеологія
спілкування педагога й учня» (грудень 2017р.; адміністрація школи).
7. Проведено фестиваль акмеологічних заходів у 1-11 класах (грудень
2017р.; Долотова І.Є.).
На засіданні педагогічної ради школи 26.12.2017 р. розглянуто
питання «Високоефективна комунікація класного керівника – шлях
до створення середовища залучення дитини в процес пізнання».
Виконуючи рішення педради, педколектив взяв зобов’язання:
- Постійно розвивати вміння аналізувати проведений чи побачений урок,
вчитися коректувати свою діяльність на уроці в залежності від ситуації.
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- Узагальнювати свій педагогічний досвід, визначати найбільш
перспективні й особистісно значущі для методичного самовдосконалення
теми. Від ефективності методичної роботи (включаючи психологопедагогічний супровід навчально-виховного процесу) безпосередньо
залежить результативність педагогічної праці, тобто якість освіти.
- Постійно працювати та прагнути до того, щоб навчально-виховне
середовище забезпечило емоційно-психологічну захищеність і душевний
комфорт особистості.
- Протягом року підтримувати тісний зв’язок із батьками учнів.
- Набути умінь вчитися зі своєю акмеологічною в неперервному розвитку
педагогічної майстерності шляхом формальної, неформальної та
інформальної освіти, уміння самостійно або з допомогою здобувати
важливі для життєдіяльності і життєтворчості знання, навички,
продуктивні способи виконання професійно-педагогічних завдань, тобто
організовувати цілісний неперервний багатофункціональний процес
навчання упродовж усього життя, використовувати у практичній площині
набуті під час навчання знання та вміння.
- 26 березня 2018 р. взяти участь у тренінгу для вчителів «Медіація як
спосіб вирішення конфліктів».
27 березня 2018р. відбулося засідання педради «Акмеологія та
підвищення якості освіти» з порядком денним:
1. Створення оптимальних умов для роботи з дітьми в акмеологічному
просторі школи.
2. Акметехнології та їх роль у підвищенні якості освіти.
Згідно з протоколом педради №7 від 24.04.2018р. протягом квітнятравня 2018р. були здійснені такі заходи:
- Продовжено вивчення риторики для учнів 8 класів (арт-бізнес-тренер
Жаворонкова Олена).
- Триває робота з заповнення табелю характеру дитини у 5-А, 6-Б класах
(класні керівники Сулима В.О., Ісаєнко С.Б.).
- Вчителі систематично практикують «дзвінки ввічливості» батькам.
Ведеться Журнал реєстрації дзвінків.
- Започатковано хвилини медитації на всіх уроках.
- Відбувся шкільний моніторинг знань учнів «День Знань» (квітень
2018р.).
- Написано та відправлено листи вдячності батькам учнів усіх класів.
- Введено ініціативу організації індивідуальних зустрічей-подяк з
батьками учнів з високим рівнем навчальних досягнень.
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.
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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 2012-2017 рр., то наші педагоги мають 14
перемог в районному етапі конкурсу «Учитель року» в номінаціях
«Музика», «Класний керівник»,
«Світова література», «Географія»,
«Початкове навчання», «Правознавство», «Хімія», «Образотворче
мистецтво», «Українська мова та література», «Англійська мова»,
«Математика», та 3 перемоги на міському етапі (Ісаєнко С.Б., Хоменко
В.С., Ланська К.І.).
У 2017-2018 н.р. вчителі школи продовжили брати участь у
конкурсі «Учитель року – 2018». Вчитель української мови та
літеруратури, заступник директора з навчально-виховної роботи Долотова
І.Є. посіла ІІІ місце на районному етапі та принесла 15-ту перемогу
школі.
Атестація педагогічних працівників – одна з дієвих форм
підвищення професійної майстерності.
У 2017-2018 н.р. пройшли атестацію 11 педагогічних працівників
школи.
Мінахіній
С.В.,
учителю
початкових
класів, присвоєно
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Підтверджено
відповідність присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої
категорії» (згідно з додатком 2): Черненко Т.Я., учителю початкових
класів, Осьмак О.С., учителю історії, правознавства, художньої культури,
курсів «Людина і світ», «Мій Київ», Широковій О. М., учителю музичного
мистецтва,
Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 3
педагогічним працівникам: Бардаченко А.О., учителю інформатики,
Одинець Т.І. учителю інформатики, Харченко Я.В., педагогу-організатору.
Присвоєно кваліфікацій категорію «спеціаліст ІІ категорії»: Линчик Є.С.,
учителю німецької мови, Дмитренко І. К., учителю англійської мови,
Дальченко І.М., вихователю ГПД.
Харченко Я. В., керівнику гуртка присвоєно 12 тарифний розряд.
Підтверджено 10 (десятий) тарифний розряд Трейтяку Денису
Володимировичу, керівнику гуртка.
11 педагогічних працівників протягом 2017-2018 н.р. пройшли курси
підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної педагогічної освіти
Київського університету ім. Бориса Грінченка.
За підсумками атестації нагороджені Грамотами управління освіти
Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації Харченко
Я.В., Одинець Т.І.
Протягом 2017-2018 н.р. проводилася цілеспрямована робота з
молодими та малодосвідченими педагогічними працівниками.
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У 2017-2018 н.р. у школі працювали четверо молодих спеціалістів та
троє малодосвідчених учителів. З них Гаркуша І.І. не мала педагогічного
стажу, педстаж Мельник М.Є.,Сліпченко Ю.М. – менше року.
Відповідно до наказу по школі від 01.09.2017р. № 347 «Про
організацію роботи з молодими спеціалістами та малодосвідченими
учителями у 2017-2018 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.,
Скетецької Л.В., Шевчук О.С., Половко С.М., Донєвої Л.М., Алієвої О.В.,
Вакуленко К.Ю.
У жовтні 2017р. 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.
Скетецька Л.В. консультувала Гаркушу І.І. під час підготовки уроків,
написання характеристик учнів.
Половко С.М. запрошувала Мельник М.Є. на уроки, які вони потім
аналізували, допомагала під час підготовки до тижня початкової школи.
Черненко Т.Я. допомагала Лісаченко С.С. в розробці конспектів
уроків, рекомендувала сучасні форми організації уроку.
Донєва Л.М. проводила консультації для Ткаченко В.М. щодо
календарного планування та розробки уроків.
Вакуленко К.Ю. ознайомила Крушельницького О.О. з методикою
проведення самоаналізу занять, залучала педагога 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, Мельник
М.Є. провеле виховний захід «В гостях у Світлофора Моргайка»,
Біляченко Р.В. – годину спілкування «Ми діти твої, Україно», Ткаченко
В.М. – вікторину «В моєму серці Україна», Гаркуша І.І. – урок математики
«Компоненти дії додавання», Лісаченко С.С. – годину спілкування «Умови
взаєморозуміння», Кузнєцова Ю.М. – урок та виховний захід у перших
класах «Ми любимо англійську».
З 17 квітня по 25 квітня 2018р. був проведений тиждень успіхів
молодого учителя «Мій перший крок до зірок», під час якого Ткаченко
В.М. запросила на виховний захід «Дерево міцне корінням, а людина –
друзями», Лісаченко С.С. провела виховну годину «Мандрівка в країну
професій», Мельнк М.Є. – урок природознавства «Будь природі другом!
Червона книга України. Охорона рослин», Біляченко Р.В. – математичну
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вікторину. Гаркуша І.І. підготувала виховний захід «Спритний, сміливий,
уважний, розумний», Кузнєцова Ю.М. – урок на тему «Частини тіла»,
Крушельницький О.О. – урок фізкультури з елементами футболу.
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: майстер-класи «Створи
свій успіх», «Основні вимоги до акмеологічного уроку», «Секрети
надихаючих уроків», тренінг «Як говорити так, щоб тебе чули?», «круглий
стіл» «Учителі і батьки: як побудувати довіру?», презентація «Я роблю це
так...».
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.
Аналіз роботи з молодими та
малодосвідченими
спеціалістами
свідчить про те, що вони потребують більш дієвої допомоги шкільної
психологічної служби в організації роботи з дітьми. Лісаченко С.С. бажано
переглянути організацію роботи з батьками, Ткаченко В.М. – забезпечити
системність у викладанні навчальних дисциплін, Крушельницькому О.О. –
працювати над питаннями дисципліни та попередження дитячого
травматизму.
Педагогічний колектив школи у 2017-2018 н.р. брав участь в
експерименті «Упровадження мультипрофільного навчання
в
середній загальноосвітній школі».
Відповідно до умов проведення експерименту «Упровадження
мультипрофільного навчання середній загальноосвітній школі», у якому
бере участь заклад освіти, на підставі заяв батьків учнів 10 класів та з
метою реалізації елементів технології особистісно орієнтованого навчання,
підвищення ефективності профільного навчання, було визначено три
профільні групи учнів: історія, англійська мова; українська мова,
географія; українська мова, біологія.
Учні 1-их класів, 2-их класів, 3-Б, 3-В, 4-Б, 4-В класів вивчали курс
«Розвиток мислення» за рахунок годин варіативної складової
навчального плану.
Вчителі 2-3-их класів будували освітній простір на ідеях
канадського досвіду. На уроки фізкультури в 1 класи ми запрошували
керівників спортивних секцій та відомих спортсменів, щоб учні мали

34

можливість знайомитися з різними ігровими видами спорту. На уроках
музики діти знайомилися з грою на різних музичних інструментах.
Вчителі 2-3-их класів також активно впроваджують проектні
технології, проводили інтегровані уроки, цінні години, що дає змогу учням
набути життєвих навичок. Здійснювали обмін 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.

Результативність роботи вчителів-предметників
за підсумками 2017-2018 н.р.

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ланська К.І.
Кузнєцова Ю.М.
Алієва О.В.
Дмитренко І.К.
Линчик Є.С.
Кучай М.В.
Широкова О.М.
Вакуленко К.Ю.
Красова О.В.
Крушельницький О.О.
Бардаченко А.О.
Одинець Т.І.
Грібінюкова В.В.
Якусевич Л.М.
Мисель Т.П.
Гревнєва С.В.
Гетьман О.В.
Хоменко В.С.
Дячок О.В.
Мотова М.С.
Осьмак О.С.

23.

Гаркуша М.А.

24.

Діденко В.Є.

25.

Ісаєнко С.Б.

22.

Прізвище учителя

Сулім В.П.

Навчальний
предмет
англійська мова
німецька мова
англійська мова
англійська мова
німецька мова
англійська мова
музика
фізкультура
фізкультура
фізкультура
інформатика
інформатика
математика
математика
фізика
хімія
біологія
географія
психологія
історія
історія
історія,
правознавство
трудове
навчання,
образотворче
мистецтво
російська мова,
зарубіжна
література
російська мова,
зарубіжна
література

Якість
знань
81%
47%
62%
67%
49%
91%
92%
93%
81%
83%
93%
81%
50%
38%
47%
60%
67%
67%
100%
85%
59%
93%

Успішність
99%
91%
97%
93%
81%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
97%
96%
89%
94%
97%
97%
95%
100%
100%
93%
100%

98%

99%

95%

100%

75%

94%

26.

Хаустова О.В.
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російська мова,
84%
99%
зарубіжна
література
27. Коваленко О.П.
українська мова
50%
89%
та література
28. Ляшко Н.М.
українська мова
80%
97%
та література
29. Мисовська О.Ю.
українська мова
75%
98%
та література
30. Сулима В.О.
українська мова
63%
97%
та література
31. Гондюл І.Л.
математика
67%
100%
Директор школи Гондюл І.Л. організувала загальношкільний
конкурс сторітелінгів для педагогів «Мій найкращий день на роботі»
(14 вч. – 28%) та Вернісаж професійно-проективних колажів «Моя
персональна траєкторія розвитку в 2017-2018 н.р.» (17 вч. – 34%).

Професійний розвиток педагогічних працівників у 2017-2018
н.р. здійснювався наступним чином:
Кількісна
№/п
Вид діяльності
характеристика
1 Курсова перепідготовка
11 вчителів
2 Атестація
11 вчителів
Участь у фаховому конкурсі «Вчитель
3
1 вчитель
року – 2018»
4 Участь директора школи Гондюл І.Л. у
1 вчитель
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5

6

7

8

9

якості спікера:
- на EdCamp, що проходив в м. Києві
на
базі
приватної
Креативної
міжнародної
дитячої
школи
(25.03.2018 р.);
- на Всеукраїнському Фестивалі
педагогічних ідей в м. Києві
(17.03.2018 р.);
- на EdCamp в м. Чернівці на базі
Чернівецької гімназії №5 (31.04.2018
р.);
- на ІІ Всеукраїнському Форумі
«Асоціації молодих освітян» в м.
Запоріжжі (08.06.2018 р.);
- в рамках роботи ІІІ Міжнародної
школи
«Академія
педагогічної
творчості»
в
м.
Рибаківці
Миколаївської області (30.06.2018 р.);
- на Всеукраїнському Фестивалі
педагогічних ідей в м. Києві
(11.08.2018 р.).
Участь у шкільних педагогічних радах
Участь у виїзній педраді в м. КорсуньШевченківський
«Акмеологічний
підхід до організації освітнього
процесу як передумова реалізації
нових Державних стандартів освіти та
розвитку
творчого
потенціалу
педколективу» з
метою обміну
досвідом
з
колегами
КорсуньШевченківської гімназії (31.10.2017р.)
Колективний перегляд вистави за
п'єсою У. Шекспіра «Джульєтта і
Ромео» в Національному академічному
театрі російської драми ім. Лесі
Українки (26.12.2018 р.).
Участь у виїзній педраді в м. Бориспіль
м.
Бориспіль
«Акмеологія
та
підвищення якості освіти» з метою
обміну досвідом з колегами СЗШ №8
м. Бориспіль та екскурсії в аеропорт
Бориспіль (28.03.2018р.).
Участь вчителів у майстер-класі
«Медитації: як спростити життя
вчителям та дітям?», що провела
директор школи Гондюл І.Л.

51 вчитель

40 вчителів

49 вчителів

29 вчителів

28 вчителів
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10
11
12
13
14
15

16

Проведення відкритих уроків та
відкритих
позакласних
заходів
вчителями
Відвідано позашкільних заходів щодо
особистісного і професійного розвитку
вчителями школи
Участь у загальношкільному конкурсі
сторітелінгів для педагогів «Мій
найкращий день на роботі»
Участь у загальношкільному Вернісажі
професійно-проективних колажів «Моя
персональна траєкторія розвитку в
2017-2018 н.р.»
Участь вчителів у Шкільній платформі
«Що працює?» (орг. Черненко Т.Я.).
Написання вчителями статей до
методичної збірки «АРСЕНАЛ ІДЕЙ
«Думати
треба
запитувати:
як
розвивати критичне мислення в учнів»
(орг. Половко С.М.).
Перегляд прямих ефірів директора
школи Гондюл І.Л. у групі Фейсбук
«Професійне життя з ароматом
натхнення»

121 уроків
і позакласних заходів
43 заходи
14 вчителів
17 вчителів
31 вчитель
32 вчителів

16 вчителів
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Вчителі школи у 2017-2018 н.р. відвідали позашкільні заходи
(тренінги, майстер-класи, курси тощо) щодо особистісного та
професійного розвитку, а саме:
№
ПІБ вчителя
Посада
Назва заходу
директор
Освітній саміт на базі НВК
Гондюл І.Л.
1
школи, вчитель
«Розумка» (16.08.2017 р.).
математики
Районна серпнева (не)конференція
«Нова українська школа –
2
європейський простір освіти для
сучасних школярів»
(30.08.2017 р.).
Робота в Клубі щасливих вчителів
3
в якості спікера (21.10.2017 р.).
Міська серпнева конференція
педагогічних працівників «Нова
4
українська школа – 2017-2018 н.р.
Старт чи продовження поступу»
(22.08.2017 р.).
EdCamp в якості спікера, що
проходив в м. Києві на базі
5
приватної Креативної
міжнародної дитячої школи
(25.03.2018 р.)
Засідання Клубу директорів на
тему: «Ефективна співпраця з
6
батьками на базі Ліко-школи
(02.02.2018 р.).
EdCamp в м. Чернівці на базі
7
Чернівецького університету
(30.03.2018 р.)
Всеукраїнський фестиваль
8
педагогічних ідей в якості спікера
(17.03.2018 р.).
EdCamp в м. Чернівці на базі
Чернівецької гімназії №5, виступ
9
на вчительській паралелі
(31.03.2018 р.).
Районний захід для управлінців
щодо визначення пріоритетних
10
цінностей керівників закладів
освіти (16.05.2018 р.)
ІІ Всеукраїнський Форум
11
«Асоціації молодих освітян»
в м. Запоріжжі (08.06.2018 р.)
12

Всеукраїнський фестиваль
педагогічних ідей в якості спікера
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13
14
15
16
17
18
19

Половко С.М.

20
21
22

Кузнєцова
Ю.М.

23
Ш’юркова К.В.
24

25
26
27

Черненко Т.Я.
Донєва Л.М.

(11.08.2018 р.).
Тренерський курс
Олени Тараріної
Курс «Зустріч напряму»
Олени Тараріної
Курс «САД-2» Олени Тараріної
Заняття в танцювальній студії
Джаз-фанк
Заняття в спортивному клубі
«Атлетіко»
Фестиваль АРТ-практик
від Олени Тараріної
Курси «Критичне мислення для
освітян» (30 год) через платформу
масових відкритих онлайн - курсів
вчитель
Prometheus (сертифікат від
початкових
08.04.2018р.)
класів
Онлайн - курс для вчителів поч.
школи Міністерства освіти і науки
України ЕDERA ОСВІТОРІЯ
Семінар з німецької мови - НВК
№ 167, автор- Вольф Граор на
тему: «Корупція проти
вчитель
Комунікації»
іноземної мови
Онлайн - курс для вчителів поч.
школи Міністерства освіти і науки
України ЕDERA ОСВІТОРІЯ
«Базові методи психологічного
консультування та терапії».
Київський інститут раціонально –
інтуїтивної психотерапії «Я»,
Київ, вересень-листопад 2017р.
психолог
«Основи гештальт – терапія,
теорія та практика», руководство
–
Н. Заболотної. Київський
університет гештальт терапії.
(лютий 2018р. – грудень 2018р.)
Курси «Критичне мислення для
освітян» на сайті:
вчитель
Prometheus.org.ua
початкових
Онлайн - курс для вчителів поч.
класів
школи Міністерства освіти і науки
України ЕDERA ОСВІТОРІЯ
вчитель
початкових
Онлайн - курс для вчителів поч.
школи Міністерства освіти і науки
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класів

28
29
30
31

Заняття східними танцями
Курси «Ейдетики»

Мінахіна С.В.

32
33
34
35

Алієва О.В.

36
37
38
39
40

Іванкова С.М.

41

Ткаченко В.М.

42

Ляшенко А.Д.

43

Вакуленко
К.Ю.

України ЕDERA ОСВІТОРІЯ
Курси «Критичне мислення для
освітян» на сайті:
Prometheus.org.ua
Заняття пілатесом

вчитель
початкових
класів
вчитель
початкових
класів
вчитель
початкових
класів
вчитель
фізкультури

Психологічний семінар
«Як обійти конфлікти та зберегти
оптимізм до життя»
Семінар «Міжнародний досвід
здійснення моніторингу
викладання іноземної мови».
Семінар «Your Practical Guide to
the Joy of Teaching»
(Викладати з радістю)
Семінар «Listening as a lifelong
skill effective strategies for real life
and exam» (підготовка до
аудіювання ЗНО)
Вебінар «Placement Webinar»
Вебінар «Beading Webinar».
Вебінар «Christmas Webinar»
Курси «Критичне мислення для
освітян» на сайті:
Prometheus.org.ua
Онлайн - курс для вчителів поч.
школи Міністерства освіти і науки
України ЕDERA ОСВІТОРІЯ
Онлайн - курс для вчителів поч.
школи Міністерства освіти і науки
України ЕDERA ОСВІТОРІЯ
Онлайн - курс для вчителів поч.
школи Міністерства освіти і науки
України ЕDERA ОСВІТОРІЯ
Заняття шейпінгом
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Невирішені питання:
- небажання деяких вчителів щось змінювати в професійній діяльності;
- молоді та малодосвідчені спеціалісти потребують більш дієвої допомоги
шкільної психологічної служби в організації роботи з дітьми;
- 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:
- застосовувати диференційований підхід з метою орієнтації не стільки на
колектив, скільки на окремого вчителя;
- розкривати нові горизонти організації психологічного супроводу
освітнього процесу;
- дотримуватись «Етичного стандарту поведінки педагога СЗШ №158 м.
Києва»;
- надавати вчителям інформацію про курси, навчання, що дають
можливість зростати духовно;
- залучати молодих спеціалістів до більш активної участі в семінарах,
тренінгах та інших формах методичної роботи;
- шкільній психологічній службі приділяти більше уваги організації роботи
з молодими та малодосвідченими спеціалістами;
- 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 освітньої діяльності.

Ваше призначення приховано в тому,
що Ви любите робити більше всього на світі.
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.
– Технологія критичного мислення. Освітня технологія критичного
мислення - це сукупність різноманітних педагогічних прийомів, які
спонукають учнів до дослідницької творчої активності, створюють
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умови для усвідомлення ними матеріалу, узагальнення одержаних знань.
Ця технологія допомагає готувати дітей нового покоління, які вміють
розмірковувати, спілкуватися, чути та слухати інших. При запровадженні
цієї технології знання засвоюються набагато краще, адже ця технологія
розрахована не на запам’ятовування, а на вдумливий, творчий процес
пізнання світу, на постановку проблеми та пошук її вирішення. Критичне
мислення – мислення самостійне. Учні повинні мати достатньо
свободи, щоб мислити і самостійно вирішувати найскладніші питання.
Мислити критично можна в будь-якому віці. Навіть у першокласників
накопичено для цього достатньо життєвого досвіду та знань. Саме завдяки
критичному мисленню традиційний процес пізнання знаходить
індивідуальність і стає свідомим, безперервним та продуктивним.
– Медитативні практики. Допомагають учням привести в порядок
розум, очистити його.
– 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.
– Мотиватори в щоденник учнів від директора школи.
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.
Підсумки районних предметних олімпіад підведені у наказі
управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації від 10.01.2018р. № 7 «Про підсумки ІІ (районного) етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад серед учнів навчальних закладів
району у 2017-2018 навчальному році».
У 2017-2018 н.р. наша школа має 23 призери районних предметних
олімпіад:
з української мови і літератури – 2,
з історії – 1,
із зарубіжної літератури – 5;
з образотворчого мистецтва – 2,
з біології – 9,
з фізики – 1;
з комп'ютерної анімації – 1;
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з комп'ютерної графіки – 1;
з офісних технологій – 1.
Кількість учасників ІІ (районного) етапу – 83, відсоток якості участі
– 26,5.
У рейтингу за кількістю переможців наша школа поділила 25 місце з
іще двома школами району посіла 4 місце серед загальноосвітніх шкіл, у
рейтингу за якістю участі – 36.
Найбільшу кількість призерів підготували Гетьман О.В. з біології – 7
та Ісаєнко С.Б. із зарубіжної літератури – 4.
Місце на
№
Прізвище учня
Клас
Предмет
районній
Учитель
з/п
олімпіаді
Степанюк
1.
9-А укр. мова, літ.
ІІІ
Сулима В.О.
Олександр
Коваленко
Коваленко
2.
10-Б укр. мова, літ.
ІІІ
О.П.
Катерина
3. Аніщенко Карина
8-А
історія
ІІ
Осьмак О.С.
4. Іванченко Ксенія
7-Б
зарубіж. літ.
ІІ
Ісаєнко С.Б.
5. Макарчук Максим
7Б
зарубіж. літ.
ІІІ
Ісаєнко С.Б.
6. Аніщенко Карина
8-А зарубіж. літ.
ІІІ
Ісаєнко С.Б.
7. Рассоха Єлизавета
8-А зарубіж. літ.
ІІІ
Ісаєнко С.Б.
Степанюк
Хаустова
8.
9-А зарубіж. літ.
ІІІ
Олександр
О.В.
Гаркуша
9. Грабчук Катерина
8-А
образ мист.
ІІ
М.А.
Гаркуша
10. Хайло Софія
8-Б
образ мист.
ІІІ
М.А.
11. Аніщенко Карина
8-А
біологія
ІІІ
Гетьман О.В.
12. Постовий Микита
8-А
біологія
ІІІ
Гетьман О.В.
Степанюк
13.
9-А
біологія
ІІ
Гетьман О.В.
Олександр
14. Чабан Марія
9-А
біологія
ІІІ
Гетьман О.В.
Кочеровець
15.
10-Б
біологія
ІІІ
Гревнєва С.В.
Олександр
Каглинська
16.
10-Б
біологія
ІІІ
Гревнєва С.В.
Анастасія
17. Бреус Дар’я
11-А
біологія
ІІІ
Гетьман О.В.
Захарченко
18.
11-А
біологія
ІІІ
Гетьман О.В.
Володимир
19. Пантюхов Богдан
11-А
біологія
ІІІ
Гетьман О.В.
20. Осипенко Михайло 9-А
фізика
ІІІ
Мисель Т.П.
комп.
21. Вечерова Дар’я
8-А
ІІІ
Одинець Т.І.
анімація
22. Вечерова Дар’я
8-А комп. графіка
І
Одинець Т.І.
23. Осипенко Михайло 9-А офіс.технології
ІІ
Одинець Т.І.
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Серед цих учнів Степанюк Олександр (9-А) посів призові місця з
української мови та літератури, біології, зарубіжної літератури (3
предмети); Аніщенко Карина (8-А) посіла призові місця з історії, біології,
зарубіжної літератури (3 предмети).
Вечерова Дар’я (8-А) та Осипенко Михайло (9-А) стали призерами з
двох предметів.
Порівняльний аналіз результатів участі учнів школи у ІІ (районному)
етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад свідчить про те, що у порівнянні
з минулим навчальним роком призових місць стало на 4 більше:
2015-2016 н.р. – 24
2016-2017 н.р. – 19
2017-2018 н.р. – 23.
Проаналізовано результати участі учнів профільних груп 10-А, 10-Б
класів з мультипрофільним навчанням у районних предметних олімпіадах.
Так Кочеровець Олександр (група «українська мова, біологія») посів ІІ
місце з біології (вчитель Гревнєва С.В.), Каглинська Анастасія (група
«українська мова, біологія») – ІІІ місце з біології (вчитель Гревнєва С.В.),
ІІІ місце з української мови і літератури у Коваленко Катерини (група
«українська мова, біологія») (вчитель Коваленко О.П.).
Слід зауважити, що стало більше призерів із зарубіжної літератури,
інформаційних технологій та з’явилося призове місце з фізики.
Ми не маємо призерів з правознавства, хімії, математики, географії,
фізкультури, англійської мови.
Учні школи не були представлені на районних олімпіадах з
трудового навчання (з об’єктивних причин), німецької мови, екології,
економіки.
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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 2017р. 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 8
робіт.
№
з/п

ПІБ учня

1.

Степанюк
Олександр
Сергійович

2.

Гаврилюк
Богдан
Сергійович

3.

Нагорна
Катерина
Ігорівна

4.

Коваленко
Катерина
Михайлівна

5.

6.

7.

8.

Коваленко
Катерина
Михайлівна

Клас

Тема роботи

9-А

«Вплив та наслідки
податкових систем
Австрійської,
Російської імперій та
Гетьманщини на
суспільне життя
українців (ХVII-ХІХ
ст.)».

Секція

Учитель

Правознавство Сулім В.П.

«Ідеологія
10-А українського Історія України
націоналізму».
«Український
модерн:
Історичне
10-Б
європейський
краєзнавство
вимір».
«Права дитини
та проблеми
10-Б
Правознавство
насильства над
дітьми».
«Крики в
Літературна
10-Б
порожнечі
творчість
свідомості».

«Тенденції
розвитку
Всесвітня
біполярного
Занудін Іван
11-А
світового процесу
Володимирович
історія
(ІІ половина ХХ ст.
– початок ХХІ ст.)
«Вплив податкової
системи Радянської
Мещерякова
влади на розвиток
Марія
11-А українських земель Правознавство
в часи Великої
Валентинівна
Вітчизняної
війни».
«Молодіжні
Науменко
субкультури як
Яна
11-А психологічне та
Філософія
соціальне
явище
Віталіївна
суспільства».

Місце на
районному
етапі
ІІІ

Осьмак О.С.

ІІІ

Осьмак О.С.

ІІ

Сулім В.П.

ІІ

Коваленко
О.П.

ІІ

Сулім В.П.

ІІІ

Сулім В.П.

ІІ

Сулім В.П.

-
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Призові місця посіли Степанюк Олександр (3), Мещерякова Марія
(2), Коваленко Катерина (2), Занудін Іван (3) (керівник Сулім В.П.),
Гаврилюк Богдан (3), Нагорна Катерина (2) (керівник Осьмак О.С.),
Коваленко Катерина (2) (керівник Коваленко О.П.).
У 2017-2018 н.р. 7 учнів школи стали призерами районного етапу
конкурсу-захисту робіт МАН.
Слід відзначити роботу Суліма Володимира Петровича, який
приділяє велику увагу залученню учнів до науково-дослідницької роботи у
рамках Малої академії наук.
Осьмак Олена Станіславівна та Коваленко Олена Петрівна також
цілеспрямовано та систематично працюють з обдарованими дітьми,
готуючи їх до участі у районних олімпіадах та захисті робіт МАН.

Результативність участі учнів у МАН
(районний етап)
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В інших конкурсах учні посіли наступні призові місця:
1.

1.
2.
3.

Халаман
Єлизавета Вадимівна

УКРАЇНОЗНАВСТВО

9-Б

Українознавство

ІІІ

Осьмак
О.С.

Переможці ІІ (районного) етапу 18 Міжнародного конкурсу
з української мови імені Петра Яцика
серед учнів 5-11 класів у 2017-2018 н.р.
Тарасов Олексій
Сулима
5-А Конкурс Яцика
І
Олегович
В.О.
Осипенко
Сулима
9-А Конкурс Яцика ІІІ
Михайло Максимович
В.О.
Степанюк
Сулима
9-А Конкурс Яцика ІІІ
Олександр Сергійович
В.О.
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Управління навчально-виховною роботою здійснювали заступники
директора з навчально-виховної роботи Діденко Валентина Євгенівна та
Костяна Наталія Борисівна.
За підсумками 2017-2018 н.р. 72 учні (10%) 2-11 класів мають
високий рівень навчальних досягнень, 289 учнів (41%) – достатній рівень,
що становить 46%. Похвальними листами «За високі досягнення у
навчанні» нагороджені 72 учнів.

Результати навчальних досягнень учнів
2-11 класів
53

2017-2018
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2014-2015
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Найкращі результати серед початкової школи продемонстрували
учні
2-В кл., якість знань – 93% (кл.кер. Біляченко Р.В.), 3-А кл., якість
знань – 74% (кл.кер. Половко С.М.), 3-В кл., якість знань – 80% (кл.кер.
Ткаченко В.М.), 4-А кл., якість знань – 80% (кл.кер. Черненко Т.Я.), 4-Б
кл., якість знань – 88% (кл.кер. Донєва Л.М.).
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Серед 5-9 класів найбільшу вмотивованість до навчальної діяльності
мають учні 7-А класу (класний керівник Гетьман О.В.) – якість знань 56%,
учні 5-А кл. – якість знань 77% (кл.кер. Сулима В.О.).
Викликають занепокоєння результати учнів 8-Б, 8-А класів (класні
керівники Хоменко В.С., Коваленко О.П.), якість знань яких становить
відповідно 4% та 19%.
На жаль, 53 учні школи мають початковий рівень навчальних
досягнень, що складає 8%. Найбільша кількість таких учнів у 6-А кл. (12
учнів), 8-Б (13 учнів), 7-Б (8 учнів) класах.
Моніторинг якості знань та успішності учнів
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Свідоцтва з відзнакою отримали Степанюк Олександр (9-А кл.) і
Пшенична Олена (9-Б кл.). Срібну медаль отримала Мещерякова Марія
(11-А кл.).
Результати ДНЯ ЯКОСТІ - 2018
У 2017-2018 н.р. в рамках «Дня якості – 2018» вивчалося питання
«Школа очима учнів» серед учнів 4-11 класів.
Результати наступні:
Я оцінюю свою успішність у школі як
11%

18%

Гарну

Середню
Низьку

71%
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Мої успіхи в навчанні є такими,
тому що
займаюся з
репетиторами

13%

достатньо засвоюю
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У своїй проблемі я можу
розраховувати на допомогу
6%

34%

класного керівника

заступника директора

практичного психолога
директора школи

39%
7%

8%

6%

батьків

ні на кого

Моя думка про нашу школу

21%

13%

7%
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14%

22%

має належний санітарногігієнічний стан

забезпечена комп’ютерами
школа не змінюється на
кращ е
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Мій статус у спілкуванні
з однокласниками
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обмежене коло друзів
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Коли друзі порушують правила
поведінки, я їх зупиняю
15%

20%
Завжди
Іноді
Ніколи

65%
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байдуже ставляться

14%

ображають один одного

17%

трапляються наклепи

13%

справедливо вирішують конфлікти

10%

ставляться з розумінням
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Я вважаю, що потрібно покращити
освітній процес
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Використання медитативних практик в освітньому процесі
Інновацією в цьому році стало також проведення Дня
медитативних та релаксуючих практик (16.03.2018 р.).
Попередньо було проведено майстер-клас для вчителів щодо їх
впровадження в освітній процес. Медитативні практики для дітей
були підібрані відповідно до їх віку. Адже тільки плавні
поступові зміни дають результати. Різкі ж зміни можуть нас
зламати.
Чому дітей варто вчити медитативним практикам, і як це
полегшить життя їм, нам – вчителям та батькам?
Сучасні діти засвоюють стільки інформації, скільки нам в
їхньому віці навіть не снилося. Нервовій системі дитини все
важче впоратися з цими потоками. Перевантаження настає
непомітно, але неминуче. Поведінкові проблеми у дітей,
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труднощі з концентрацією - вже, скоріше, варіант норми, ніж
виняток.
Тому в умовах інформаційного перевантаження вже
недостатньо просто давати дітям знання. Їх потрібно навчити
вчитися: утримувати увагу, концентруватися на важливому,
продуктивно використовувати свою пам'ять, справлятися зі
стресами і емоціями, і залишатися ефективними в умовах
високого навантаження.
Найдоступніший спосіб навчитися всього цього систематичні медитативні практики.
Медитативні практики - це не релігія, це не філософська
течія. Ми стежимо за гігієною тіла, щоб бути здоровими. Розум
теж потрібно очищати від інформаційних «забруднень». І в цьому
допомагають
медитативні
практики.
Адже
збуджений,
перевантажений інформацією розум не може гармонійно
взаємодіяти з навколишнім світом.
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Результати ДПА учнів 4 класу
У 2017-2018 н.р. державна підсумкова атестація учнів 4-х класів
проводилася з двох предметів: української мови та математики, у формі
підсумкових контрольних робіт.
Про рівень сформованості умінь та навичок учнів з української мови
свідчать дані таблиці:
Українська мова
Якість
За
Писали
Клас
знань,
Рівень досягнень учнів
списком роботу
початковий середній достатній високий
%
4-А
30
29
86
4
10
15
4-Б
32
31
74
8
19
4
4-В
28
24
71
7
13
4
Всього
90
84
77
19
42
23
Результати ДПА з української мови показали, що в 100% учнів на
рівні Державного стандарту загальної початкової освіти сформовано
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 77%. Найкращі
результати (11-12 балів) мають такі учні: Конопля Х., Кульчицький В.,
Нікітін М., Строчик В., Тимачева О.,
Хом’як Т., Шостак М. (4-А клас,
вчитель Черненко Т.Я.), Філімонова В. (4-В клас, вчитель Іванкова С.М.).
Рівень сформованості умінь та навичок учнів
4-х класів з української мови
за результатами ДПА у 2017-2018 н.р.
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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
88%.
Результати підсумкової контрольної роботи з математики
представлено в таблиці:
Математика
За
ПисаЯкість
Клас списли
Рівень досягнень учнів
знань, %
початковий середній достатній високий
ком
роботу
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4-А
30
29
93
3
5
21
4-Б
32
31
84
5
8
18
4-В
28
25
88
3
9
13
Всьо90
85
88
11
22
52
го
Найкращі результати (11-12 б.) показали учні: Акімов І., Валуєва М.,
Воронова Б., Глушко М., Горбаль В., Духова К., Ковмір О., Кондратенко О.,
Конопля Х., Лактіонова С., Левківська А., Нікітін М., Пилипюк К., Скиба
А., Строчик В., Тимачева О., Шостак М. (4-А клас, вчитель Черненко Т.Я.),
Бадрак О., Вакуленко К., Головченко Д., Кіпріянова К., Лисяк А.-М.,
Пономаренко Т., Романченко Д., Святина А., Тимчаковський О., Юматов Д.
(4-Б клас, вчитель Донєва Л.М.), Воронін О., Ковальчук Г., Козлов Р., Кондя
М., Мельник В., Перевозник Я, Прилуцький А., Філімонова В. (4-В клас,
вчитель Іванкова С.М..).
Серед типових помилок виявлено прогалини в знаннях учнів при
розв’язуванні прикладів, геометричного матеріалу, при встановленні
порядку дій. Не всі учні розв’язали задачі.
Рівень сформованості умінь та навичок учнів
4-х класів з математики за результатами
ДПА у 2017-2018 н.р.
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100%
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100%
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100%
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Якість знань
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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
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.
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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 04 червня по 15
червня 2018 року.
Учасниками ДПА стали 27 учнів 9-А класу та 26 учень 9-Б класу.
Були звільнені від ДПА (за станом здоров’я, на підставі довідок ЛКК) 3
учнів: Іванчикова Марія (9-Б), Ільченко Володимир (9-А), Стельмах
Андрій (9-Б).
Адміністрація школи проаналізувала результати ДПА у 9 класах:
Предмет

Клас

Укр. мова

Укр. мова
Математика
Математика
Біологія
Біологія

9-А

9-Б
9-А
9-Б
9-А
9-Б

Кільк. Рівень навчальних досягнень Якість Успіш
Учитель
учнів високий достат. середній початк. знань ність
14
3
6
5
64% 100% Мисовська О.Ю.
13
4
6
2
1
77% 92% Сулима В.О.
26
6
8
10
2
54% 92% Сулима В.О.
27
2
6
17
2
30% 93% Грібінюкова В.В.
26
2
5
17
2
26% 92% Грібінюкова В.В.
27
3
9
15
44% 100% Гетьман О.В.
26
2
7
16
1
35% 96% Гетьман О.В.

Учні 9-х класів мають належну якість знань з української мови
(вчителі Мисовська О.Ю., Сулима В.О.).
Результативність ДПА з української мови
учнів 9-х класів у 2017-2018 н.р.
(вч. Мисовська О.Ю., Сулима В.О.)
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На жаль, якість знань з математики (вчитель Грібінюкова В.В.) не
може вважатися задовільною (9-А – 30%, 9-Б – 26%).
Мають початковий рівень навчальних досягнень за підсумками ДПА
- з української мови Фастовець М. (9-А), Горобей Д. (9-Б),
Поздняков
О. (9-Б);
- з математики Гуляй Д. (9-А), Фастовець М. (9-А), Поздняков О.
(9-Б),
Чухненко А. (9-Б);
- з біології Чорний А (9-Б).
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Результативність ДПА з математики
учнів 9-х класів у 2017-2018 н.р.
(вч. Грібінюкова В.В.)
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Ніхто з учнів 9-А класу не має початкового рівня навчальних
досягнень з біології (вчитель Гетьман О.В.), як і в групі Мисовської О.Ю. з
української мови.
Аналіз результатів навчальної діяльності за підсумками 2017-2018
н.р.
Предмет

Укр. мова

Укр. мова
Алгебра
Геометрія
Алгебра
Геометрія
Біологія
Біологія

Клас
9-А
9-Б

9-А
9-Б

9-А
9-Б

Кільк. Рівень навчальних досягнень Якість Успіш
Учитель
учнів високий достат. середній початк. знань ність
15
3
7
5
100% Мисовська О.Ю.
67%
13
2
7
3
1
92% Сулима В.О.
16
3
10
14
1
46% 96% Сулима В.О.
28
3
9
14
2
43% 93% Грібінюкова В.В.
28
3
8
15
2
39% 93% Грібінюкова В.В.
28
2
5
18
3
25% 89% Грібінюкова В.В.
28
2
7
18
1
32% 96% Грібінюкова В.В.
28
2
11
13
2
46% 93% Гетьман О.В.
28
2
10
14
2
43% 93% Гетьман О.В.

Під час ДПА з української мови учні 9-А класу групи Сулими В.О.
показали кращі результати у порівнянні з підсумками 2017-2018 н.р. Це ж
стосується і 9-Б класу (вчитель Сулима В.О.), що свідчить про
систематичну цілеспрямовану роботу педагога з підготовки учнів до ДПА.
На жаль, учні 9-х класів не підтвердили якість знань за 2017-2018
н.р. з математики (учитель Грібінюкова В.В.): в 9-А класі на ДПА – 30%, за
рік – 41%, а в 9-Б класі на ДПА – 26%, за рік – 39%. Протягом року
Грібінюкова В.В. проводила консультації, як групові, так і індивідуальні.
Але у частини учнів 9-х класів не було належної мотивації.
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Результативність ДПА з біології
учнів 9-х класів у 2017-2018 н.р. (вч. Гетьман О.В.)
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Під час ДПА з біології (учитель Гетьман О.В.) учні 9-А класу
підтвердили результати річного оцінювання, учні 9-Б класу за 2017-2018
н.р. мали якість знань 43%, за результатами ДПА – 35%. Слід зазначити,
що в 9-А класі за підсумками ДПА з біології немає учнів з початковим
рівнем навчальних досягнень, у 9-Б класі їх стало менше. Це свідчить про
те, що Гетьман О.В. відповідально поставилася до підготовки учнів до
ДПА, залучаючи їх до різних форм роботи.
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.
Середній бал свідоцтв учнів 9-х класів у 2017-2018 н.р. – 8,5.
Свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою
отримали такі учні 9-их класів: 1. Осипенко Михайло Максимович –
9-А кл. 2. Степанюк Олександр Сергійович – 9-А кл. 3. Пшенична
Олена Василівна – 9-Б кл.
Результати державної підсумкової атестації учнів 11-х класів
Відповідно до існуючих нормативних документів у 2018р. 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 28 учнів. ДПА з історії України склали 17 випускників, з
математики – 13, з англійської мови – 11, біології – 12, географії – 2,
фізики – 1.
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Адміністрацією школи було проаналізовано результати ДПА у формі
ЗНО та результати річного оцінювання випускників 2017-2018 н.р. (див.
таблицю 1).
Аналіз результатів ДПА свідчить про те, що спостерігається
зниження результативності практично з усіх предметів, з яких учні
проходили ДПА.
З української мови кількість учнів, які мають достатній рівень
навчальних досягнень, знизилась з 21 до 12, збільшилася кількість із
середнім рівнем навчальних досягнень. На жаль, Колесников Максим
склав ДПА на 3 бали.
З історії України за рік 11 учнів мали оцінки 7-9 балів, за ДПА 6
учнів мають достатній рівень навчальних досягнень.
З математики 2 учнів склали ДПА на 3 бали: Букреєв Артем,
Тарасюк Анастасія (за навчальний рік мали середній рівень досягнень).
З англійської мови за підсумками року 8 учнів мали оцінки 7-9 балів,
за результатами ДПА таких учнів стало 4. Прикро, що претендентка на
золоту медаль Мещерякова Марія одержала за ДПА з англійської мови 9
балів. З біології за підсумками 2017-2018 н.р. 7 учнів мали оцінки 7-9
балів, за результатами ДПА таких учнів стало 3.
З географії 2 учнів мали високий рівень навчальних досягнень, ДПА
вони склали з оцінками достатнього рівня.
Ющук Павло, який проходив ДПА з фізики підтвердив свою річну
оцінку.
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Середній бал ДПА в формі ЗНО
учнів 11-А класу в 2017-2018 н.р.
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Середній бал атестату учнів 11-А класу 2017-2018 н.р. – 8,2.
Приємно, що деякі учні значно підвищили свої результати.
Так, Занудін Іван одержав 11 балів під час ДПА з англійської мови
(за рік мав 9 балів), з історії України одержав 11 (за рік мав 10 балів);
Тищенко Олег одержав 10 балів під час ДПА з історії України (за рік мав
8); Савчук Артем одержав 8 балів під час ДПА з української мови (за рік
мав 5 балів); Пантюхов Богдан з цього ж предмета одержав 10 балів (за рік
мав 7); Лімборський Максим одержав 10 балів (за рік мав 8).
Це свідчить про те, що частина учнів мала необхідну мотивацію,
працювала плідно та систематично, дослухалися до порад вчителів,
відвідували консультації.
Слід зазначати, що результати ДПА потрібно аналізувати
індивідуально щодо кожного випускника.
Срібною медаллю «За досягнення у навчанні» нагороджена
Мещерякова Марія Валентинівну, учениця 11-А класу.
Багато учнів в цьому навчальному році під керівництвом голови м/к
вчителів математики та інформатики Грібінюкової В.В. взяли активну
участь у математичному конкурсі «Кенгуру». Всього учасників – 96,
мають добрі результати – 19.
Невирішені питання:
- відчуваються негативні залишки “радянської спадщини” (не все можна
вирішити цифрами);
- недостатня результативність допрофільного навчання;
- потребує більшої уваги підготовка молодших школярів до застосування
математичних знань до ситуацій, близьких до реальних;
- відсутність призерів олімпіади з правознавства, хімії, математики,
географії, фізкультури, англійської мови;
- учні школи не були представлені на районних олімпіадах з трудового
навчання (з об’єктивних причин), німецької мови, екології, економіки;
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- низька результативність участі учнів в олімпіаді з історії;
- не були представлені МАНівські роботи учнів школи з психології,
зарубіжної літератури;
- невеликий прогрес у якості знань (на 5%) та успішності (на 2%) учнів 211 класів в порівнянні з минулим 2016-2017 н.р.;
- 72 учні навчається на високому рівні, 289 уч. - на достатньому, 284 уч. –
на середньому, 53 учні – на початковому рівні;
- неефективна партнерська співпраця вчителів з учнями;
- учні замало залучаються до самостійної навчальної діяльності.
Основні завдання:
- класоводам 1-4 класів організувати систематичну роботу по
впровадженню тестових технологій навчання з метою підготовки учнів до
ДПА та скоригувати програми з української мови, читання, математики
для учнів, які мають початковий та середній рівень знань в 2-4-х класах, та
для учнів, які перешли в 5-й клас;
- всім педагогічним працівникам з метою підвищення якості знань учнів
особливу увагу звертати на розвиток навчальних компетенцій учнів,
ширше застосовувати інтегративні методи навчання, різноманітні
технології та педагогічні методи і прийоми, що сприяють активізації
пізнавальної діяльності;
- заступнику директора з навчально-виховної роботи Діденко В.Є.
організувати проведення майстер-класу для вчителів, які викладають в 11
класах, щодо підготовки учнів до ЗНО та провести співбесіди з учителямипредметниками щодо результативності участі учнів у ДПА у формі ЗНО,
скоординувати траєкторії їх діяльності;
- на засіданнях предметних методичних комісій проаналізувати результати
участі учнів школи у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад та розробити заходи щодо підвищення ефективності організації
роботи з обдарованими дітьми;
- рекомендувати всім учителям-предметникам, особливо тим, які
викладають у мультипрофільних групах, проводити систематичну
цілеспрямовану роботу з учнями, які можуть представляти школу на
районних та міських олімпіадах, конкурсах;
- членам педколективу потрібно приділяти більше уваги виявленню
здібних до наукової діяльності дітей;
- рекомендувати членам педколективу переглянути ефективність
використання годин індивідуально-групових занять з метою залучення
школярів до участі у роботі МАН;
- всім учителям-предметникам удосконалювати індивідуальну роботу з
учнями з метою підготовки їх до державної підсумкової атестації.
- підвищити результативність допрофільного навчання;
- відкрити класи з мультипрофільним навчанням за наявності необхідної
кількості учнів 10-х класів;
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- запроваджувати вчителями нові прогресивні методи навчання з широким
використанням інтерактивного спілкування, мультимедіа, дистанційного
навчання;
- прагнути побудувати особистісно-орієнтовану модель освіти, адаптовану
до рівнів та індивідуальних особливостей розвитку учнів;
- здійснювати пошуки оптимального поєднання загальноосвітньої,
розвивальної та профільної підготовки учнів;
- управляти якістю освіти засобами 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.

Школа, в якій панує ЩАСТЯ,
не може бути тісною.
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 28 класних керівників, 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.

Велика увага приділялась патріотичному вихованню учнів,
вшануванню пам’яті видатних українських діячів, борців за незалежність
України, учасників Другої Світової війни. Проведено заняття в гуртках
військово-патріотичного виховання «Захисник Вітчизни» та змагання з
військово-патріотичних видів спорту .
8 травня 2018 р. учні 8- А класу брали участь у заході, який
організувала класний керівник Коваленко О..П. до Дня Пам’яті,
Примирення та Перемоги, де були присутні ветерани Другої Світової
війни та діти війни. Значну роль у патріотичному вихованні відіграло
відвідування Національного музею у Другій Світовій війні.
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Протягом 2017-2018 навчального року в школі працювала
соціально-психовлогічна служба у складі: психологів Ш’юркової К.І. та
Балибіної О.М. та соціального педагога Дячок О.В. Для учнів 1-11 класів
протягом року проводились тренінги , бесіди, семінари. Для батьків та
дітей протягом року проведені виступи психолог та соціального педагога:
«Безпека дитини вдома, в школі, на вулиці», «Про соціальний захист
дитини», «Права дитини. Попередження насильства», «Безпека поведінки
в Інтернеті», «Профілактика
згубних звичок», «Як подолати
стрес».
З метою формування
здорового
способу
життя
школа працювала за програмою
Шкіл сприяння здоров’ю. В усіх
класах проведений медичний
огляд дітей, відповідно до якого
складені списки та визначені
групи здоров’я учнів.
В цьому 2017-2018 н.р.
учні
активізувались
у
спортивному напрямку і стали
більш активно брати участь, як
в загальношкільних, так і в
районних
спортивних
змаганнях. Так, діти стали учасниками шкільних змагань з волейболу,
взяли участь в районній естафеті, в районних змаганнях з футболу (5 кл.), в
районних спортивних змаганнях «Козацький гарт», в Дні Захисника
Вітчизни, гаслом якого були слова: «МУЖНІСТЬ більше проявляється не в
тому, щоб затіяти бійку, а в тому, щоб уміти уникнути її…». До
проведення уроків фізкультури долучались керівники спортивних секцій,
було проведено олімпійський урок.
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Якщо Ви змагаєтеся і не здаєтеся, - це і є СИЛА! Значну роль з
пропаганди здорового способу життя проводили вчителі фізкультури
Красова О.В., Вакуленко К.Ю. та Крушельницький О.О. та вчитель курсу
«Захист Вітчизни» Сулім В.П.
Учні також себе можуть реалізувати в різних творчих
загальношкільних заходах. Так, в цьому році було вперше проведено
свято української
пісні під назвою:
«Слухай
українське!»,
приурочене
до
Міжнародного дня
рідної
мови
(21.02.2018
р.).
Ведучими
та
організаторами
свята були Коваленко Олена Петрівна, Харченко Яна Вікторівна,
Аніщенко Каріна та Олішевич Анастасія (8-А кл.). На святі також співала
вчитель музики Широкова Олена Миколаївна.
Наша школа без танців жити не може, тому з цього року в закладі
започатковується нова традиція проведення фестивалю шкільних талантів
«Танцюють всі!» (відп. Харченко Я.В., Еттліх Т.В.). І саме 24 квітня 2018
р. вперше відбувся цей танцювальний конкурс, в якому взяли участь 17
танцювальних колективів 1-11 класів, серед яких і вчительський. Не
вистачало тільки батьківського.
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Нам не дано жити 1000 років, так навіщо учням витрачати свій час
просиджуючи тільки за партою??? Тому до творчих перемог належить й
організації екскурсій для учнів, так би мовити, «виїзні уроки». Так, в цьому
році було організовано 116 екскурсій для учнів 1-11 класів.
Кількість екскурсій, що відвідали учні 1-4 класів
у 2017-2018 н.р.
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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 у І семестрі: м. Біла Церква, парк «Олександрія» – 8-А ( кл.кер.
Коваленко О.П.),8-Б кл. (кл.кер. Хоменко В.С.); м.ПереяславХмельницький, Музей під відкритим небом – 9-Б клас (кл.кер. Алієва
О.В.), 10-А клас (кл.кер. Осьмак О.С.); екскурсія «Історичний Київ» - 9-Б
(кл.кер. Алієва О.В.), 10-А ( кл.кер.Осьмак О.С.); 8-А ( кл.кер. Коваленко
О.П.),8-Б кл. (кл.кер. Хоменко В.С.); оглядова екскурсія «Осінній Київ» 6-Б клас (кл.кер. Ісаєнко С.Б.); екскурсії в Планетарій 2-В кл. ( кл.кер.
Біляченко Р.В.); екскурсія до Пожежної частини; екскурсія в Музей
голодомору – 5-В клас (кл.кер.Кучай М.В..), 5-А клас – Сулима В.О.; 5-Б
клас (кл.кер. Мисовська О.Ю.); екскурсія на кондитерську фабрику
«Рошен» - 5-В кл. ( кл.кер. Кучай М.В..); екскурсія в зоопарк «12 місяців» 2-Б клас ( кл.кер. Мінахіна С.В.), (4-В клас – кл.кер. Іванкова С.М.); Сирна
фабрика 3-Б клас ( кл.кер. Ляшенко А.Д..); екскурсія на НСК
«Олімпійський; участь у квесті «Софія Київська»; Національний музей
Тараса Шевченка - 8-А ( кл.кер. Коваленко О.П.),8-Б кл. (кл.кер. Хоменко
В.С.); екскурсії в Експериментаніум – 7-А клас (Гетьман О.В.), 6-Б клас –
(Ісаєнко С.Б.), 4-А клас – (Черненко Т.Я.); екскурсія на хлібзавод
«Кулинині» - 3-а клас (кл.кер. Половко С.М.); екскурсія в редакцію
журналу «Пізнайко» 0- 3-В клас (кл.кер. Ткаченко В.М.); екскурсія в
Музей води – 4-В клас ( кл.кер. Іванкова С.М.);екскурсії фабрику
ялинкових прикрас в с. Клавдієво для учнів 2-В кл. ( кл.кер. Біляченко
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Р.В.), 2-А клас (кл.кер. Скетецька Л.В.); екскурсія в Національний музей
Україна в Другій світовій війні – 11 клас (вч. історії Сулім В.П.), екскурсії
на завод «Кока-Кола», в «Місто дитячих професій»ТЦ «Блокбастер» - 6-Б
кл. ( кл.кер.Ісаєнко С.Б.); екскурсія в Арт-мол «Дятиче місто професій» - 4Б кл. ( кл.кер. Донєва Л.М.), 4-А клас (кл.кер. Черненко Т.Я.).
Кількість екскурсій, що відвідали
учні 5-11 класів у 2017-2018 н.р.
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У ІІ семестрі: екскурсія на хлібзавод «Кулиничі» (кл.кер. 5-Б кл.
Мисовська О.Ю., 5-В кл. – Кучай М.В. ); екскурсія в бібліотеку
ім..К.Симонова (кл.кер. 6-Б кл. Ісаєнко С.Б.); екскурсія в Національний
музей України ( кл.кер. 10-А кл. Остмак О.С.); екскурсія в бібліотеку ім..
Бугая ( кл.кер.1-А кл. Шевчук О.С.); перегляд вистави «Полінна» (кл.кер.
5-А Сулима В.О., 5-Б Мисовська О.Ю. та 5-В кл. Кучай М.В.); екскурсія на
завод «Рошен» ( кл.кер. 3-А кл. Половко С.М.); екскурсія в університет
ім.М.Поплавського (кл.кер. 10-Б кл. Гревнєва С.В.); екскурсія в Ботанічний
сад ім.Гришка (кл.кер. 10-Б кл. Гревнєва С.В.); екскурсія в Природничий
музей (кл.кер. 7-А кл. Гетьман О.В.); екскурсія в «Київгаз» (кл.кер. 10-Б
кл. Гревнєва С.В.); перегляд вистави «Лісова пісня» в Молодому театрі
(кл.кер. 10-Б кл. Гревнєва С.В.); екскурсія в Музей Лесі Українки кл.кер.
10-Б кл. Гревнєва С.В.); екскурсія в с. Крушинка (кл.кер. 2-Б кл. Мінахіна
С.В.); екскурсія в пожежну частину (кл.кер. 3-А кл. Половко С.М., 2-А кл.
Скетецька Л.В., 2-Г кл. Лісаченко С.С., кл.кер. 1-А кл. Шевчук О.С.);
екскурсія в Експериментаніум ( кл.кер. 3-В кл. Ткаченко В.М.); екскурсія в
хлібзавод «Кулинині» ( кл.кер. 2-В кл. Біляченко Р.В.); екскурсія в
Історичний музей ( кл.кер. 10-А кл. Осьмак О.С.); екскурсія на НСК
«Олімпійський» (кл. кер. 6-Б кл. Ісаєнко С.Б.); екскурсія в музей
«Чорнобиль» (кл.кер. 5-Б кл. Мисовська О.Ю., 5-В кл. – Кучай М.В. );
екскурсія в м.Чернігів (кл.кер. 8-А кл. Коваленко О.П. та 8-Б кл. Хоменко
В.С.); перегляд вистави «Ромео і Джульєтта» (кл.кер. 10-Б кл. Гревнєва
С.В.); перегляд вистави «Земля» ( вч.укр. мови Долотова І.Є.); екскурсія в
хлібзавод «Кулиничі» (кл.кер. 3-В кл. Ткаченко В.М., 4-В кл. Іванкова
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С.М. ); екскурсія в весняний парк (кл.кер. 2-В кл. Біляченко Р.В.),
екскурсія в Музей Другої світової війни (кл.кер. 5-Б кл. Мисовська О.Ю.,
5-В кл. – Кучай М.В. ); екскурсія на Співоче поле (кл.кер. 5-А кл. Сулима
В.О.); екскурсія в м.Біла Церква (кл.кер. 9-Б кл. Алієва О.В. та 10-А кл.
Осьмак О.С., 6-Б кл. Ісаєнко С.Б., 7-А кл. Гетьман О.В.); екскурсія в
Ботанічний сад Фоміна, екскурсія в м.Львів (кл.кер. 10-Б кл. Гревнєва
С.В.); екскурсія в пожежну частину (кл.кер. 2-В кл. Біляченко Р.В.);
екскурсія на хутір «Савки» , в м.Кам’янець Подільський (кл.кер. 5-А кл.
Сулима В.О.); перегляд мультфільму «Зачарований принц» (кл.кер. 4-А кл.
Черненко Т.Я, 2-В Біляченко Р.В., 3-В кл. Ткаченко В.М., 4-В кл. Іванкова
С.М.); екскурсія на Страусину ферму (кл.кер. 6-А кл. Хаустова О.В.).

Клас

73

Кл.кер.
Кількість
екскурсій
Шевчук О.С.
4
Дюдіна О.В.
1
Гаркуша І.І.
1
Мельник М.Є.
1
Скетецька Л.В.
3
Мінахіна С.В.
1
Біляченко Р.В.
5
Лісаченко С.С.
2
Половко С.М.
3
Ляшенко А.Д.
1
Ткаченко В.М.
3
Черненко Т.Я.
3
Донєва Л.М.
2
Іванкова С.М.
3
Сулима В.О.
6
Мисовська О.Б.
7
Кучай М.В.
7
Хаустова О.В.
2
Ісаєнко С.Б.
7
Гетьман О.В.
6
Якусевич Л.М.
1
Коваленко О.П
8
Хоменко В.С.
8
Ланська К.І.
4
Алієва О.В.
5
Осьмак О.С.
7
Гревнєва С.В.
12
Грібінюкова В.В.
3
немає пір року! Мандрівники та мрійники завжди

1-А
1-Б
1-В
1-Г
2-А
2-Б
2-В
2-Г
3-А
3-Б
3-В
4-А
4-Б
4-В
5-А
5-Б
5-В
6-А
6-Б
7-А
7-Б
8-А
8-Б
9-А
9-Б
10-А
10-Б
11-А
Для екскурсій
готові до дороги)))
Зрозуміло, що творчі перемоги учнів неможливі без творчих
керівників секцій, гуртків, клубів. І тут варто сказати, що кожен
керівник в роботі з дітьми обирає для себе стратегію «Бути прожектором
для своїх вихованців!». І це додає в життя школи щирість та свіжість. Що,
спитаєте Ви, керівники роблять таке, щоб бути таким прожектором.
Все дуже просто. В шкільні гуртки, секції немає якогось відбору
учнів. Туди приходять всі, хто хоче розвиватися в тій чи іншій області. І
керівники знаходять в учневі все краще, "підсвітивши" їх сильні сторони.
Це не має нічого спільного з лестощами і тим більше підлабузництвом.
Вони швидше намагаються сфокусувати увагу на тому, що, на їх думку,
справді того варте.
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І оцей фокус на «сильних» сторонах дітей допомагає учням
перемагати.
У 2017-2018 р. позашкільною освітою у гуртках було охоплено 542
учня школи, займалося спортом 201 учень. Учні школи брали активну
участь у районних конкурсах та фестивалях дитячою творчості, у
Всеукраїнських та обласних конкурсах.
Так, наші учні мають багато різних творчих перемог.
Вихованці секції з футболу беруть участь у різних чемпіонатах
м.Києва, у всеукраїнських та міжнародних турнірах і зборах. Заохочує їх
до цього їх керівник Демський Максим Миколайович.
Так, учні школи брали участь у
міських футбольних довгострокових
програмах з футболу:
молодша група 2004 - 2005 р.н.:
- бронзовий призер «Академія
Дпро»;
бронзовий
призер
«Кубок
Межигір’я”;
- учасники міжнародного турніру
«Галицька зима 2018».
група 2008 – 2010 р.н.:
- бронзовий призер «Мери мерина В.О.» (м. Біла Церква);
- учасник «Juniors dream cup 2017» (м. Київ);
- учасник «Всеукраїнський турнір з футболу 2017»;
- золотий призер «Кубок Вулкан Академія 2017» (м.Київ);
- учасник міжнародного турніру «Галицька зима 2018» (м.Львів).
група 2010 -2011 р.н.:
- учасники міжнародного турніру «Галицька зима 2018»;
- учасник Кубка Дем’яненка А.В. – 2018;
- призери «Фестиваль Чемпіонів - 2017»;
- команда КВН «Золота молодь» - чемпіон м. Києва (Харченко Я.В.);
- танцювальний колектив «Браво» - неодноразовий переможець
танцювальних конкурсів (Еттліх Т.В.);
- «Дизайн-студія» - творчі перемоги учнів на районних виставках;
- учасники секції з карате неодноразові чемпіони Всеукраїнських та
районних конкурсів;
- районна естафета «Козацький гарт» та ін
Учням, вчителям та батькам нашої школи приносить радість гра в
КВН, тому вона заходить до нашого закладу без черги))) Велике спасибі
Вам за це! Команда КВН «Золота молодь» в цьому році вже вдруге стала
чемпіонами міста Києва серед всіх шкільних команд. Крім того, вона про
себе дуже яскраво заявила на Першій шкільній лізі сміху в м. Сумах. І
прожекторами для учасників команди були: керівник Харченко Яна
Вікторівна та батьки.
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Танцювальне мистецтво шкільного танцювального колективу
«Браво» ВРАЖАЄ!!! Впродовж року учасники доводять свою
майстерність,
талант
та
грацію
на
чергових
танцювальних
конкурсах
«ProFEST»,
«Дніпровська
феєрія
танців»
та
ін.
Прожекторами
для
вихованців
танцювального
колективу є керівник Еттліх
Тетяна Володимирівна та
батьки.
До гуртківців «Дизайнстудії» натхнення приходить
завжди, а надихає дітей їх
керівник Ярмак Світлана
Вікторівна.
Учні
виготовляють такі вироби, що
є витворами мистецтва і
поповнюють
скарбницю
сімейних реліквій. Батьки і тут
підтримують своїх дітей.
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Учасники секції з карате мають багато перемог як всеукраїнських,
так і міжнародних, завдяки своєму тренеру Трейтяку Денису та підтримці
своїх батьків.

У 2017-2018 н.р. в школі працював Клуб «Ораторське мистецтво»
для учнів 8 класів, керівником якого є арт-бізнес-тренер, експерт з
публічних виступів пані Олена Жаворонкова. На заняттях діти грають в
гру «Матриця оратора». Відгуки дітей дуже схвальні: вони стали більш
впевненішими в собі, розкутішими, не бояться виступати перед
аудиторією, здружились, почали більше розуміти один одного, а головне –
ПОБОРОЛИ свої підліткові СТРАХИ.

Основи журналістської творчості для бажаючих учнів 10-х
класів читала викладач КПДЮ Скоробогач Юлія, журналіст каналу
«1+1» в рамках експерименту «Організаційно-педагогічні умови
допрофільної підготовки та профільного навчання у позашкільному
навчальному закладі», затвердженої наказом МОН України від 08.06.2017
№ 814.
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В рамках цього гуртка було багато різноманітних цікавих івентів.
Такі як: мистецька дискусія в галереї КАРАСЬ, зустріч з представником
дипломатичної місії від України в США, інтерв‘ю з журналістами каналу
«2+2», зустріч з журналістами каналу НТН, зустріч з з Наталією Мусієнко,
учасницею дипломатичного корпусу України в США та ін.

Плідне партнерство з батьками нам дало можливість організувати
ЩЕДРИЙ ПЕРШИЙ ДЗВОНИК - 2017. Шкільні пригоди починаються з
мрії … і назавжди залишаються в сміливих серцях! Мрією нашої школи
стала – розквіт Слов‘янської школи №16 після війни. Нами було зібрано
6063 грн. На ці гроші були куплені пісочна анімація та лабіринт для
мозочкової стимуляції для кабінету соціально-корекційного супроводу, де
діти у комфортних умовах зможуть відновити душевну рівновагу,
гармонію з собою, подолати страхи та тривогу, розвити соціальні
компетенції. «Зворушені Вашими братерськими почуттями до долі
Донбасу. Щиро вдячні за Ваш внесок у відбудову нашої школи і нашого
міста!» - це слова вдячності шкільної родини школи №16 м. Слов‘янська.

78

Відповідно до
виховного плану роботи
школи класними
керівниками були проведені відкриті цінні години.
Заслуговують на увагу і подяку класні виховні заходи, свята, що
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. (4-А клас), Шевчук О.С. (1-А
клас), Коваленко О.П. (кл.кер. 8-А класу), Хоменко В.С. (кл.кер. 8-Б
класу), Гетьман О.В. (кл.кер. 7-А класу), Гревнєва С.В. ( кл.кер. 10-Б
класу), Іванкова С.М. (кл.кер. 4-В кл.). Класні керівники використовують
під час проведення виховних заходів інноваційні технології.
Протягом 2017- 2018 навчального року на засіданнях методичної
комісії класних керівників були розглянуті питання: «Робота класного
керівника з дітьми соціальних категорій», «Метод творчих проектів у
виховній діяльності класних керівників», педагоги ознайомились з
методичними рекомендація МОН України щодо виховання учнів у 20172018 н.р.
Цікаві і різні форми роботи з учнівським колективом склалися у
класних керівників 1-4 класів:
- Черненко Т.Я. (4-А) – конкурси художників-мрійників «Іграшка
майбутнього» та декоративноприкладного мистецтва «Яйцерайце»;
- свята «Наші перемоги в 1 класі»
(кл.кер. 1-А Шевчук О.С., 1-В кл.
Гаркуша І.І., 1-Г кл. Мельник
М.Є.);
- Біляченко Р.В. (кл.кер. 2-В ) –
зустрічі
з
працівниками
патрульно-постової служби, які
навчали
дітей
правилам
дорожнього
руху,
проведена
година спілкування-презентація
«Вода в житті людини»;
- Коваленко О.П. (кл.кер. 8-А) організувала та провели разом з батьками
День вишиванки, День іменинника;
- проводили майстер-класи по виготовленню пряників кл.кер. 7-А кл.
Гетьман О.В. та кл.кер. 2-Г кл. Лісаченко С.С.;
- Скетецька Л.В. (кл.кер. 2-А) приділила увагу національно-патріотичному
вихованню: вітальня до Дня
народження Т.Г.Шевченка;
- конкурс на кращого читача
віршів
українських
поетів
відбувся у 5-Б кл. (кл.кер.
Мисовська О.Ю.);
- Кучай М.В.. (кл.кер. 5-В)
багато
уваги
приділяла
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об’єднанню учнівського колективу;
- Гревнєва С.В. (кл.кер.10-Б) організовувала учнів до участі в усіх
позакласних заходах.
Школярі нашої школи постійно беруть участь у Всеукраїнських,
міських, районних конкурсах, фестивалях виховного спрямування.
Кожного року школа пишається досягненнями школярів.
У 2017-2018 н.р. маємо такі здобутки:
Рівень та місце
ШкільВсеук
№
Назва заходу
МісьМіжнаний
Район-ний
раїнкий
родний
ський
1.
Районний
правовий турнір
участь
(11 кл.,
вч. Сулім В.П.)
2. Участь у фіналі
районної гри
І місце
«Інтелекттурнір» (кер.
Харченко Я.В.)
3.
Конкурс КВН
«Стандарт сміху»
І
місце
(кер. Харченко
Я.В.)
4
Акції «Подаруй
дітям радість»
для дітей-сиріт та
позбавлених
батьківських
прав, «Діти –
участь
участь
дітям» ( для
дітей-сиріт, які
проживають на
території АТО)
та ін.
5.
Акція зі збору
макулатури
«Здай
макулатуру –
участь
збережи ліс»
(листопад 2017,
квітень 2018)
6.
Благодійний
ярмарок
участь
«Купуйте
українське »

7.

8.
9.

(грудень,
квітень)
Районний
конкурс
хореографічн
их колективів
«Дніпровська
райдуга»

Шкільна Ліга
сміху в м.Суми
Клубні змагання
з карате в
м. Києві

10. Відкритий кубок
з футболу
«Межигір’я 2016»
11.
Чемпіонат з
футболу
в м. Києві
12.
Міжнародний
турнір з футболу
«Галицька зима
2018» м.Львів
13. Золотий призер
«Кубок Вулкан
Академія 2017»

80

І місце
посів
танцювальн
ий
колектив
«Браво»
(керівник
Еттліх
Тетяна
Володимир
івна).
Також було
відзначено
грамотою
старшу
групу
танцювальн
ого
колективу
«Браво».
І
місце
(учні
здобу
ли 24
золоті
медалі
)

участь

ІІІ
місце
І
місце
участь
участь
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(м.Київ)
14. Інтелектуальна
гра «Веселі
участь
чомучки»
15.
Кубок по
футболу
участь
Дем’яненка А.В.
– 2018
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 Сулім В.П.). Освітня
робота учнів здійснюється також і в позаурочний час через ряд
позакласних та позашкільних заходів.
Адміністрацією здійснювався контроль за станом дитячої
злочинності та правопорушень. На внутрішкільному обліку стоять 7 учнів.
Є учні-правопорушники: (Калініченко Карина – 7-Б клас, Бишовець
Євгеній – 10-Б клас, Маслюк Артем – 8-Б клас, Басараб Дмитро – 10-Б
клас).
За планами спільних заходів школи, ССД, органів внутрішніх справ,
з метою превентивного виховання учнів та профілактики злочинності в
заклади були запрошені працівники правоохоронних органів, фахівці
служби у справах дітей. Було проведено консультації з учнями, що
опинились у складних життєвих умовах, з дітьми, схильними до
правопорушень.
Протягом року значна увага приділялась превентивному вихованню
учнів. В рамках Тижнів правової освіти, Всесвітнього дня захисту прав
людини, Всеукраїнського Тижня прав людини, річниці з дня підписання
Конвенції з прав людини, було проведено виховні заходи (години
правознавства, лекції, бесіди, класні години), а також організовано
виставки у шкільної бібліотеці, турніри, вікторини, рольові ігри, випуск
шкільних стіннівок, дискусії. Впродовж 2017-2018 р. проведено заходи з
вивчення та використання державної символіки України, роз’яснення
положень Конвенції про захист прав людини, дитини.
З метою якісного впливу на всі категорії учнів, класними
керівниками, соціально-психологічною службою школи здійснювалась
індивідуальна робота з учнями, які виховуються в сім’ях, що опинилися
у складних життєвих обставинах, перебувають на внутрішньошкільному
контролі, групі ризику. Психологи працювали над удосконаленням
системи ранньої профілактики, проводили психолого-педагогічне
діагностування, індивідуальну роботу з неповнолітніми, надавали сім’ям
психолого-педагогічну допомогу, забезпечували наступність у виховній
роботі між різними ланками освіти.
За результатами участі класів у загальношкільній грі «Шкільні
перегони» у 2017-2018 н.р. місця розподілилися таким чином:

1-4 класи
І місце – 4-А кл.
(кл.кер. Черненко Т.Я.), 1-А кл.
(Шевчук О.С.)
ІІ місце – 3-А кл.
(кл.кер. Половко С.М.)
ІІІ місце – 4-Б кл.
(кл.кер. Донєва Л.М.)
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5-11 класи
І місце – 7-А кл.
(кл.кер. Гетьман О.В. )
ІІ місце – 10- Б кл.
(кл.кер. Грєвнєва С.М.),
8-А кл. (кл.кер. Коваленко О.П.).
ІІІ місце – 9-А кл.
(кл.кер. Ланська К.І.)

Невирішені питання:
- відсутність моніторингу щодо виявлення рівня вихованості учнів;
- наявність правопорушень 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;
- активно використовувати педагогічним персоналом технології коучинга
та медіації у роботі з дітьми та батьками;
- забезпечити збереження мережі гуртків, спортивних секцій з метою
створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального та
фізичного розвитку учнівської молоді;
- запроваджувати «педагогіку серця» в роботу з дітьми;
- розробити та провести моніторинг стану вихованості учнів;
- більше уваги приділяти здоров‘язбережувальним технологіям;
- проводити мотиваційні уроки в 1-11 класах в перші дні навчального року.
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7. Робота бібліотеки та забезпечення учнями підручниками

Читаючи добрі книги,
ми поливаємо квіти,
які ростуть в нас.
Надія Ясминська
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 2017-2018 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. І 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.
Книжковий фонд художньої літератури
налічує 88 тис 495
примірників. До бібліотеки записано 812 читачів, з них - 67 учителів.
Було відвідано бібліотеку 3811 разів, в середньому - 25 чоловік на день.
4404 книговидач за рік. Видано 11 тис 217 підручників. На жаль, не всі
класи повністю забезпечені підручниками: 4 кл. – 80%, 3 кл. – 50%.
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».
Бібліотекар Тітова Н.М. працювала в тісному контакті з
педагогічним колективом школи.
Протягом навчального року проведено такі бібліотечні уроки:
•
Знайомство з бібліотекою, її призначення.
•
Книга – твій друг. Правила поводження з книгою.
•
Бібліотека – дім для книжок.
•
Структура книжки.
•
Як до нас приходить книга.Основні елементи книги.
•
Самостійний вибір книг у бібліотеці.
•
Абонемент і читальний зал.
•
Книга – джерело знань. Як читати книгу
•
Книжкова родина.( Періодичні видання).
•
Книги, які знають усе.
•
Довідкова література.

84

•
Перша бібліотека в Україні.
•
Довідковий апарат бібліотеки.
•
Методи самостійної роботи з книгою.
•
Книга – джерело самоосвіти. Використання ДБА бібліотеки для
розшукування книг.
2 лютого 2018 року учні 1-А класу (класний керівник Шевчук О.С.)
відвідали бібліотеку ім. П.Буйка, що відкрила чарівну «валізу» з цікавими
іграми, захоплюючими книгами. Тут бібліотечні працівники радо зустріли
читачів, розповіли їм цікавинки, показали ігрову зону. Казкові герої Мері
Поппінс, Айболит, Червона Шапочка, Незнайко розкрили маленьким
читачам чарівний світ книжок.

Здійснювались перевірки стану підручників та ремонт пошкоджених
книг у «Книжковій лікарні», відбулись книжкові виставки та бібліотечні
уроки «Шкільний підручник – мій друг і помічник», «Знайомтесь –
підручник. Структура книги», учням надано методичні рекомендації «Як
працювати з підручником».
Згідно з планом роботи шкільної бібліотеки проведено такі заходикнижкові виставки та тематичні полички:
•
«Скажемо насильству – ні!».
• « О, мово, хто без тебе я..» (до Дня писемності і мови).
•
«Голодомор – трагедія українського народу».
• «Знай права, виконуй обов’язки».
•
«Ну що б, здавалося, слова, слова та голос…»(Міжнародний
день рідної мови).
•
«Від букваря Івана Федорова до букваря сучасного».
•
«Шкільний підручник – книга ділового читання».
•
«Живе в століттях слава Кобзаря».
•
«Біль Чорнобиля з роками не згасає».
•
«У вічній пам’яті народній не закінчилася війна».
•
«Зелена планета».
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Впродовж навчального року бібліотекарем надавалась допомога
педагогічному колективу в доборі методичної та художньої літератури для
проведення уроків та різноманітних заходів:
•
Педколектив інформується про нові надходження.
•
Ведеться облік фонду бібліотеки.
•
Проведено інвентаризацію фонду підручників.
• Проведена акція «Подаруй бібліотеці книгу». Учнями подаровано
10 примірників книг.

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.
Шкільна бібліотека восени 2017 р. поповнилась новою книгою Раїси
Пісаренко «Остановитесь на мгновение», яку подарувала школі сама автор.
Бібліотекар
Тітова
Наталія Миколаївна з
радістю
прийняла
подарунок для учнів
школи.
З
чого
починається
Київ....
Все справжнє - мить
вічності. Є і такий
Київ.
Безпечність.
Краса врятує світ. Очі
відкрийте і дивіться,
перед вами гине град
великий. Ці та інші
теми в фотоформаті
розкриває
письменниця. Велика вдячність Раїсі Пісаренко за подарунок!
Люди, як книги - їх цінність у ЗМІСТІ, а не в обкладинці)))
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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 9 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;
- 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 (413 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);
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 (12 учнів);
5. Одноразове безкоштовне гаряче харчування учнів 5-11 класів учнів із числа
дітей-інвалідів (1 учень).
Клас

Кількість
відвідувань

1-А
1-Б
1-В
1-Г
Охоплено
2-А
гарячим
2-Б
безкоштовни
2-В
м
2-Г
харчуванням
3-А
усі учні 1-4
3-Б
класів
3-В
4-А
4-Б
4-В
5-А
5-Б
Щоденно за
5-В
кошти батьків
6-А
харчуються
6-Б
(обід,
7-А
сніданок) –
7-Б
90 учнів.
8-А
Буфетна
8-Б
продукція –
9-А
100 учнів.
9-Б
10-А
10-Б
11-А
Висновки, пропозиції:
охоплено
гарячим
харчуванням:
54%
учнів

З них безкоштовних (сироти, малозабезпечені, із сімей учасників АТО,
діти-інваліди )

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
2+1

1
1
3+1

1
1
3+1

1
1
3+1

1
1
3+1

1
1
3+1

1
1
3+1

1
1
3+1

1
1
3+1

3+1
1
1+1
2

3+1
1
1+1
2

3+1
1
1+1
2

3+1
1
1+1
2

3+1
1
1+1
2

3+1
1
1+1
2

3+1
1
1+1
2

3+1
1
1+1
2

3+1
1
1+1
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11+1+4+
1

12+1+3
+2

12+1+3
+2

12+1+
3+2

12+1+
3+2

12+1+
3+1

12+1+3
+2

12+1+
3+2

12+1+
3+2

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень
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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 вивчався 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.
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.
Оглянуті учні 8-9 класів для передачі документів у підлітковий кабінет.
Також медична сестра
протягом року здійснювала профогляд на
педикульоз та шкірні захворювання.
Протягом 2017-2018н.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.
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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», «Профілактика кору».
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.
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 медкабінеті 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

Кожен раз, коли Ви можете допомогти комусь,
просто зробіть це!
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: 145.
- діти-сироти — 7 учнів;
- діти-інваліди — 11 учнів;
- діти, постраждалі внаслідок ЧАЕС — 19 учнів;
- діти з багатодітних сімей — 57 учнів;
- талановиті – 25;
- діти учасників АТО – 23;
- малозабезпечені – 3.
Соціальний паспорт школи у 2017-2018 н.р .

23

3

7

діти-сироти

11

діти-інваліди
19

діти, постраждалі внаслідок
ЧАЕС
діти з багатодітних сімей

25

талановиті
діти учасників АТО
57

малозабезпечені

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, закладів освіти, де не навчалися б діти з незахищених категорій.
Держава надає таким родинам, де виховуються такі діти, 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:
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- 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.
Діти пільгових категорій постійно перебувають у центрі уваги
адміністрації школи. Для них була організована участь у новорічних
заходах з подарунками, безкоштовне відвідування вистав, циркових
вистав, оздоровлення у шкільному дитячому оздоровчому таборі. З
опікунами дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримується
постійний зв'язок класними керівниками, практичним психологом,
адміністрацією школи.
Діти-сироти отримують безкоштовне харчування. На початку
навчального року отримали шкільну форму.Діти пільгових категорій
мають можливість безкоштовно відвідувати екскурсії, вистави та
концерти.
Колектив школи цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони
прав дитини. Протягом 2017-2018 н.р. сім’ї дітей пільгових категорій
відвідувалися членами класних батьківських комітетів.
25 учнів відвідали міські Новорічні ялинки, 35 учнів - районні.
Невирішені питання:
діти, які виховуються матерями-одиначками, за законодавством від
школи не можуть отримувати ніякої допомоги;
оздоровлення дітей пільгових категорій дуже незначне;
- учень-сирота 8-Б класу Кіпріянов Олександр проживає в Голосіївському
районі, а школу відвідує в Дніпровському районі.
Основні завдання:
систематична робота з органами соціального захисту РУО,
Службою у справах дітей, сектором ювенальної превенції Дніпровського
району м. Києва;
плідна співпраця класних керівників з родинами учнів пільгових
категорій.

92

10. Діяльність органів
учнівського самоврядування

Завдання лідера в тому, щоб було більше лідерів,
а не в тому, щоб було більше тих,
хто слідує за лідером.
Ралф Нейдер, американський юрист
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.
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 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 2017- 2018 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 шкільного парламенту – Степанюк Олександр
(9-А кл.).
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.
Основна мета - виховувати в учнів активну життєву позицію.
Протягом навчального року спільними зусиллями педагогічного колективу
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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.
За участі шкільного парламенту були реалізовані такі творчі
проекти:
- «Танцюють всі»;
- створення фотозон «8 Березня», до Дня Вчителя та ін;
- Новорічні ранки;
- День інформації до Дня Соборності України ;
- Свято 8 Березня;
- участь в КВН;
- участь у районних заходах представників ШП;
- участь у районному Дні самоврядування;
- участь у тренінгах, які відбувалися в м. Пуща Водиця;
- Рейди ЮІР «Правила ДАІ – правила твої»;
- День учнівського самоврядування;
- Акції"Привітання - воїну", "Іграшка - дітям-сиротам";
- Акція «Скринька добрих справ», «З Надією в серці»;
- Благодійна акція зі збору кришечок для підтримки воїнів АТО;
- День Св. Валентина;
- Модний тиждень;
- Конкурс «Чемпіон зі збору макулатури» (двічі на рік);
-виконано план робіт протягом осіннього та весняного місячника
благоустрою,
- Загальношкільні учнівські конференції «Ми – майбутнє нашої країни»,
«Підсумки».
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 2017-2018 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 2017-2018 н.р. можна розробити наступні
рекомендації:
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.

94

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 Ковмір В.І.
Традиційними є зустрічі батьківської громадськості з учителями
та адміністрацією школи:
- Неоціненною була допомога та підтримка батьків в організації і
проведенні різноманітних заходів:
- Свято Першого та Останнього дзвоника;
- Випускні вечори;
- День батьківського самоврядування;
- «Танцюють всі»;
- «Барви осені»;
- Благодійний ярмарок «Купуй українське: підтримуй шкільного
виробника»;
- Збір макулатури;
У 2017-2018 н.р. було організовано роботу з батьками таким чином:
Вересень 2017 р.:
1.
Загальношкільна
конференція
батьківського
комітету:
«Партнерство заради майбутнього»:
- Особливості організації навчального процесу учнів школи у 2017-2018
н.р.
- Як із дитини виховати генія?
- Профілактика травматизму серед дітей.
2. Класні батьківські збори:
- Покарання та заохочення. (1-4 кл.);
- Авторитет, особистий приклад батьків у процесі виховання. (5-8 кл.);
- Розвиток гармонійно розвинутої особистості підлітка. (9-11 кл.).
Листопад 2017 р.:
1. Засідання загальношкільного батьківського комітету школи:
- Одна школа. Одна задача. Два навики: знання і характер.
- Дослідження рівня задоволеності батьків щодо надання школою освітніх
послуг.
- Як спакувати дитині здоровий обід, який переживе кілька годин у
рюкзаку.
- Про стан відвідування учнями школи та робота з попередження
правопорушень серед неповнолітніх.
2. Класні батьківські збори:
- Культурні цінності родини і їхнє значення для дитини (1-4 кл.);
- Режим дня школяра, його –значення (5-7 кл.)
- Виховання відповідальності в дорослих дітей (8-11 кл.).
Грудень 2017 р.:
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1. Засідання загальношкільного батьківського комітету: «Взаємодія
школи і сім’ї у вихованні особистості»:
- Аналіз показників успішності та відвідування учнів за І семестр
2017/2018 навчального року.
- Підготовка до ДПА і ЗНО.
- Довіра та інтерес до партнера в контакті «дорослі – діти».
2. Класні батьківські збори:
- Роль спілкування в житті школяра. (1-4 кл.);
- Особливості організації навчальної праці школяра (5-11 кл.).
Лютий 2018 р.:
1. Засідання загальношкільного батьківського комітету «Як виховати
дитину фізично здоровою»:
- Співробітництво батьків і педагогічного колективу по створенню
здоров’язберігаючого
середовища
у
навчальному
закладі.
- Формування готовності учнів до профільного та професійного
самовизначення.
- Інтеграція сім’ї і школи у вихованні духовно-моральної особистості.
2. Класні батьківські збори:
- «Культурні цінності родини і їхнє значення для дитини. (1-4 кл.);
- «Дитяча агресивність» (5-8 кл.)
- Виховання відповідальності в дорослих дітей (9-11 кл.).
Квітень 2018 р.:
1. Засідання загальношкільного батьківського комітету:
- Про ознайомлення з нормативними документами про порядок
організованого закінчення навчального року.
- Про план підготовки школи до нового навчального року.
2. Класні батьківські збори:
- Виховання відповідальності в дітей ( 1-4 кл.)
- Значення вибору в житті людини. (5-11 кл.)
Травень 2018 р.:
1. Засідання загальношкільного батьківського комітету школи «Нам є
чим пишатися!»:
- Про підсумки навчально-виховної роботи у 2017-2018 н.р.
- Про оздоровлення дітей влітку 2018 року.
2. Класні батьківські збори:
- «От і стали ми на рік дорослішими» (5-11 кл.)
- Літній відпочинок та його організація ( 1 -4 кл.)
Батьки в цьому навчальному році були дуже активними.
14 вересня 2017 р. у СЗШ №158 м. Києва відбулись загальношкільні
батьківські збори, і цьогоріч ,атьки від директора школи Гондюл Ірини
Леонідівни отримали установку на новий навчальний рік:
«Необов'язково творити велике. Можна творити маленькі справи, але
з великою любов'ю.»
Впродовж року проводилися батьківські збори Тет-А-Тет.
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Кожне слово батьків, звернене до дітей, випромінює тепло і любов…
7 грудня 2017 р. в рамках Тижня батьківського та громадського
самоврядування до школи завітали 23 батьків та небайдужих до дітей
людей.
На уроках діти дізналися багато цікавого з професійного
самовизначення, особистісного розвитку, розширили свій кругозір в різних
областях життя. А вчителі – занотували собі нові прийоми та форми
роботи з учнями.
Головний меседж всіх «нових вчителів»: «Дітей потрібно навчати
дивитися на світ ширше і з посмішкою!».
Велика шана та щира вдячність всім, хто долучився до цього заходу.
Дорослі - провідники дитячого щастя. Коли це усвідомлюєш - даєш
більше!

8 грудня 2017 р. шкільна родина 1-4 класів практикувала
ЩЕДРІСТЬ))) Саме цього дня в закладі вкотре організувалась благодійна
ярмарка. І цього разу - в підтримку VI Всеукраїнської благодійної акції
"Назустріч Мрії".
Вже п’ять років Благодійний фонд «Сильні духом» проводить
щорічну всеукраїнську благодійну акцію «Назустріч Мрії». Кожен рік
викладачі та діти із добрими, відкритими серцями беруть участь в
благодійній акції та долучаються до допомоги тим, хто дуже її потребує. А
саме дітям, які знаходяться на лікуванні в лікарні «ОХМАТДИТ», центрах
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СНІДу,
онкологічних,
неврологічних,
токсікології
та педіатричних відділеннях
медичних установ України та дітям, які
постраждали під час бойових дій на сході
країни.
Батьківські та учнівські колективи
підійшли до цього заходу з душею та
любов‘ю))) Тому і щедрість їх була
ВЕЛИКОЮ!!!
Всього було зібрано 14454 грн 50 коп
Ми всі повинні пам‘ятати: віддаєш скупо - скупо і отримуєш .. Коли
віддаєш цілі світи - величезною буде і твоя нагорода!
15 грудня 2017 р. учні, вчителі та батьки 5-11 класів
ПРИСВЯТИЛИ
благодійну
ярмарку
допомозі
Всеукраїнському
дитячому
реабілітаційному
центру
«Казковий Світ», що здійснює
свою роботу впродовж десяти років.
Центр
проводить
реабілітацію
тяжко хворих дітей безкоштовно та
має
позитивні
результати
у
щорічному супроводженні понад 500-600
дітей завдяки сучасним
психотерапевтичним методикам і технологіям: через гру, різноманітних
казкових персонажів, клоунів, декорації, уяву. Дітлахи налаштовуються на
одужання, включаються у позитивну казкову програму здоров’я,
забувають про свою хворобу.
Перш, ніж говорити, що ГРОШІ - це ЗЛО, подумайте, скільки
ДОБРА ми можемо зробити з їх допомогою…
Так, 5-11 класами було
зібрано 9239,75 грн
Світ змінюється після
кожної ДОБРОЇ ПОДІЇ. Так,
13 квітня 2018 р. у школі
відбулася дуже ДОБРА ПОДІЯ
- благодійний ярмарок, після
якої СВІТ ХВОРОЇ УЧЕНИЦІ
НАШОЇ
ШКОЛИ
ОБОВ‘ЯЗКОВО ЗМІНИТЬСЯ
НА
ЗДОРОВИЙ
ТА
РАДІСНИЙ))) МИ В ЦЕ
ДУЖЕ ВІРИМО!!!
Участь у благодійному ярмарку взяли усі класні колективи, які
презентували свої власні вироби.
22 тис. 942 грн., зібрана на благодійному ярмарку, дуже знадобиться
на лікування учениці.
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Спільними зусиллями класних керівників, учнів та батьків двічі на
рік в школі було організовано збір макулатури, тим самим збережено
лісові насадження. Так в цьому році було зібрано 959 кг макулатури, за яку
заробили 2685 грн. За ІІ-ий збір: здано 1382 кг, заробили - 3593 грн.

Також батьківські комітети допомагають покращенню умов в
класних приміщеннях.
Батькам учнів є за що
дякувати!
Тож впродовж з 5 по 8 травня
2018
р.
в
школі
було
започатковано
індивідуальні
зустрічі-подяки батькам, діти яких
старанно та сумлінно навчаються на
високому та достатньому рівнях.
Звичайно, на жаль, не вийшло
зустрітися з усіма батьками. Але це
тільки ПОЧАТОК! Головне, щоб
ПОДЯКА,
як
сніжний
ком,
поширювалася далі і далі!!!
Адже саме подяка є протиотрутою всього негативу навколо нас. Це найсильніший засіб зміни нашої реальності. Це як реактивне паливо, що
дозволяє в один момент перенести нас через прірву зневіри на інший берег
- до щасливого, гармонійного і багатого життя.
Членами педагогічного колективу здійснено близько 165 «дзвінків
ввічливості» батькам учнів за різноманітні успіхи дитини.
На наше переконання, коли ми відчуваємо вдячність, ми
випромінюємо у Всесвіт потужний позитивний сигнал, тим самим
залучаючи в своє життя ще більше приводів бути вдячним.
Адміністрацією школи відправлено вдячні листи батькам 46 учнів
1-11 класів. Ці учні, на думку класних керівників, є активними та
відповідально ставлять до навчання.
Щира вдячність всім ініціативним, успішним та небайдужим батькам
за активну участь у житті школи!
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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;
вчителям-предметникам
продовжувати
здійснювати
«дзвінки
ввічливості» батькам учнів;
- класним керівникам використати ідею директора школи щодо «листів
вдячності» батькам учнів;
- урізноманітнити форми роботи з батьками;
- систематично випускати газету «Територія батьків»;
- активно залучати психолога до роботи з батьками.
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12. Діяльність
ради загальноосвітнього навчального закладу.

Якщо об'єднуються слабкі,
то вони стають сильними.
Якщо об'єднуються сильні,
то вони стають непереможними.
Гегель
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 закладу освіти.
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
2017-2018 н.р.
Ісаєнко С.Б. – голова Ради школи.
Від батьківської громадськості:
1. Ковмір Владислава Іонасівна – голова батьківського комітету школи.
2. Стужук Анжеліка Валеріївна – член батьківського комітету 5-А класу.
3. Бондаренко Сергій Леонідович – член батьківського комітету 7-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. Степанюк Олександр – президент шкільного парламенту.
8. Бєлуха Віра – учениця 7-А класу.
9. Мещерякова Марія – учениця 11-А класу.
Рада школи працювала над об’єднанням зусиль педагогічного та
учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального
закладу та удосконаленням навчально-виховного процесу, сприяла його
демократизації та гуманізації, а також розширенню колегіальних форм
управління.
Основними завданнями ради школи були:
- підвищення ефективності навчально-виховного процесу;
- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку
навчального закладу;
спільна з адміністрацією робота над створенням сприятливого
психологічного клімату,
- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень
чинного законодавства.
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Рада закладу діяла на засадах законності, гласності, колегіальності. В
поточному році рада, керуючись п. 3.11 Положення, спільно з
адміністрацією розглядала та затверджувала план роботи навчального
закладу, брала участь у засіданнях атестаційної комісії, виступала
ініціатором добровільних акцій, організовувала контроль за харчуванням і
медичним обслуговуванням вихованців.
На засіданнях ради школи розглядалися такі питання:
Вересень 2017 р.
1. Про заходи щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму.
2. Про мережу класів.
Листопад 2017 р.
1. Про затвердження заходів щодо поліпшення комфортності школи на
2017 – 2018 н.р.
2. Про стан навчально– виховної роботи в школі.
Січень 2018 р.
1. Про хід атестації педагогічних працівників школи.
2. Розгляд заяв учасників навчально–виховного процесу з питань роботи
школи.
Березень 2018 р.
1. Про підготовку школи до нового 2018-2019 навчального року.
2. Звіт про використання залучених позабюджетних коштів.
Травень 2018 р.
1. Про стан виконання річного плану роботи школи на 2017 – 2018 н.р.
2. Про погодження комплексно-цільової програми розвитку навчального
закладу на 2018-2023 р.
Червень 2018 р.
1. Про затвердження розрахунків середнього бала атестата випускників
2018 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.
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13. Діяльність піклувальної ради

Найбільше число людей може об'єднати
тільки найменший спільний знаменник.
Фрідріх фон Хайек
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 2017-2018 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 2017-2018 н.р. піклувальна рада провела 4 засідання щодо вирішення
нагальних проблем закладу освіти.
На цих зібраннях члени Піклувальної ради обговорювали питання:
Жовтень 2017 р.:
1. Про залучення додаткових позабюджетних коштів, їх розподіл та
порядок використання у 2017-2018 н.р.
2. Про режим економії енергоносіїв у навчальному закладі.
Грудень 2017 р.:
1. Про стан організації роботи школи з безпеки життєдіяльності учасників
навчально-виховного процесу.
2. Про участь учнів та батьків у благочинних акціях.
Лютий 2018 р.:
1. Про організацію харчування учнів в ІІ семестрі 2017-2018 н.р.
2. Про роботу з весняного впорядкування території школи.
Травень 2018 р.:
1. Підсумки роботи піклувальної ради протягом 2017-2018 н.р.
Заходи, проведені спільно з піклувальною радою закладу:
- День знань.

- День Вчителя.
- Свято Нового року.
- Останній дзвоник.
- Випускний вечір.
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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. Партнерство з закладами освіти інших міст України
Ланцюги завжди виступають за об'єднання.
Валентин Чемерис
№ закладу,
назва

Адреса закладу

Гімназія №3

Чернігівська обл.
м. Ніжин

Дата
підписання
угоди
30.10.
2012 р.

Чернігівська обл.,
м. Чернігів

29.10.
2015 р.

Спеціалізована
загальноосвітня школа ІІІІ ступенів №1 з
поглибленим вивченням
іноземних мов
м. Чернігова
Канівська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №4
Богуславська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №3

Корсунь-Шевченківська
гімназія

Бориспільська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №8

Черкаська обл.,
м. Канів,
вул. Дніпробудівська, 2
09700
Київська обл.,
м. Богуслав, вул.
Свердлова, 54
19400
Черкаська область,
м. КорсуньШевченківський,
вул. Шевченка, 5
08300
Київська обл.
м. Бориспіль,
вул. Соборна, 3

24.03.
2016 р.

Термін
дії

Не
припускає
обмежень
у часі

31.10.
2016 р.

31.10.
2017 р.

28.03.
2018 р.

Спільні заходи у 2017-2018 н.р.
1. Проведення виїзних освітніх івентів до Корсунь-Шевченківської гімназії
(31.10.2017 р.) та Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№8 (28.03.2018 р.).
2. Проведення директором школи Гондюл І.Л. майстер-класу для делегації
освітян Корсунь-Шевченківської гімназії на тему: «Учні – «дзеркала»
вчителя» (11.01.2018 р.).
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Не обов'язково мати багато друзів.
Достатньо кількох - НАЙТЕПЛІШИХ!
11 січня 2018 р. СЗШ №158 м. Києва отримала в обличчі КорсуньШевченківської гімназії доброго ДРУГА та ПАРТНЕРА.

Педагогічний колектив гімназії на чолі з директором пані Інною Луц
завітав до нашої школи з партнерським візитом в рамках обміну досвідом.
Для гостей було організовано екскурсію навчальними приміщеннями та
проведено майстер-клас «Учні – «дзеркала» Учителя».
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Без ДРУЖБИ, ніякі стосунки між закладами освіти не мають цінності
... Адже у світі досить суддів. А друзі створені для того, щоб нас приймати
такими, якими ми є. Ми пишаємося новим ТЕПЛИМ ТА ДОБРИМ
ДРУГОМ - Корсунь-Шевченківською гімназією)))

Насолоджуйтеся спілкуванням - головною ознакою дружби! Це
справжнє свято серця ... :)

Невирішені питання:
- відсутнє активне спілкування між дітьми шкіл-партнерів.
Основні завдання:
- налагодження спілкування з школами-партнерами завдяки електронній
пошті;
- втілення соціального проекту «Співробітництво через теле- та Інтернеткомунікації»;
- проводити більше спільних заходів зі школами-партнерами.
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15. 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 20172018 н.р. була Свинобій Вікторія, учениця 9-А класу. Зусиллями Центру
преси у цьому навчальному році було випущено 1 випуск шкільної
газети:
- жовтень 2017 р. – «Правова освіта в школі».
У випуску й розповсюдженні газети активну участь брали члени
шкільного Прес-центру. Саме вони придумали її назву і пишуть замітки до
газети.
У школі також випускається газета для батьків «Територія
батьків» і корпоративна газета «158 сходинок».
У 2017-2018 н.р., на жаль, не вийшли випуски газети для батьків
«Територія батьків».
У 2017-2018 н.р. було випущено три номери корпоративного
видання «158 сходинок», а саме:
№14‘серпень 2017 р.
- Науково-методична ідея 2017-2018 н.р. Стратегічні завдання.
- Шкільні події, що вирішуватимуть головні завдання 2017-2018 н.р.
- Ключові Ноу-Хау-заходи
2017-2018 н.р.
№15‘вересень 2017 р.
- Вимоги до акмеологічного
уроку (за С.С.Пальчевським).
Акмеологічна
модель
сучасного
педагога
(за
Г.С.Даниловою).
- Як створити акмеологічний
простір?
- Створення і ефективне
функціонування
акмеологічного виховного простору.
№16‘лютий 2018 р.
- Медитації: як спростити життя вчителям та учням?
- Приклади медитативних практик для учнів 1-11 класів.
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Школа має веб-сторінку: www.school158.edukit.kiev.ua, На сайті
представлена управлінська діяльність, дослідно-експериментальна робота,
освітній процес, виховна робота, учнівське самоврядування, сторінка з
історії школи, батьківська сторінка та ін. Систематично висвітлюється
інформація для батьків про використання благодійної батьківської
допомоги. У змістовному наповненні сайту бере участь адміністрація,
педагогічний та батьківський колективи закладу. Інформація на сайті
школи постійно оновлюється, динамічно розповідається про шкільне
життя. Результатом цього є його висока відвідуваність.

Також
школа
має
свою
сторінку
у
Фейсбук:
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%97%D0%A8-158-%D0%BC-
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%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0898704296891439/?pnref=lhc.
На ній розміщується інформація, що 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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16. Фінансово-господарська
діяльність

Якщо Ви знаєте, як працюють гроші,
вони працюють на ВАС.
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.
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Впродовж 2017-2018 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 20182019 н.р.:
1. Благодійні батьківські кошти:
1. Ремонт місць загального користування – 2844,32 грн.
2. Косметичний ремонт спортивного залу – 1490,00 грн.
3. Ремонт каб. № 37 – 4000,00 грн.
4. Заміна склопакетів в класних кімнатах (7 шт.) – 7890,00 грн.
5. Заміна світильників в коридорах (робота), заміна світлодіодних
ламп,
поточний ремонт електричної проводки – 4541,55 грн.
6. Обшивка коридору вагонкою з протипожежним захистом –
6800,00 грн.
7. Оснащення туалетів (дозатори для мила, тримачі для паперу) –
2819,69 грн.
8. Технічне обслуговування вогнегасників – 705,60 грн.
9. Ремонт обладнання в їдальні – 1930,00 грн.
10. Покращення матеріально-технічної бази (принтер, акустична
система,
болгарка, комп’ютері блоки, виготовлення табличок, шафа для
ключів,
стенду для першокласників) – 19052,80 грн.
11. Поточний ремонт шкільної техніки – 5230,79 грн.
12. Обслуговування кондиціонера в каб. № 34 – 350,00 грн.
13. Ремонтні роботи ролетів, регулювання євровікон,
демонтаж решітки – 1900,00 грн.
14. Заміна дверної коробки та дверей в каб. 29 – 2900,00 грн.
Загальна сума, витрачених коштів для покращення матеріальнотехнічної бази та науково-методичного оснащення школи, – 62454,75
грн.
2. Фінансування бюджетних програм по галузі «Освіта» по
спеціальному фонду (власні надходження, батьківські кошти, грн.)
Спеціальний фонд
(власні
№ закладу,
Вид робіт
надходження,
адреса
батьківські кошти
грн.)
СЗШ № 158
ремонт місць загального
12464,01
м. Києва
користування
вул. Стальського, ремонт внутрішніх приміщень
6900,00
12
ремонт харчоблоків
ремонт їдалень
-
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Всього

Всього

ремонт спортзалів
ремонт майданчиків
відновлення груп
Інше
вентиляційна система
електрична мережа
опалення
каналізаційна система
ремонт/заміна сантехнічного
обладнання
заміна вікон на металопластикові
Інше

1490,00
2110,00
4541,55
27505,56
3705,72

9790,00
41001,28

3. В 2017-2018 році за благодійні батьківські кошти були здійснені
наступні протипожежні заходи:
№
Термін
Вартість,
Назва заходу
п/п
виконання
грн.
1.
Купівля електричного принаддя
21.09.2017
80,00
2.
Купівля стартерів
15.11.2017
247,50
3.
Купівля електричного принаддя
15.11.2017
141,12
Технічне обслуговування
4.
21.11.2017
705,60
вогнегасників
Заміна світильників, отриманих
5.
державою, на ІV поверсі (оплата за 24-29.11.2017
2550,00
роботу)
6.
Купівля плафонів
07.12.2017
75,00
7.
Купівля електричного принаддя
26.12.2017
32,75
8.
Купівля електричного принаддя
11.01.2018
72,12
Перенесення вимикача з
9.
08.02.2018
150,00
гардеробної в коридор
10. Купівля електричного принаддя
27.02.2018
25,00
11. Купівля світлодіодних ламп 12W
15.03.2018
624,96
12. Купівля електричного принаддя
20.03.2018
40,00
Обшивка робочої стінки коридору
28.03.13. І поверху вогнетривкими
6800,00
05.04.2018
матеріалами
Купівля пароніта для
14.
11.04.2018
283,00
облаштування розеток
15. Купівля електричних лампочок
26.04.2018
76,00
16. Купівля електричного принаддя
17.05.2018
38,52
17. Купівля електричних лампочок
18.06.2018
105,55
Разом:

12047,12
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За рахунок благодійних коштів батьків здійснюється ремонт
шкільної оргтехніки (а це два комп’ютерні класи та кілька комп’ютерів і
принтерів для адміністративних потреб), поточні ремонти коридорів
школи, придбання меблів в класні приміщення, ремонт та підготовка
класних кімнат до навчального року тощо.
Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному
вигляду закладу освіти. Коридори, вестибюль школи поступово
поповнюються новими сучасними меблями. Подвір’я школи завжди
прибране, доглянуте. 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 коштів. Інформацію про витрати розміщено на
сайті школи у вкладці «Фінансова прозорість закладу освіти».
За рахунок спонсорських коштів (6240 грн) отримали грошову
винагороду учні – призери олімпіад та МАН та вчителі школи – переможці
творчих та фахових конкурсів.
Преміювання учнів - призерів олімпіад та МАН (2017-2018 н.р.)

115

Таблиця виміру грошової винагороди учням
Сума
Етап, місце олімпіади, МАН
(грн)
Районна олімпіада (І місце)
80
Районна олімпіада (ІІ місце)
70
Районна олімпіада (ІІІ місце)
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)
120
Міська МАН (ІІ місце)
110
Міська МАН (ІІІ місце)
100
Преміювання учителів - переможців творчих та фахових конкурсів,
учителів, які підготували учнів-призерів олімпіад, МАН (2017-2018 н.р.)
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Таблиця виміру грошової винагороди вчителям

Етап, місце олімпіади,
конкурсу, МАН

Сума
(грн)

Районна олімпіада (І місце)

80

Районна олімпіада (ІІ місце)

70

Районна олімпіада (ІІІ місце)

60

Міська олімпіада (І місце)

100

Міська олімпіада (ІІ місце)

90

Міська олімпіада (ІІІ місце)

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

Етап, місце творчого та фахового
конкурсу

Районний творчий і фаховий конкурси
(І місце)
Районний творчий і фаховий конкурси
(ІІ місце)
Районний творчий і фаховий конкурси
(ІІІ місце)
Міський творчий і фаховий конкурси
(І місце)
Міський творчий і фаховий конкурси
(ІІ місце)
Міський творчий і фаховий конкурси
(ІІІ місце)

Шкільне делегування

Сума
(грн)

100
80
70
120
100
90
100
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Звіт про витрати благодійних добровільних
батьківських коштів у 2017-2018 н.р.

118

Звіт про витрати благодійних добровільних
батьківських коштів у 2017-2018 н.р.

119

Звіт про витрати благодійних добровільних
батьківських коштів у 2017-2018 н.р.

120

Звіт про витрати благодійних добровільних
батьківських коштів у 2017-2018 н.р.

121

Звіт про витрати благодійних добровільних
батьківських коштів у 2017-2018 н.р.

122

Звіт про витрати благодійних добровільних
батьківських коштів у 2017-2018 н.р.

123

Звіт про витрати благодійних добровільних
батьківських коштів у 2017-2018 н.р.

124

Звіт про витрати благодійних добровільних
батьківських коштів у 2017-2018 н.р.

125

Звіт про витрати благодійних добровільних
батьківських коштів у 2017-2018 н.р.

126

Звіт про витрати благодійних добровільних
батьківських коштів у 2017-2018 н.р.

127

Загальний підрахунок витрат благодійних батьківських коштів
у 2017-2018 н.р.
станом на 29.06.2018 р.
Місяць Прибуток Видаток Залишок
вересень
20800
2888,34 22660,42
жовтень
18375 15995,69 25039,73
листопад
15140 20230,49 19949,24
грудень
12585 17703,12 14831,12
січень
16980
4802,03 27009,09
лютий
11640
8663,85 29985,24
березень
17610 22120,36 25474,88
квітень
10560
9984,79 26050,09
травень
22570
9986,81 38633,28
червень
2000 10323,87 30309,41
Загальна
сума за
148260
122699,35 30309,41
навч.рік
Невирішені питання:

- потребують негайного ремонту приміщення тиру (внутрішні приміщення,

дах), бетонний паркан, спортивний стадіон, дах господарських приміщень

та основної будівлі закладу, коридори 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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17. Організація внутрішкільного контролю
за виконанням навчального плану, програм, якістю знань,
умінь і навичок учнів.

Ми не можемо управляти вітром,
але ми можемо підправити вітрила.
Регулятором освітнього процесу є внутрішкільний контроль.
Організація внутрішкільного контролю здійснювалася відповідно до
завдань, над якими працював педколектив у 2017-2018 н.р.
Були вивчені такі питання:
- Персональний контроль: "Залучення учнів до гурткової роботи"
- Оперативно-якісний контроль «Організація і проведення «цінних» годин.
- Діагностичний контроль: “Ознайомлення з роботою нових
педпрацівників”
- Проблемно-цільовий контроль: “Стан роботи класних керівників з
контролю за відвідуванням учнями навчальних занять ”
- Тематичний контроль «Впровадження нових навчальних програм у 9
класах»
- Діагностичний контроль: “Психолого-педагогічні умови навчання учнів
10 класів за експериментом з мультипрофільного навчання”
- Вибірковий контроль: “Сформованість читацької компетентності учнів 24 кл.”
- Попереджувальний контроль: “Дотримання методичних рекомендацій
щодо обсягу домашніх завдань”
- Класно-узагальнюючий контроль: «Адаптація учнів 1 кл. до навчання»
- Фронтальний контроль: «Розвиток ключових компетентностей школяра
шляхом формування ціннісних ставлень особистості в системі
функціонування акмеологічного навчально-виховного простору»
- Діагностичний контроль: «Психолого-педагогічні аспекти впровадження
Державних стандартів освіти у 9 класах»
- Попереджувальний контроль: «Про організацію роботи з охорони праці
та БЖД»
- Фронтальний контроль: «Мультипрофільне навчання як один із шляхів
соціалізації особистості»
- Попереджувальний контроль: «Дотримання вимог безпеки на уроках
трудового навчання та фізкультури».
- Персональний контроль: “Ознайомлення з системою роботи
педпрацівників, які атестуються”
- Фронтальний контроль: «Дотримання Єдиних вимог до усного та
писемного мовлення учнів»
- Фронтальний контроль: «Створення простору для розвитку талантів в
школі»
- Діагностичний контроль: «Організація роботи з учнями, які мають
високий рівень навчальних досягнень»
- Фронтальний контроль: «Розвиток життєвих компетентностей учнів у
системі функціонування акмеологічного виховного простору»
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- Діагностичний контроль: «Ефективність використання форм та методів
навчання у 9-х класах згідно з Державним стандартом базової середньої
освіти»
- Тематичний контроль: «Акмеологія спілкування педагога й учня»
- Діагностичний контроль: «Дотримання критеріїв оцінювання навчальних
досягнень учнів»
- Фронтальний контроль: «Стан ведення класних журналів»
- Попереджувальний контроль: «Психолого-педагогічна підтримка учнів як
засіб подолання шкільних перевантажень»
- Корекційний контроль: “Виконання тижневого плану роботи школи”
- Проблемно-цільовий контроль: «Організація дослідницької роботи учнів»
- Фронтальний контроль: «Стан сформованості акмеологічної
компетентності вчителя»
- Цільовий контроль: “Об’єктивність тематичного оцінювання”
- Проблемно–цільовий контроль: “Організація науково-дослідницької,
експериментальної діяльності”
- Діагностичний контроль: «Якість знань, умінь і навичок учнів випускних
класів»
- Тематичний контроль: «Підвищення рівня педагогічної майстерності
молодих учителів»
- Фронтальний контроль: «Використання інтерактивних методів
акмеологічного уроку»
- Оперативно-якісний контроль: “Організація індивідуального навчання
учнів"
- Тематичний контроль: «Роль педагога на етапі розвитку ключових
компетентностей школяра»
- Попереджувальний контроль: «Стан ведення шкільної документації»
Діагностичний контроль: «Організація роботи з молодими спеціалістами»
- Попереджувальний контроль: «Організація індивідуальної роботи з
учнями, які мають прогалини у знаннях»
- Цільовий контроль: «Організація індивідуальної роботи з учнями з метою
підвищення рівня навчальних досягнень»
Протягом 2017-2018 н.р. вивчено стан викладання таких предметів
за напрямками:
- «Інтегровані уроки – один із шляхів формування позитивно-емоційного
ставлення до пізнання» (природознавство)
- «Стан роботи школи в позаурочний час» (гуртки, спортивні секції)
- «Розвиток пізнавальної самостійності учнів через використання
проектної технології на уроках фізики»
- «Форми і методи розвитку здібностей учнів на уроках української
літератури»
- «Використання інтеграції на уроках історії як шлях формування
розвивального навчального середовища»
- «Використання інноваційних технологій на уроках трудового навчання»
- «Національно-патріотичне виховання на уроках літературного читання»
- «Організація медико-педагогічного контролю на уроках фізкультури»
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- «Стан навчально-виховної роботи в 4 класах» (укр. мова, літературне
читання, математика, природознавство та ін.)
- «Використання можливостей різних видів мистецтв на уроках музичного
мистецтва»
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 - 2018» на тему: «Школа очима учнів» (4-11 кл.).
Вивчалися психолого-педагогічні умови навчання учнів 10 класів.
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18. Форми контролю, яким піддавався заклад з боку органів
державної виконавчої влади та органів управління освітою.

№

Мета та
характер
перевірки

1

Санітарноепідеміологічне
обстеження
(епідрозслідування
випадку
скарлатини в
3-А класі)

2

Позапла-нова
перевірка
приміщень та
території
школи

Поки Ви не навчитеся не звертати уваги
на зовнішні обставини і робити те,
що вам треба робити, не залежно ні від чого,
Вас так і будуть тримати під контролем.

Назва
організації,
що здійснює
перевірку

Відділення
організації
епіддосліджень
ВП
Деснянський
МВ (філія)
ЛД ДУ «Київ
МЛЦ МОЗ
України»
Дніпровське
районне
управління
ГУ ДСНС
України у
м. Києві

ПІБ особи, що
здійснює
перевірку

Строк
проведення
перевірки

Результати
перевірки

Лікарепідеміолог
Чабан Ольга
Іванівна,
помічник
епідеміолога
Тесла
Володимир
Володимирович

22.09.
2017 р.

Стан
задовільний

13.11.
2017 р.

Стан
задовільний,
усунути
порушення
1. Погодити
примірне
двотижневе
меню в
Держпродсп
оживслужбі
в м. Києві.
2. Посилити
контроль за
прийомом
продуктів.
3. Провести
ремонт у
приміщеннях
зберігання
сипучих
продуктів.

Тріцький
Володимир
Тимофійович

3

Дотримання
вимог
державних
санітарних
норм та
правил при
організації
харчування в
ЗНЗ

Головне
управління
Держпродспоживслужби
в м. Києві

Заскалько
Галина
Вікторівна

20.12.
2017 р.

4

Організація
харчування в
закладі з

ДУ «Київ
МЛЦ МОЗ
України»

Сікорська Л.Я.

20.12.
2017 р.

Стан
задовільний

проведенням
необхідних
лабораторних
досліджень
(змиви навк.
середов.,
мікро-клімат,
освітлення,
питна вода)

5

Санітарноепідеміологічне
обстеження
(епідрозслідування
випадку
скарлатини в
1-В кл.)

6

Стан роботи з
питань
безпеки
життєдіяльності

7

Санітарноепідеміологічне
обстеження
(епідрозслідування
випадку
скарлатини в
2-Б кл.)

8

Планова
перевірка
приміщень та
території
школи

9

Санітарноепідеміологічне
обстеження
(епідроз-

132

Відділення
Лікарорганізації
епідеміолог
епідКуликовська
досліджень
Олена
ВП
Михайлівна,
Деснянський
помічник
МВ (філія)
епідеміолога
ЛД ДУ «Київ
Тесла
МЛЦ МОЗ
Володимир
України»
Володимирович
Управління
Головний
освіти
спеціаліст з
Дніпровпитань охорони
ського
праці та безпеки
району
життєдіяльності
м. Києва
Відділення
Лікарорганізації
епідеміолог
епідКуликовська
досліджень
Олена
ВП
Михайлівна,
Деснянський
помічник
МВ (філія)
епідеміолога
ЛД ДУ «Київ
Тесла
МЛЦ МОЗ
Володимир
України»
Володимирович
Дніпровське
районне
Тріцький
управління
Володимир
ГУ ДСНС
Тимофійович
України у
м. Києві
Відділення
Лікарорганізації
епідеміолог
епідКуликовська
досліджень
Олена
ВП
Михайлівна,

19.03.
2018 р.

Стан
задовільний

29.03.
2018 р.

Стан
задовільний

17.04.
2018 р.

Стан
задовільний

18.04.
2018 р.

Стан
задовільний,
усунути
порушення

02.05.
2018 р.

Стан
задовільний

слідування
випадку кору
в 2-Б кл.)
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Деснянський
помічник
МВ (філія)
епідеміолога
ЛД ДУ «Київ
Тесла
МЛЦ МОЗ
Володимир
України»
Володимирович
Відділення
ЛікарСанітарноорганізації
епідеміолог
епідеміоепідЧабан Ольга
логічне
досліджень
Іванівна,
обстеження
ВП
10
помічник
(епідрозДеснянський
епідеміолога
слідування
МВ (філія)
Тесла
випадку кору ЛД ДУ «Київ
Володимир
в 7-А кл.)
МЛЦ МОЗ
Володимирович
України»
Перевірка
Управління
готовності
освіти
закладу
до
ДніпровЯнко І.В.,
відкриття
ського
Фень С.А.,
11 табору
з
району
представник
денним
м. Києва,
Департаменту
перебуванням Департамент
дітей на базі освіти і науки
школи
м. Києва
Перевірка в
таборі з
денним
перебуванням
дітей на базі
Управління
школи
освіти
документації
Дніпров12
Фень С.А.
щодо
ського
пожежної
району
безпеки,
м. Києва
охорони праці
та безпеки
життєдіяльності
дітей

Директор школи

24.05.
2018 р.

Стан
задовільний

30.05.
2018 р.

Стан
задовільний

08.06.
2018 р.

Стан
задовільний

І.Гондюл

