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ЗВІТ ДИРЕКТОРА
СЛАВУТИЦЬКОЇ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №3
ЗА 2018-2019 н.р.

У 2018/2019 навчальному році (далі – н.р.) діяльність педагогічного колективу
Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Славутицької міської ради Київської
області (далі – школа) була спрямована на реалізацію завдань щодо забезпечення прав громадян
на здобуття повної загальної середньої освіти та здійснювалась у відповідності з річним планом
роботи, навчальними планами, комплексно-цільовою програмою розвитку школи.
Робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну
середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Державного стандарту
базової і повної загальної освіти, Статуту школи. Адміністрація та педагогічний колектив
прагнули створити умови за яких дітям приємно ходити до школи, тому що тут прислухаються
до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути
відповідальними громадянами. З батьківським загалом співпраця вибудовувалась на принципах
рівноправності та взаєморозуміння.
РУХ І УСПІШНІСТЬ УЧНІВ
Аналізуючи контингент класів школи по звітах ЗНЗ-1, слід зазначити, що кількість класів
та учнів в 2018-2019 н.р. стабільна, але є недостатньою враховуючи проектну потужність школи
(1266 учнів, 33 класи).
2015 – 2016 н.р.: класів-20, учнів-483.
2016 – 2017 н.р.: класів-18, учнів-441.
2017 – 2018 н.р.: класів-18, учнів-465
2018 – 2019 н.р.: класів 18, учнів-473
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Колективу школи вдається зберегти контингент учнів стабільним.
Якісний показник успішності учнів – 41,1%. Помітне погіршення якісного показника
успішності учнів школи (45,2%-2017-2018 н.р., 40,9%-2018-2019 н.р.,). 34 учні закінчили
навчальний рік лише з високим рівнем навчальних досягнень, 33 учня нагороджені
похвальними листами «За високі досягнення у навчанні».
Завдання на 2019-2020 н.р.:
- адміністрації школи та педагогічному колективу продовжувати роботу з підвищення
рівня успішності учнів школи;
- продовжувати роботу щодо формування оптимальної мережі класів.
АНАЛІЗ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Станом на 31 травня 2019
року в ЗОШ № 3 працює 35
педпрацівників, з яких 3 педагоги
знаходяться в декретній відпустці.
Аналізуючи
якісний
показник
складу
педколективу
слід
виділити: 30 педагогів мають
«Вищу кваліфікаційну категорію»,
3
–
«Першу кваліфікаційну
категорію»,
1
–
«Другу
кваліфікаційну категорію», 1 –
«Спеціаліст».
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Порівнюючи процентне відношення якісного складу з 2017-2018 навчальним роком
№

Кваліфікаційний
вчителів

рівень 2017-2018 н.р.

2018-2019 н.р.

1
2
3
4
5

Спеціаліст вищої категорії
Спеціаліст першої категорії
Спеціаліст другої категорії
Спеціаліст
Вчитель-методист

85,2%
11,9%
2,9 %
0%
3 (Кибенок Н.В.,
Турчина С.Л., Змійок
О.М.)
(8,8%)

85,7%
8,5%
2,9 %
2,9%
5 (Кибенок Н.В.,
Турчина С.Л., Змійок
О.М., Савицька А.В., Мех
Г.В.)
(14,3%)

7
8

Старший вчитель
Нагороджений значком
«Відмінник освіти»

16 (47,1 %)
1 (Кибенок Н.В.)
2,8%

15 (42,7 %)
1 (Кибенок Н.В.)
2,8%

Атестація педагогічних працівників
Згідно з перспективним планом проходження атестації та Положення про атестацію у 20182019 навчальному році атестовано вісім педагогів:
- Товста О.М., учитель української мови і української літератури - підтверджено вищу
кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «старший учитель»;
- Мех Г.В., вчитель початкових класів, підтверджено вищу кваліфікаційну категорію,
присвоєно педагогічне звання «учитель-методист»;
- Літош Л.М., педагог – організатор, присвоєно вищу кваліфікаційну категорію.
- Щеголькова Т.М.,
вчитель української мови та літератури, присвоєно вищу
кваліфікаційну категорію .
- Савицька А.В., вчитель географії та історії, підтверджено вищу кваліфікаційну
категорію; присвоєно педагогічне звання «учитель-методист».
- Можега В.В., вчитель біології та екології, підтверджено вищу кваліфікаційну категорію
та присвоєно педагогічне звання «старший учитель».
- Полегешко В.П., вчитель фізичної культури, підтверджено вищу кваліфікаційну
категорію; присвоєно педагогічне звання «старший учитель».
- Купрієнко Т.В., заступник директора з НВР, відповідає займаній посаді;
- Нашиба Г.А., директор школи ,відповідає займаній посаді.
Вчителі вчасно проходили курси підвищення кваліфікації.
Пропозиції: вчасно направляти педагогів на курси, погоджувати з ними терміни та
форму їх проходження, застосовувати для проходження інноваційну форму EdCamp, не
допускати прострочення атестації, залучати до участі у фахових конкурсах, узагальнювати
досвід роботи.
АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
Педагогічний колектив школи продовжив роботу у 2018-2019 навчальному році на
систематизаційному етапі над науково-методичною проблемою школи «Розвиток ключових
компетенцій учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя». У закладі згідно з
наказом по школі протягом року діяло сім предметних методичних об’єднань (голови ШМОСміян Н.І., Шевчик Т.М., Маркіна Н.М., Кулачок Н.В., Поспішна Н.В., Олекса В.М., Базилєва
Н.М.), три майстер-класи «Впровадження нових інформаційних технологій в НВП» (вчителі
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інформатики Базилєва Н.М., Дейнеко О.А.), «Розвиток швидкісно-силових якостей в учнів в
ігрових видах спорту. Модуль «Волейбол» («старший учитель»Полегешко В.П.), «Система
роботи класного керівника по створенню здоров’язберігаючого середовища в учнівському
колективі»(«старший учитель» Туровець Л.І. та «вчитель – методист» Кибенок Н.В.), творча
майстерня для вчителів початкових класів «Формування ефективної взаємодії з батьками на
засадах педагогіки партнерства» (Мех Г.В., творча група вчителів початкових класів
«Особливості впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти»
(вчителі перших, четвертих класів Мишко О.М., Дідовець Т.М., Мех Г.В., Сміян Н.І.).
Проведено заходи семи предметних тижнів та декад, два місячника педагогічної
майстерності, три засідання методичної ради.
Для удосконалення системи методичної роботи, її осучаснення, реорганізації
заступником директора Купрієнко Т.В. проведено анкетування педагогів «Виявлення міри
науково-методичної та практичної підтримки професійної діяльності вчителя на різних
рівнях»(за рішенням ШМР, протокол №3 від 23.01.2019 р.). Проанкетовано 20 респондентів. За
результатами визначено, що суттєву науково-методичну допомогу надають заступники
директора на рівні закладу освіти, директор школи; керівники ШМО та ММЦ; Інтернет-освітні
сайти; якісно впливає на ступінь методичного рівня проведення предметних тижнів, декад,
взаємовідвідування уроків, «методичні посиденьки», участь у (не) конференціях та форумах.
Педагоги нашого закладу зареєстровані на освітніх сайтах naurok.com.ua, vseosvita.ua й
беруть участь у різних вебінарах (координатор- голова шкільної методичної ради, заступник
директора з НВР Купрієнко Т.В.), наприклад:
- Я-STEM-вчитель: як бути в тренді освіти
- Формування глобальної компетентності школярів як запоруки успішності молоді в
сучасному світі
- Стандартизація та індивідуалізація навчання:вибір методики відповідно до потреб
учнів
- Приємно познайомитися. Я-Сучасний учень
- Як створювати і використовувати різноманітні навчальні завдання для ровитку
дослідницьких умінь учнів.
Педагоги для удосконалення свого досвіду роботи беруть участь у методичних заходах
поза межами міста,зокрема Мех Г.В., вчитель початкових класів, у березні 2019 року взяла
участь у конференції Всеукраїнського освітянського клубу «Шості школи і К» (м. Тернопіль) й
поділилася набутим досвідом з колективом на педраді.
Кукушкіна Н.П., Маркіна Н.П., вчителі англійської мови 01/03/2019 року за
результатами конкурсного відбору стали учасниками EdCamp Lingvist Positive Change
Conference у м. Києві на базі університету ім. Бориса Грінченка й поділились набутим досвідом
на міському майстер-класі.
Обмін досвідом , публікації
Узагальнені матеріали з досвіду роботи 9 вчителів представлені на міській та обласній
педагогічній виставці (учителі Мех Г.В., Савицька А.В., (обласний етап), Полегешко В.П.,
Можега В.В., Товста О.М., Щеголькова Т.М., Мишко О.М., Дідовець Т.М. - міський етап) і
відзначені дипломами управління освіти (наказ управління від 03.04.2019 №26). Це на три
роботи більше, ніж у минулому році. Вчителі мають сертифікати про численні публікації у
2018-19 нр на освітніх сайтах «Всеосвіта», «На урок» та Подяки за поповнення електронної
бібліотеки сайтів, це зокрема Можега В.В., Купрієнко Т.В., Кибенок Н.В., Савицька А.В.та ін.
Вчителі є учасниками регіональної (не) конференції та форуму «НОВА УКРАЇНСЬКА
ШКОЛА» (Мех Г.В., Кукушкіна Н.П., Маркіна Н.М.,Купрієнко Т.В., Щеголькова Т.М., Шевчик
Т.М.). В цілому інформація про здобутки учнів та вчителів у методичній сфері розміщена на
шкільному веб-сайті.
Робота з обдарованими дітьми
У 2018-2019 навчальному році заклад став переможцем :
- Міжнародних конкурсів «Українознавчі пріоритети навчально-виховного процесу»,
Шкільний проект з усної історії для вчителів історії та суспільних дисциплін «ПОВСЯКДЕННЕ
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ЖИТТЯ В СРСР У ПЕРІОД 1980-1991 РОКАХ» «Проблеми та сподівання радянського вчителя
80-х років ХХ століття» (учитель історії та географії Савицька А.В., учні Присяжний В.,
Судоргіна Є., 10-11 кл.);
- переможцем (ІІІ) обласного етапу олімпіади з технічної праці (учитель Олекса В.М.,
учень 9 класу Коваленко Богдан);
- переможцем міського та учасником обласного етапу Конкурсу рефератів серед молоді
міст- супутників АЕС «Ядерна енергія і світ» (учитель Олекса В.М., учень – Присяжний
Вадим, 10 клас);
- 32 учні 4, 6-11 класів стали переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад міського
етапу (підготували учнів учителі Мех Г.В., Сміян Н.І., Дейнеко О.А., Базилєва Н.М., Можега
В.В., Олекса В.М., Кулачок Н.В., Шевчик Т.М., Дубина Н.П., Кукушкіна Н.П., Змійок О.М.,
Нашиба Г.А., Можега В.В., Поспішна Н.В., Савицька А.В., Даниленко Г.В.);
- вперше педагоги підготували 10 переможців з англійської мови (учнів 2-А, 2-Б, 3-Б, 4Б) Інтернет-олімпіади освітнього сайту «На Урок» (учителі Маркіна Н.М., Кукушкіна Н.П.) та
4 переможці з природничих наук (учитель Можега В.В.);
- заклад має 3 переможців міського конкурсу читців, присвяченого Т.Г.ШевченкуГонтар М.(7-Б), Симонова Яна (10)- учитель Дубина Н.П., Делікатна Поліна (10 кл.,уч. Шевчик
Т.М.);
- переможців інтелектуальних конкурсів «Колосок» (72 учасники 2-7 класів, з них 39
учнів отримали сертифікати «срібний та золотий колосок», «Левеня» (4 учні), Кенгуру» (78
учасників 2-7 класів, з них-10 переможців «добрий результат» ( підготували учителі Федорова
І.Д., Ігнатенко О.С., Сміян Н.І, Мех Г.В., Дейнеко О.А., Бивалькевич В.Г.,); «Грінвич»;
- 6 переможців (3, 4, 7 класів) філологічного конкурсу імені Петра Яцика (учителі
Федорова І.Д., Ігнатенко О.С., Сміян Н.І., Мех Г.В.), конкурсу імені Т.Г. Шевченка (2 призера 6-А, учитель Шевчик Т.М.), конкурсу, присвяченому шевченківським дням (учитель Купрієнко
Т.В.);
-учасників флешмобу "Прикрась землю своєю мовою" (5-А, учитель Купрієнко Т.В.),
Всеукраїнського диктанту національної єдності;
- три призери міського етапу мистецько-патріотичного конкурсу «Відлуння Афганської
війни» для учнів 8-11 класів: номінація «Образотворче мистецтво» - ІІ місце – Симонова Яна
(10 клас), тема роботи «Старі фотографії афганської молодості». Учитель Дубина Н.П.-ІІІ місце
– Чистякова Карина (5-А), тема роботи «Стоп війні». Учитель Щеголькова Т.М.; Номінація
«Літературна творчість»- ІІ місце – Делікатна Поліна(9 кл.), учитель Шевчик Т.М.;
- 8 переможців Всеукраїнського Інтернет-конкурсу «Екологічна грамотність» на сайті
«Всеосвіта» (координатор - учитель Можега В.В.);
- школа має призера Конкурсу- захисту МАН (ІІм., учитель Можега В.В., учениця 9
класу Делікатна Поліна);
-учні школи Судоргіна Є., Делікатна Поліна (9,11кл.) є учасниками VІІІ науковопрактичної конференції учнів 8-11 класів «Славутич – погляд у майбутнє».
Активність участі учнів школи в олімпіадах ІІ етапу була наступною: (66 учасників,
33%), збільшився показник кількості призових місць з математики, англійської мови,
інформаційних технологій, правознавства; зменшився – з української мови та літератури,
біології, фізики. Стабільною є кількість призерів з екології, історії, географії, хімії, технічної та
обслуговуючої праці. Немає призових місць з інформатики, астрономії. Якість виступу команди
знизилася на 11,71% і становить 43,94% порівняно із минулорічним 55,65%. За рейтингом
перемог слід відмітити 1 учня, який виборов 4 призових місць - Гонтар Михайло (7-Б).
Загалом 3 учителів підготували переможців ІІ етапу олімпіад з двох предметів: з біології
та екології –Можега В.В., з фізики та технічної праці – Олекса В.М.; з математики та
інформаційних технологій – Дейнеко О.А.; з історії та правознавства –Кулачок Н.В. Слід
відмітити вчителя історії та правознавства, яка підготувала 6 переможців ІІ етапу ВУО:
Кулачок Н.В.
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Спортивні змагання
Команди школи є переможцями міського та обласного етапу змагання «Козацький
гарт»;переможцем (Ім) міських спортивних змагань «Веселі старти», «Лелеченя», міських
змагань з волейболу, з міні-футболу з нагоди 5-ї річниці Національної Гвардії України
(координатор участі учнів-учитель Полегешко В.П.); призером (ІІІ м.) міського етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») - учитель
Полегешко В.П.
Фахові конкурси
Школа є переможцем:
- міського та учасником обласного етапів Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок
фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу» (учитель Полегешко
В.П., координатор участі в конкурсі- заступник директора з НВР Купрієнко Т.В.) ;
- переможцем (І м.) міського конкурсу «Педагогічне есе» (учитель початкових класів
Ігнатенко О.С.).
Інноваційна діяльність
Школа три роки поспіль бере участь в інноваційному
проекті «Педагогіка
партнерства»(координатор-«учитель-методист» Мех Г.В.).
В цілому інформація про здобутки учнів та вчителів у методичній сфері розміщена на
шкільному веб-сайті.
Педагогічні ради
Протягом навчального року були проведені тематичні засідання педагогічних рад:
- Консиліум в нетрадиційній формі (голова творчої групи - заступник директора з НВР
Кукушкіна Н.П.) - «Єдиність вимог учителів до учнів 5-х класів. Дотримання принципу
наступності та перспективності під час викладання навчальних предметів в умовах нового
Державного стандарту. Адаптація учнів 5 класів» (жовтень, 2018);
- «Розвиток пізнавальної самостійності і креативних компетентностей учнів через
проблемно-пошукову роботу» (листопад, 2018, голова творчої групи- заступник директора з
НВР Купрієнко Т.В.);
- «Пріоритети виховання особистості на шляху створення Нової української
школи».(березень, 2019, в нетрадиційній формі, голова творчої групи - заступник директора з
НВР Кукушкіна Н.П.).
Пропозиції:
1. Методичній раді школи виробити сучасну модель розвитку методичної служби на
майбутнє «Методична служба в цифрову епоху: чим методисти могли б допомогти
вчителю?», враховуючи плани та пропозиції міського методичного центру (до 01.09.19);
2. Провести підсумкову педраду-панораму методичних знахідок «Взаємозв’язок творчих
можливостей учителя і учня та результативність педагогічної діяльності щодо розвитку
життєвої компетентності учня».
3. Мотивувати вчителів(за бажанням) до діяльності у наступних методичних формах
роботи:
- творчі групи педагогів на постійній основі; динамічні творчі групи;
- міжфахові професійні об’єднання; практикум з оволодіння ІКТ; педагогічні студії;
«методичні посиденьки», майстер-класи з оволодіння певними технологіями; науковопрактичний семінар; запрошувати педагогів міста, що можуть навчати інших. Брати участь
у заходах (тренінги, майстер-класи тощо), які можуть бути організовані для підвищення
кваліфікації педагогів, на платній основі (за власним вибором та бажанням, інформація на
сайті школи).
- педагогам пройти електронне діагностування на сайті школи.
ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ УЧНІВ
Відповідно до нормативних документів у школі проведено
атестацію (ДПА) учнів 4-х, 9-х, 11-х класів згідно з розкладом ДПА.

державну підсумкову
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У 4-х класах ДПА з української мови складали 55 учнів. Три учні перебували на
лікарняному. З математики писали 57 учнів і найкраще справилися із завданнями саме з
математики: три учні на початковий та середній рівні, а 54 написали на достатній і високий
рівні, з української мови – один учень написав на початковий рівень , вісім учнів - на середній
рівень. 46 учнів на достатній і високий. Якість знань висока-з української мови 84%, з
математики-95%.
При написанні робіт учні з української мови та математики допустили типові помилки:
Недостатній темп читання мовчки; при встановленні зв’язку слів у реченні;
При визначенні частин мови; при списуванні тексту(пропуск і заміна букв, написання
прислівників). З математики - типові помилки: при множенні та відніманні багатоцифрових
чисел; при порівнянні іменованих чисел; при розв’язанні задач з непрямим відношенням.; при
обчисленні виразів.
Учителі Сміян Н.І..(4-А), Мех Г.В.(4-Б).
Результати ДПА у 9 класі
Українська мова (диктант):писало 31учень, звільнений. На високий рівень - 0 учнів, на
достатній-14 учнів, на середній рівень - 13 учнів, початковий рівень - 3 учні. Якість знань 33%.
(учителі Шевчик Т.М., Щеголькова Т.М.); з математики: на високий рівень склали 5 учнів; на
достатній-11 учнів; на середній-13 учнів; на початковий -2 учні. Якість знань 52 %,
результативність -94% (учитель Бивалькевич В.Г.). В цілому учні показали середні та достатні
знання. Програмовий матеріал опановано. Проте випускники 2018-2019 н.р. недостатньо
серйозно поставилися до самостійного прочитання та вивчення напамять літературних творів.
Випускникам 2019-20нр слід акцентувати увагу на глибокому детальному прочитанні творів з
української літератури, та на зміни, котрі внесено у нові програми ЗНО (розміщено на
шкільному сайті).
Пропозиції:
1.Учителям 5-А та 5-Б класів у 2019-2020 навчальному році:
1.1. взяти до уваги результати знань учнів з української мови, математики за курс школи І
ступеня;
1.2. продовжувати формувати в учнів 5-А та 5-Б класів за програмами нового державного
стандарту цілісну систему знань із вище зазначених предметів.
2. Заступникам директора з НВР Купрієнко Т.В., Змійок О.М., Кукушкіній Н.П. розглянути
результати ДПА на черговому засіданні педагогічної ради, акцентувати увагу на типових
помилках, допущених учнями при складанні ДПА, методах усунення прогалин у знаннях учнів
9-х класів, на виробленні в учнів 9-х класів позитивної мотивації до складання державної
підсумкової атестації.
3. Вчителям-предметникам у 2019-2020 навчальному році продовжувати дотримуватися
нових рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо
організації та проведення державної підсумкової атестації, виважено підходити до
складання завдань з обраних педагогічною радою школи предметів, враховуючи вікові
особливості учнів.
4. Класним керівникам 4-х,11-х, 9-х класів проводити протягом наступного навчального року
організаційну та роз’яснювальну роботу з учнями та їх батьками щодо свідомої підготовки
до складання державної підсумкової атестації.
5. Дубині Н.П.,Товстій О.М.,Щегольковій Т.М., вчителям української мови та літератури,
акцентувати увагу на глибокому детальному прочитанні творів з української літератури,
та на зміни, котрі внесено у нові програми ЗНО 2019-2020 н.р.(розміщено на шкільному
сайті).
АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
На початок навчального року було складено робочий навчальний план відповідно до
прийнятої освітньої програми школи. Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову
підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі організовано
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навчання за такими профілями: 10 – клас екологічний профіль, 11 клас – історичного профілю;
поглиблене вивчення історії України у 8 та 9 класах.
Робочий навчальний план Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 на
2018-2019 навчальний рік складено відповідно до освітньої програми школи , розробленої на
основі типових освітніх програм, схваленої педагогічною радою школи від 30 серпня 2018 року
протокол №1:
 для школи І ступеня
- 1-А,1-Б класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І
ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України №268 від 21.03.2018. (автор
Савченко О.Я.)
- 2-А,2-Б,3-А,3-Б, 4-А, 4-Б класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної
середньої освіти І ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України №407 від
20.04.2018 року(додаток 1).
 для школи ІІ ступеня
-5-А, 5-Б,6-А, 6-Б, 7-А, 7-Бкласів - за Типовою освітньою програмою закладів
загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України
№405 від 20.04.2018 року (додаток 1).
-8,9 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ
ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України №405 від 20.04.2018
року(додаток 8).
 для школи ІІІ ступеня
- 10 класу – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ
ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України №408 від 20.04.2018 року
(додаток 2,3).
- 11 класу – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ
ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України №406 від 20.04.2018
року(додаток 8).
Для дітей з особливими потребами організовано індивідуальну форму навчання. Згідно з
«Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314,
встановлено таку кількість годин для індивідуальної форми навчання
1-4 класи – 10 годин на тиждень на кожного учня,
5-9 класи – 14 годин на тиждень на кожного учня,
10-11 класи – 16 годин на тиждень на кожного учня.
Індивідуальні навчальні плани складено відповідно до типової освітньої програми
спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими
освітніми потребами, затверджену наказом МОН України від 12.06.2018 № 627 та типової
освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з
особливими освітніми потребами, затверджену наказом МОН України від 26.07.2018 року
№814.
Проаналізувавши відсоток використання індивідуально-групових занять в навчальному
році слід підкреслити:
За планом
Фактично
У відсотках
використано
56
55
98,2%
І семестр
59
58
98,3%
ІІ семестр
115
113
98,3%
Всього за
рік
Завдання: 1) продовжувати дотримуватись типових навчальних програм затверджених
наказами Міністерства освіти і науки України при складанні робочого навчального плану; 2)
дотримуватись алгоритму формування варіативної складової робочого навчального плану,
враховуючи побажання учнів та їх батьків, наявність матеріально-технічного та кадрового
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забезпечення у виборі факультативів та курсів за вибором 3) намагатись оптимально
використовувати індивідуальні та групові заняття. 4) в повній мірі враховувати запити учнів
та батьків при організації до профільних та профільних класів, класів з підсиленим вивченням
окремих предметів..
Проведена значна робота для регулювання навчального процесу і виконання
навчальних програм у зв’язку з організацією навчально-польової практики та зовнішнього
незалежного оцінювання для учнів 11-х класів, а також карантинними заходами. Враховуючи,
що протягом року випадало чимало святкових днів (14 жовтня, 26 грудня, 8 березня, 29 квітня,
1,9 травня), що наявними були довготривалі лікарняні листи вчителя української мови Шевчик
Тетяни Миколаївни, вчителів англійської мови Маркіної Наталії Михайлівни, Турчина
Вадимама Володимировича вчителів початкової школи Федорової Ірини Дмитрівни та Мех
Галини Володимирівни,Туровець Любові Іванівни, Мишко Олени Миколаївни, вчителя історії
Змійок Ольги Михайлівни, навчальна сесія Щеголькової Тетяни Миколаївни, оголошені
карантинні заходи, виконання навчальних програм проводилось за рахунок замін та
взаємозамін уроків відповідно до наказів по школі та керуючись п.73 Інструкції про порядок
обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і
науки України від 15.04.1993 року.
Завдання:1) при складанні розкладу дотримуватись відповідних інструкцій та
санітарних норм 2) організацію замін проводити порядку організації заміни тимчасово
відсутніх учителів та керуючись п.73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати
працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993
(зі змінами та доповненнями)
Згідно з планом внутрішкільного контролю з 18 по 28 лютого 2019 року проведено
аналіз стану викладання предметів варіативної частини річного навчального плану. Робочий
навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та
варіативну складову, в якій за погодженням педагогічної ради та Ради школи, з урахуванням
кадрового, матеріально-технічного забезпечення школи, бажання учнів та їх батьків, години
варіативної частини передбачено на курси за вибором, факультативи.
Слід зазначити, що деякі предмети варіативної складової не забезпечені підручниками,
посібниками, але вчителі активно використовують мультимедійні презентації, відеофільми,
художню та публіцистичну літературу, користуються наочністю виготовленою завдяки
комп’ютерним технологіям. Всі вчителі користуються затвердженими Міністерством освіти і
науки України програмами.
При комплектуванні факультативних груп, більшість яких сформована з учнів одного
або паралельних класів, учителі дотримуються принципу добровільності. За списками у групах
не менше 8 осіб. Але систематично відвідують заняття далеко не всі учні.
В цьому навчальному році в школі було організовано інструктивної роз’яснювальну
роботу щодо підготовки та реєстрації учнів 11-х класів на ЗНО – 2019 року. Для цього було
розроблено план заходів, які включали в себе: Оформлення інформаційного стенду «Готуємось
до ЗОН-2019», розміщення на сайті школи інформації щодо реєстрації та проходження
пробного тестування, проведення тематичних батьківських зборів з питань підготовки та участі
старшокласників у ЗНО, проведення індивідуальних консультацій для учнів 10-11-х класів з
метою належної підготовки до ЗНО, раціональне використання годин індивідуально-групових
занять з учнями 11-х класів з метою підготовки до ЗНО.
Протягом навчального року було проведено роботу щодо формування профільних та до
профільних класів серед 7,9-х класів. Зокрема анкетування учнів за їх професійними нахилами
і вподобаннями, батьківські збори.
Слід зазначити, що вже традиційно спостерігається високий показник якості знань серед
учнів 4-х класів, а також відсутність оцінок початкового рівня, що свідчить про
відповідальність учителів початкових класів за результат своєї праці.
У поточному навчальному році учні 11-го класу складали серед обов’язкових предметів
українську мову, математику чи історію України (у вигляді ЗНО) та четвертий предмет за
вибором випускників.
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Учні 9-го класу складали ДПА з 3-х предметів: українська мова, математика, історія
України.
Завдання: 1) проводити роз’яснювальну роботу з батьками та учнями випускних класів
щодо підготовки учнів до ДПА та ЗНО 2) продовжувати організаційну роботу щодо
підвищення якості складання ЗНО в наступному навчальному році
ЗАВДАННЯ
1.Продовжити систематизацію роботи щодо організації допрофільного та
профільного навчання враховуючи матеріальну базу, кадрове забезпечення та побажання
батьків та учнів.
2.Здійснювати системний аналіз результативності зовнішнього незалежного
оцінювання випускників школи та спланувати заходи навчально-тренувальної роботи
старшокласників до ЗНО.
ВНУТРІШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
Внутрішкільний контроль є тією необхідною ланкою, за підсумками якого починає
працювати функція регулювання, здійснює необхідні корективи і в аналітичному процесі, і в
процесі планування та організації дії. Саме внутрішкільний контроль виступає для аналітичної
функції в ролі основного постачальника потрібної і необхідної інформації, яку потім в
управлінському механізмі обробляють і аналізують. Контрольна функція є невід'ємною
частиною управлінської діяльності. Інформація, отримана в ході контролю, є основою для
прийняття управлінських рішень.
Внутрішкільний контроль в школі здійснювався директором школи та заступниками
директора відповідно до річного плану роботи школи на 2018-2019 н.р. та плану
внутрішкільного контролю на 2018-2019 н.р.
Протягом навчального року адміністрацією вивчено стан викладання таких предметів:
- Організація навчального процесу 1-х класів-вересень в межах реалізації освітніх програм
перших класі Нової української школи ,заступник директора з НВР Купрієнко Т.В.;
- Основи здоров’я, 2-4 класи, жовтень, 2018, заступник директора з НВР Купрієнко Т.В.;
- Адаптація учнів 5-х класів - жовтень, заступники директора з НВР Кукушкіна Н.П.,
Купрієнко Т.В.
- Захист Вітчизни, гурткова робота- листопад 2018 року, керівник закладу Нашиба Г.А.
- Адаптація учнів 1-х класів-листопад, заступник директора з НВР Купрієнко Т.В.;
- Зарубіжна література-грудень 2018 року, заступник директора з навчально-виховної
роботи Кукушкіна Н.П.;
- Українська мова, 1-4 класи, січень, 2019, заступник директора з НВР Купрієнко Т.В.;
- Літературне читання , 2-4 класи, січень, 2019, заступник директора з НВР Купрієнко
Т.В.;
- Математика (5-11 кл.) , інформатика ,(2-11 класи), лютий, 2019 року, директор школи
Нашиба Г.А.
- Предмети варіативної частини-лютий 2019 року, заступник директора з НВР Змійок
О.М.
- Образотворче мистецтво, 5-7 клас-березень, 2019 р., заступник директора з НВР
Кукушкіна Н.П.;
- Українська література, 5-11-квітень, ІІІ -ІVт. 2019 року, заступник директора з НВР
Купрієнко Т.В.;
Іноземна мова ,1-4 класи, лютий , 2019, заступник директора з НВР Кукушкіна Н.П.
За результатами внутрішкільного контролю були складені довідки. Рекомендації були
доведені до відома вчителів, видано накази по школі.
Адміністрацією школи постійно приділяється увага вивченню наступних питань:
- стан готовності кабінетів і приміщень школи до навчального року;
- належне оформлення календарно-тематичного планування, планів виховної роботи;
- вивчення системи роботи вчителів, що атестуються;
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- відвідування учнями навчальних занять;
- ведення класних журналів;
- виконання навчального плану та державних програм;
- збереження підручників;
- стан ведення шкільної документації, Алфавітної книги, кадрової документації;
- стан організації харчування.
Викладання предметів в цілому відбувається відповідно до нормативних документів,
вчителі добре володіють програмовим матеріалом, дотримуються методичних рекомендацій.
Більшість вчителів активно використовують мультимедійні презентації, відеофільми, художню
та публіцистичну літературу, користуються наочністю виготовленою завдяки комп’ютерним
технологіям. Всі вчителі користуються затвердженими Міністерством освіти і науки України
програмами.
Типовими недоліками виявленими під час внутрішкільного контролю є:
- недостатня матеріально-технічна база, відсутність мультимедійного обладнання;
- низька активність частини вчителів в залученні учнів до участі в олімпіадах, конкурсах
учнівської творчості;
- запізнення учнів на уроки;
- невисокий темп роботи учнів уроках, небажання працювати, відсутній інтерес до
предмету, несистематична підготовка домашнього завдання;
Завдання на 2019-2020 н.р.:
Адміністрації школи:
- покращувати матеріально-технічну базу кабінетів;
- організувати допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних
програм і технологій, консультування з питань аспектів розвитку, навчання, виховання
учнів;
Педагогічному колективу:
- посилити роботу з обдарованими учнями в частині залучення учнів до участі в МАН;
- застосовувати індивідуальний підхід при роботі з учнями з різним рівнем підготовки;
- систематично оцінювати роботу учнів вдома та на уроці;
- розвивати в учнів пізнавальний інтерес до вивчення предмету;
- посилити роботу щодо подолання в учнів початкового рівня навчальних досягнень;
- використовувати різноманітні форми і методи роботи на уроках з метою формування
пізнавального інтересу учнів до предмету;
- взяти під контроль проведення занять на останньому тижні навчального року та
відвідування їх учнями 10-11 класу.
- -здійснювати аналітику вхідного й вихідного тестування з базових дисциплін.
АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Виховна робота в школі організована відповідно до Концепції національно-патріотичного
виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного
виховання, затверджених наказом МОН № 641 від 16.06.2016 року.
Також, у 2018-2019 н.р. стартував державний освітній проект Нова українська школа, яка
базується на основних принципах виховання на загальнолюдських цінностях та патріотизмі.
Дітей мають привчати до відповідальності, поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів
людини, екологічної культури, доброти, милосердя, толерантності, терпимості, шанобливого
ставлення до сім’ї. Виховну програму варто ухвалювати спільно з батьками, а різні тематичні
акції краще базувати на дитячій ініціативі, ідеях. Прищеплювати цінності гуманізму найкраще
через конкретні дії. Загалом, це притаманно НУШ: менше слів — більше дії. Допомога
конкретній людині важитиме для дитини значно більше, ніж слова. Обговорення оцінок
відтепер ведеться лише зі школярем та його батьками, а не в класі чи на батьківських зборах.
Шкільне виховання має стати не «каральним». Замість «не можна вчиняти інакше» має стати
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«так було б ефективно». Завдання школи — вказувати та аналізувати орієнтири, підказувати, як
вчинки та цінності людини впливають на інших та на її життя, а також створювати
психологічно комфортну атмосферу. І тоді новим освітнім простором називатимемо не лише
дизайн класів та сучасне обладнання, а й середовище, яке виховує успішну й щасливу людину.
Згідно з річним планом роботи школи педагогічний колектив у 2018-2019 навчальному році
створював сприятливі умови поліпшення рівня виховання через наскрізний процес навчання,
взявши до уваги поради та рекомендації сучасної педагогіки. Головна увага була спрямована на
формування в учнів активної життєвої позиції, на збереження власного життя і здоров’я, на
виховання моральності і культури поведінки.
У ході виховної діяльності в шкільному колективі проводилась роз’яснювальна робота з
питань профілактики злочинності та профілактики шкідливих звичок серед школярів.
Враховуючи завдання національного виховання, виховна робота була організована й
проводилася в різних формах і напрямках: національно-патріотичне, екологічне виховання,
правове, превентивне, художньо-естетичне.
З метою виховання поваги учнів до традицій українського народу було проведено такі
заходи:
- День Козацтва
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності
- Перегляд учнями 1-4 класів українських мультфільмів
- Виставка малюнків «Я люблю Україну»
- Проведення заходів до Дня Соборності України: дитячий флешмоб «Єднаймося, брати
мої», виховні години, тематична шкільна радіопередача
- Акція «Привітай воїнів АТО з новорічними святами»
- Виготовлення оберегів для воїнів АТО
- Інформаційний вісник, створення тематичної стіннівки, виховні години щодо
відзначення Дня Гідності та Свободи
- Екскурсії до міського краєзнавчого музею
- Участь у міському конкурсі «Війна очима дітей»
- Проведення виховних годин та уроків мужності до 74 річниці визволення України від
німецько-фашистських загарбників
- Участь в урочистостях з відзначення Дня Пам’яті та Перемоги над нацизмом у Європі
Участь у Всеукраїнській дитячо-юнацької військово-патріотичної грі «Сокіл»
(«Джура»).
Колективні творчі справи не тільки сприяють формуванню особистості з активною
громадянською позицією, а й вчать жити і працювати в команді, сприяють адаптації до
сучасного соціуму, духовно збагачують особистість учня, допомагають у осмисленні життєвих
цінностей, у вивченні сучасних реалій життя і перспектив розвитку особистості.
Таким чином, протягом 2018-2019 н.р. учні школи мали змогу брати участь у таких
загальношкільних виховних заходах:
- День працівників освіти (інтерактивний концерт)
- День народження школи (концерт)
- Свято Нового року( ранки для 1-4 класів, новорічний квест для 5-6 класів, дискотека для
старшокласників)
- День закоханих (спортивне змагання на TRX між парами)
- Виховний захід «Герої не вмирають» до Дня пам’яті небесної сотн
- День захисника Вітчизни (концерт, змагання між командами тато з сином)
- Свято 8 Березня (святковий концерт силами хлопців школи)
- Зустріч з воїнами-інтернаціоналістами до 30-ти річчя виводу військ з Афганістану
- Участь у варті пам’яті Героїв Чорнобиля
- День цивільного захисту (план заходів на день)
- Заходи до Великодня
- Участь у спортивних змаганнях «Козацький гарт»
- Зустріч з чемпіоном Європи з боксу Скороходом Станіславом
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Родинне свято для 2-4 класів «Ми – єдина родина : школа, Славутич, Україна»
Свято обдарованої молоді «Майбутнє твориться сьогодні»
Свято Останнього дзвоника «Країна веселкового дитинства»
Робота пришкільного табору «Зірочка»
Урочисте вручення свідоцтв 9-ти класникам
Випускний вечір «День народження дорослого життя».
З метою дотримання правил безпечної поведінки дітьми на вулиці, в місцях громадського
відпочинку , в освітніх закладах і вдома класні керівники провели низку виховних бесід з
питань протимінної безпеки населення та дітей у школі: «Сам удома: безпека твоєї оселі»,
«Сам надворі. Безпечна прогулянка», « У небезпечних місцях. Ігри у небезпечних місцях» ,
«Небезпечні речовини», «Евакуація з приміщення школи», «Порятунок і захист людей у
надзвичайних ситуаціях», «Надання невідкладної допомоги у надзвичайних ситуаціях», тощо.
Щорічно проводиться міська акція «Екологічна стежина». У цьому році темою акції
«Птахи нашого двору». Наша команда у складі заступника директора з навчально-виховної
роботи Кукушкіної Н.П., класних керівників 4-А та 4-Б класів Сміян Н.І. та Мех Г.В. разом з
вихованцями стали переможцями цього конкурсу-акції. Звичними для школярів є еко-десанти
«Зробимо Україну чистою» та еко-акції по заощадженню природних ресурсів «Посади дерево»
від випускників. Було посаджено ялинки та кущі троянд на подвір'ї школи. Класні керівники
початкових класів разом з дітьми дбали про птахів шкільного двору взимку.
Виховання здійснюємо в загально-виховному процесі навчально-виховної роботи із
залученням до неї не тільки учнів, а їхніх батьків. Так, в рамках Всеукраїнської акції «День
зустрічі птахів» школярі, з допомогою батьків, що надає нашій роботі системності, створюють
«пташині годівнички», допомогали оформити тематичні фотозони до різних заходів, батьки
випускників подарували школі рекламний тематичний банер.
Така спільна праця дозволяє значно підвищити педагогічну результативність подібної
діяльності учнів, потребує від учителя й учнів постійного пошуку, надихає на дію, підтримує
бажання працювати, сприяє формуванню в учнів громадської активної позиції, прагненню діяти
для збереження довкілля та задля сталого розвитку суспільства і позитивного сприймати
майбутнє.
Учнівське самоврядування в школі – спосіб організації учнівського колективу, що
забезпечує комплексний виховний вплив на школярів шляхом залучення їх до усвідомленої та
систематичної участі у вирішенні важливих питань особистого життя класу та школи. Перед
педагогічним колективом
нашого
закладу
постає
мета - грамотно
використовувати учнівське самоврядування. Таким чином, у цьому році такі учні, як Гулієв Е,
Судоргіна Є., Величківський І., Ланько Д., Зелінський А., Делікатна П., Бондарук Є., Гладкова
В., Ходаковька А., Мовчун В., Целуйко В., Пильник А., Півункова В. стали справжньою
командою в організації та проведенні різних загальношкільних заходів, які залишили свій слід у
всебічному розвитку учнів школи.
Аналізуючи роботу методичного об'єднання класних керівників, слід зазначити, що
ефективність виховної роботи цілком залежить від рівня налагодженої співпраці педагогічного
й батьківського колективів. Класні керівники спланували заходи із залученням батьків та
представників громадськості міста до активного шкільного життя .
У березні наші педагоги взяли участь у нестандартній педагогічній раді "Пріоритети
виховання на шляху створення НУШ". Було незвично, але цікаво і пізнавально. Змінюється світ
- змінюємося МИ! Особлива подяка творчій групі : Мишко Олені Миколаївні, Дідовець Тетяні
Миколаївні, Мех Галині Володимирівні, Щегольковій Тетяні Миколаївні та Кукушкіній Наталії
Петрівні.
Підсумовуючи роботу сектора виховної роботи, треба сказати, що всі класні керівники
школи та педагог-організатор школи Літош Л.М. проявили себе ініціаторами, менторами та
фасилітаторами у системі роботи школи.
Участь школярів у масових заходах, міських конкурсах.
Захід
Дата
Досягнення
Тиждень «Увага! Діти на дорозі!». Конкурс малюнків
Вересень
ІІ, ІІІ місця
-
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«Моя безпека на дорозі»
Акція «Привітай воїнів АТО з новорічними святами!»
Міська акція «Збережи ялинку»
Варті Пам'яті Чорнобиля 9-11 класи
Ланцюг Єдності до Дня Соборності України
Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична
гра «Сокіл» (Джура) міський етап
Обласні (зональні) спортивні змагання «Козацький
гарт»
Міська акція «Екологічна стежина»

Грудень
Грудень
Квітень
Січень

Участь
І місце
Участь
Участь

Травень

ІІІ місце

Травень

ІІІ місце

Травень

Переможець

Регіональне партнерство
Школа, область,
№ з/п

1

район
Тернопільська гімназія ім. Н.
Яремчука №6

Дата укладення
угоди

Основні заходи

01.03.2019

Зустріч делегації на чолі з Мех Г.В.

Завдання на 2019-20120 навчальний рік:
1. Поліпшувати використання організаційних та мотиваційних заходів щодо роботи педагогів
над удосконаленням освітніх заходів як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня.
2. Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій,
інтерактивних методів навчання, інформатизації навчально-виховного процессу.
3. Сприяти плідній роботі з колективом Тернопольської школи щодо обміну досвідом
ефективного управління в школі та створення сприятливих умов для позитивного освітнього
середовища.
4. Доєднатися до освітньої програми позитивного розвитку “Соціальні та емоційні
компетенції ХХІ століття” «Lions Quest».
5. Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, залучення школярів до
вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської
активності, формування навичок здорового способу життя.
6. Посилити зусилля щодо збереження та відновлення матеріально-технічної бази школи,
пошуку резервів її удосконалення.
АНАЛІЗ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ
Шкільна бібліотека є структурним підрозділом школи, однією з основних частин
навчально-виховного процесу. Бібліотека будує свою роботу на основі річного плану роботи
школи.
В 2018-2019 навчальному році бібліотека продовжувала накопичувати досвід щодо
впровадження інноваційних форм роботи для залучення читачів та популяризації книги та
читання, працювала над створенням та реалізацією нових соціокультурних, просвітницьких та
навчальних програм для користувачів.
На початку навчального року було проведено видачу навчальної та методичної
літератури учням і вчителям школи.
Протягом вересня проведено перереєстрацію читачів та оформлено картотеку читацьких
формулярів.
У 2018-2019 н.р. у бібліотеці зареєстровано 282 користувачі. З них:
- учнів 1-4 класів – 141;
- 5-9 класів – 86;
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- 10-11 класів – 22;
- вчителів – 24;
- інших працівників школи – 9.
Загальний відсоток охоплення бібліотечним обслуговуванням

по закладу становить

52%.
Кількість користувачів
2017-2018
н.р.; 343

2016-2017
н.р.; 264

2018-2019
н.р.; 282

Протягом 2018-2019 навчального року у бібліотеці зареєстровано 2517 відвідувань.
Середня відвідуваність в день становить 13 користувачів.
2016-2017
н.р.; 2632

Кількість відвідувань

2018-2019
н.р.; 2517

2017-2018
н.р.; 1665

Всього за рік бібліотекою видано 8274 джерела інформації. З них – 6278 примірників
підручників.
З метою оптимального забезпечення учнів навчальною літературою, був здійснений
перерозподіл шкільних підручників між навчальними закладами міста. Так, через
міжбібліотечний абонемент було використано 55 примірників навчальних видань.
Аналізуючи показники книговидачі за попередні роки, треба зазначити, що в порівнянні
з минулим навчальним роком книговидача збільшилася на 156 примірників.
Кількість книговидач
2016-2017
н.р.; 9356
2017-2018
н.р.; 8118

2018-2019
н.р.; 8274
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Слід зазначити, що на книговидачу впливає якість бібліотечного фонду. Користувачі
бібліотеки із задоволенням читають сучасну художню літературу, дитячі твори українських
письменників. Але, на жаль, таких книг у бібліотеці дуже мало. Комплектування бібліотеки
сучасними дитячими творами відбувається в основному за рахунок подарункової літератури.
У 2018-2019 н.р. шкільною бібліотеко надано 154 Інтернет-довідки.
Аналіз книговидач показав, що найбільше видано природничо-наукової літератури –
2056 примірників, з мовознавства і літературознавства – 1649 примірників, а видача художньої
літератури збільшилася втричі в порівнянні з минулим навчальним роком – 1649 примірників.
природничонаукових;
2056

суспільнополітичних;
770

з
мовознавства
і
літературозна
вства; 1649

технічних;
1144

художньої
літератури;
1824

з мистецтва,
фізичної
культури; 530

з географії,
історії; 187

довідкових;
213

Середня книговидача в день становить 38 примірників.
Важливою ланкою роботи бібліотеки є формування і організація книжкового фонду.
Ведеться відповідна облікова документація: книги індивідуального та сумарного обліку,
реєстраційна картотека підручників, електронний реєстр підручників, статистичний звіт,
електронна інвентарна книга обліку навчальної літератури та інші нормативно-облікові
документи. Проводиться систематизація та каталогізація нової літератури.
29 березня 2017 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України від
22.03.2017 року № 177 «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної
класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації». У зв’язку з цим було
розроблено новий систематичний каталог, виготовлено поличні роздільники, відповідно до
вимог Постанови переставлено фонд художньої літератури та внесено зміни в облікові
документи.
Обсяг всього бібліотечного фонду становить 31970 примірників. З них:
основних фондів – 18975 примірників,
фонд навчальної літератури – 12995 примірників.
Порівнюючи з минулими начальними роками обсяг бібліотечного фонду
зменшився, так, як було проведено списання застарілої літератури.
Обсяг бібліотечного фонду
2016-2017
2017-2018
н.р.;
н.р.;
2018-2019
47068
40956
н.р.;
31970
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Протягом 2018-2019 навчального року поповнення основного фонду відбувалося:
за рахунок бюджетних коштів – 14 примірників,
на благодійних засадах – 61 примірник.
Надходження до основного фонду
2016-2017
н.р.; 150

2018-2019
н.р.; 75
2017-2018
н.р.; 32

Фонд навчальної літератури формується відповідно до чинних програм та
контингентів учнів. Так, за кошти державного бюджету надійшло 1117 примірників.
2016-2017
н.р.; 1092

Надходження підручників

2018-2019
н.р.; 1117

2017-2018
н.р.; 576

Забезпеченість учнів підручниками у 2018-2019 н. р. становила:
- 1-4 класи – 100 %
- 5-9 класи – 100 %
- 10-11 класи – 88%
- всього 1-11 класи – 96%
З метою забезпечення учнівського та педагогічного колективів необхідною
методичною та науково-пізнавальною літературою, за кошти місцевого бюджету було
оформлено передплату на періодичні видання. Так, на 2019 рік передплачено 7 назв
періодичних видань. З них:
- для учнів – 2 видання;
- для педагогів – 5 видань.
Кількість передплачених
періодичних видань
20162017
н.р.; 11

20172018
н.р.; 8

20182019
н.р.; 7
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У березні була проведена робота по вибору підручників за новою програмою для учнів
2-х, 6-х та 11 класів. А саме: консультування педагогів щодо технології вибору, оформлення
відповідних документів та внесення замовлення в систему «Школа».
Одним з основних напрямків роботи шкільної бібліотеки є інформаційно-бібліографічна
діяльність. Всього було оформлено 40 тематичних поличок та виставок, тематика яких
різнопланова й охоплює всі напрямки навчально-виховної роботи, складено 9 рекомендованих
списків джерел, проведено 11 усних оглядів літератури.
В рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек були проведені такі заходи:
«Подорож у книжковий дивосвіт» – театралізована екскурсія для учнів 2-х класів, майстер-клас
із виготовлення книжкових закладинок, «книжкова лікарня», виставки літератури.
Велика увага приділялась індивідуальній роботі з читачами. Під час видачі літератури
проводились рекомендаційні бесіди з учнями, консультації щодо вибору літератури біля
книжкових полиць.
Разом із традиційними бібліотечними послугами наша бібліотека має можливість
надавати сервісні послуги: відправка або приймання повідомлень електронною поштою,
користування послугами Інтернет, пошук інформації у всесвітній електронній мережі та запис
на носії інформації, друк на принтері, сканування документів.
Так, протягом року, як зазначалося раніше, було надано 157 Інтернет-довідок
різноманітної тематики. Педагоги використовували комп’ютерну техніку для підготовки
уроків, виховних годин, педагогічних рад тощо.
Бібліотека має власний WEB-сайт (http://slavbibl3.at.ua/). Наявність доступу до мережі
Інтернет значно підвищує рівень бібліотечно-інформаційного забезпечення навчальновиховного процесу.
З метою підвищення професійного рівня завідувач бібліотеки брала участь у Школі
майстерності бібліотечного працівника та інструктивно-методичних нарадах.
Згідно з нормативними документами у червні проводилась інвентаризація фонду
навчальної літератури. В ході інвентаризації визначено потребу, резерв, процент забезпечення
підручниками на 2019-2020 навчальний рік. Також було проведено планову інвентаризацію
основного фонду.
Наприкінці навчального року було проведено роботу по прийому підручників та
літератури до бібліотеки, а також ліквідації читацької заборгованості.
Слід зазначити, що сьогодні бібліотека потребує покращення матеріально-технічної
бази, поповнення бібліотечного фонду сучасною дитячою літературою та програмовими
творами. Приміщення бібліотеки потребує косметичного ремонту.
Отже, пріоритетними завданнями на наступний 2019-2020 рік є:
- зміцнення матеріально-технічної бази;
- комплектування фонду необхідною літературою;
- розширення сервісу та підвищення якості бібліотечних послуг;
- впровадження новітніх технологій та можливостей мережі Інтернет в практику
роботи бібліотеки.
АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО
ПРОЦЕСУ
Протягом навчального року основним завданням у роботі соціального педагога школи є
соціальний захист прав дітей, створення сприятливих умов для розвитку дитини, встановлення
зв'язків та партнерських відносин між родиною та школою. Для досягнення позитивних
результатів у своїй діяльності соціальний педагог керується Законами України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в
сім'ї», «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та
спеціальні установи для дітей», «Програмою соціальної підтримки сім’ї, виявлення дітей, які
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перебувають у складних умовах проживання та запобігання ранньому соціальному сирітству на
2016 – 2020 роки «Назустріч дітям» та іншими.
Діяльність соціального педагога школи була спрямована на реалізацію таких завдань:
- здійснення соціально-педагогічного супроводу дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей, які
знаходяться в складних умовах проживання, дітей-напівсиріт, дітей з неповних сімей, дітейінвалідів, дітей, які проживають у сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей, учнів, які
стоять на внутрішкільному обліку, дітей, схильних до правопорушень та тих, що перебувають
на обліку в ССД і поліціїї;
- організація отримання діагностичних відомостей про учнів школи;
- організація допомоги педагогічним працівникам в опануванні й розробці
інноваційних програм і технологій, консультування з питань аспектів розвитку, навчання,
виховання учнів;
- організація просвітницької роботи для батьків (осіб, що її замінюють) з питань
організації виховного процесу;
- організація необхідної консультативної психолого-педагогічної допомоги дітям,
підліткам, які потребують піклування і підтримки (діти з обмеженими фізичними
можливостями, сироти, напівсироти, діти-інваліди);
- організація психологічного супроводу, надавання консультативної допомоги дітям та
батькам з багатодітних, неповних, сімей, які мають СЖО;
- організація профілактичної роботи з попередження девіантної поведінки;
- профілактика правопорушень неповнолітніх, побутового травматизму;
- сприяння здійсненню превентивного виховання, профілактики злочинності,
алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків;
- прогнозування та профілактика можливих негативних проявів та їх вплив на
особистість дитини;
- підтримка взаємозв’язку школи з іншими організаціями з метою реалізації захисних
функцій соціального педагога.
Для реалізації цих завдань була обрана науково-методична проблема над якою працює
соціальний педагог «Попередження та профілактика проявів насилля над дітьми».
Був розроблений відповідний план роботи на навчальний рік, план роботи щодо
виконання міської програми «Назустріч дітям» план роботи щодо запобігання злочинності та
інших негативних явищ у підлітковому середовищі, по здійсненню соціального захисту учнів,
план заходів по реалізації Комплексної програми профілактики правопорушень.
На початку навчального року соціальним педагогом була проведена паспортизація класів
та школи, зібрані і упорядковані списки учнів підоблікових категорій. Протягом року у банк
даних дітей вносилися корективи.
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Як бачимо, кількість:
- багатодітних сімей збільшилась на 1.1%
- дітей-сиріт зменшилась на 0.2%
- позбавлених батьківського піклування зменшилась на 0.4%
- дітей-інвалідів збільшилась на на 0.2 %
- дітей, які мають СЖО, нема
- дітей, які перебувають на ВШО збільшилась на 0.2%
- дітей, які перебувають на обліку в поліції, на кінець 2018-2019 н.р. нема.
- дітей не облікових категорій зменшилась на 0.2%.
В навчальному закладі заведені картки на дітей під опікою, які мають СЖО та
перебувають на обліку в школі, в яких зафіксовані загальні відомості про дитину, батьків або
осіб, які їх заміняють, місце їх роботи, житлово-побутові умови. Крім того, ведуться облікові
записи про проведену роботу із зазначеними категоріями дітей.
В рамках виконання Комплексної програми профілактики правопорушень школі
систематично ведеться робота з дітьми, які стоять на шкільному обліку (на кінець н.р. – 3, з них
перебуває на обліку в ССД, поліції - 0). З ними проводилась відповідна робота: профілактичні
бесіди, відвідування вдома, розмова з вчителями з приводу поведінки на уроках. Записи про
проведену роботу наявні в облікових картках. Проводяться регулярні рейди - перевірки стану
відвідування уроків. З боку адміністрації, соціального педагога проводилася робота з батьками,
учнями та класними керівниками щодо запобігання пропусків занять без поважних причин,
більш відповідального ставлення до навчального процесу з боку учнів та батьків, щодо
запобігання дитячої бездоглядності.
Порівняльна таблиця пропусків уроків
Всього
Через
Без
З
за рік
хворобу
поважних
поважних
причин
причин
2018-2019 н.р.
50345
32288
460
17597
2017-2018 н.р.
46609
32459
183
13967
Можна відмітити, що протягом 2018-2019 н.р. спостерігається тенденція до збільшення
загальної кількості пропусків на 3736 уроків, через хворобу кількість зменшилась на 171 урок,
з поважних причин кількість уроків збільшилась на 3630, без поважних причин зросла на 277
уроків.
Протягом 2018 – 2019 н.р. за участю адміністрації, соціального педагога, учнів, батьків
було проведено 5 засідань Ради профілактики, де розглядалась поведінка, успішність 6 учнів
школи. Варто зазначити, що однією із основних причин запрошення дітей і їхніх батьків на
засідання Ради профілактики є пропуски уроків без поважних причин учнями, низька
успішність, безвідповідальне ставлення батьків до своїх обов’язків. Батькам були надані
рекомендації щодо виховання та навчання дітей, організації дозвілля. З боку соціального
педагога приділялась особлива увага щодо роботи з цими учнями. Надавалась консультативна
допомога учням, їхнім батькам. Батьки часто звертаються за допомогою у розв'язанні
конфліктних ситуацій між ними та їх дітьми. Відповідно вівся журнал обліку індивідуальних
консультувань батьків та вчителів.
В рамках співпраці з поліцією та ССДС відбувалися консультативні зустрічі з
працівниками цих служб, надавалася інформація стосовно учнів школи на запит поліції, ССДС
з метою організації роботи з сімями, які мають СЖО, учнями, батьків яких було притягнено до
адміністративної відповідальності та учнями, які знаходяться на профілактичному обліку. Було
підготовлено та передано до Славутицького МВП Київській області 1 клопотання на
притягнення батьків до адміністративної відповідальності за ст. 184 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, в зв’язку з невиконанням ними п. 3 ст. 47 Закону України
«Про загальну середню освіту» та п. 2 ст. 29, п.3 ст. 55 Закону України «Про освіту».
В жовтні - грудні 2018 р. разом з працівниками ССДС проводились рейди «Діти вулиці»,
«Родина» з метою виявлення учнів, груп дітей асоціальної поведінки.
Протягом року було проведено 4 етапи Всеукраїнського рейду «Урок».
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На запит класних керівників з боку соціального педагога надавалась методична
допомога у проведенні класних годин, батьківських зборів. Була поповнена папка з
інформаційним матеріалом щодо соціалізації підлітків, їх правової та загальнолюдської
культури, матеріалами інформаційно-консультативного характеру для батьків (статті законів;
як вести розмову з підлітком; поради батькам щодо виховання тощо), папка нормативноправової документації та методично-інструктивних матеріалів з питань профілактики
жорстокого поводження з дітьми.
Протягом року соціальним педагогом своєчасно складалась та подавалась інформація до
відділу освіти, ССДС, поліції.
Аналізуючи роботу соціального педагога протягом 2018 – 2019 н.р. можна сказати, що:
організаційно-методичні заходи, науково-методична робота, що передбачені планом, виконані в
повному обсязі.
Протягом року здійснювалося корегування річного плану діяльності відповідно до
запитів адміністрації навчального закладу.
Завдання на 2019 – 2020 навчальний рік:
1. Здійснення соціально-педагогічного супроводу дітей – сиріт, дітей під опікою, дітей,
які знаходяться в складних умовах проживання, дітей – напівсиріт, дітей з неповних сімей,
дітей–інвалідів, дітей, які проживають в сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей,
учнів, які стоять на внутрішкільному обліку, дітей, схильних до правопорушень та тих, що
перебувають на обліку в ССДС і поліції.
2. Організація отримання відомостей про учнів школи.
3. Організація допомоги педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних
програм і технологій, консультування з питань аспектів розвитку, навчання, виховання учнів.
4. Організація просвітницької роботи для батьків (осіб, що їх замінюють) з питань
організації виховного процесу.
5. Організація необхідної консультативної психолого-педагогічної допомоги дітям,
підліткам, які потребують піклування і підтримки (діти з обмеженими фізичними
можливостями, сироти, напівсироти, діти-інваліди).
6. Організація соціально-психологічного обстеження, надання консультативної
допомоги дітям та батькам з багатодітних, неповних, неблагонадійних та інших проблемних
сімей.
7. Організація профілактичної роботи з попередження девіантної поведінки;
8. Профілактика правопорушень неповнолітніх.
9. Здійснення превентивного виховання, профілактика злочинності, алкоголізму і
наркоманії, інших шкідливих звичок серед підлітків.
10.
Прогнозування та профілактика можливих негативних виявів та їх вплив на
особистість дитини.
11.
Підтримка взаємозв’язку школи з іншими організаціями з метою реалізації
захисних функцій соціального педагога.
ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНА ПРАЦІ
Відповідно до вимог чинного законодавства в школі проводиться вся необхідна робота
щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.
Служба охорони праці діє на основі «Положення про службу охорони праці». На початку
навчального року виданий наказ «Про відповідальність за збереження життя і здоров'я
учасників НВП в школі», призначено відповідального за охорону праці в школі. На початок
навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять
у кабінетах і приміщеннях підвищеної небезпеки, акт готовності закладу до нового навчального
року, паспорт школи. Навчання з охорони праці пройшов директор школи та голова перинної
профспілкової організації Ігнатенко О.С.
План з охорони праці та безпеки життєдіяльності на 2018-2019 н. р. є складовою частиною
плану роботи школи, діють затверджені інструкції з охорони праці, посадові інструкції
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працівників, затверджені правила внутрішнього трудового розпорядку, проводяться інструктажі
для працівників та учнів школи, проведено навчання та перевірка знань з ОП працівників
школи. Учні отримують інструктажі у кабінетах фізики, хімії, трудового навчання, спортивних
залах.
Усі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці
ведуться. Оновлено куточок безпеки життєдіяльності, школа забезпечена протипожежним
інвентарем.
За 2018-2019 н. р. не було випадків виробничого та невиробничого. Робота колективу
школи з охорони праці ведеться згідно з Законом України «Про охорону праці».
Завдання на 2019-2020 н.р.:
- постійно проводити профілактичну роботу з метою запобігання травмувань
виробничого та невиробничого характеру.
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАПОБІГАННЯ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ
Особлива увага приділяється роботі з попередження дитячого травматизму.
Протягом 2018-2019 навчального року здійснювалося викладання обов'язкового курсу
«Основи здоров'я» відповідно до програми, з дотриманням нормативних вимог на підставі
річного плану роботи закладу.
Згідно з планами виховної роботи проведені бесіди з профілактики нещасних випадків з
дітьми, з опануванням правил дорожнього руху, правил поведінки на воді, правил користування
газовими та електроприладами, правил поведінки в разі знаходження вибухонебезпечних
предметів, тощо. Означені бесіди записані на відповідних сторінках класних журналів. У
приміщенні школи розміщено необхідну наочність з попередження дорожньо - транспортних
пригод, з правил протипожежної безпеки тощо.
У кожному навчальному кабінеті, спортивній залі зберігаються журнали інструктажів з
техніки безпеки, у яких своєчасно робиться відмітка про проведення інструктажу, у класних
журналах ведеться сторінка з попередження травматизму.
Роз'яснювальна робота щодо профілактики дитячого травматизму проводилася
систематично з батьками учнів на батьківських зборах, здійснювалась систематична
просвітницька робота з питань побутового травматизму та нещасних випадків з дітьми на
класних годинах. Питання попередження дитячого травматизму постійно розглядалось на
нарадах при директору, засіданні Ради школи.
За 2018-2019 н. р. в школі зафіксовано 1 випадок травмування під час навчально-виховного
процесу, травми в побуті відсутні.
Завдання на 2018-2019 н.р.:
- педагогічному колективу неухильно дотримуватись плану заходів щодо охорони життя
і здоров’я учнів та запобігання випадків дитячого травматизму.
МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Учні школи протягом 2018-2019 навчального року були оглянуті спеціалістами ДЗ СМСЧ
№ 5. При виявленні будь-яких захворювань, потребуючих додаткових обстежень більш
досконалого рівня, всі діти направлялись в інші лікувальні заклади, де отримували більш
досконале обстеження і лікування.
Протягом навчального року, після кожних канікул, медичним працівником школи всі учні
оглядались на наявність педикульозу і корости. Постійно велась робота з довідками, в яких
зазначена група для занять фізичною культурою, контролювались терміни дії довідки,
проходження наступних медичних оглядів для продовження терміну дії довідок. Медичним
працівником школи систематично перевірялись уроки фізичної культури, відповідність
харчування учнів санітарним нормам.
Комплектування медичного кабінету школи для надання невідкладної медичної допомоги
учням протягом року проводилась за рахунок бюджетних коштів і було достатнім.
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Протягом 2018-2019 навчального року всі дитячі медичні огляди проводились в
лікувальному закладі ДЗ СМСЧ № 5 м. Славутич в присутності батьків. На випадок проведення
медичного огляду в приміщенні навчального закладу є можливість надати всі необхідні
приміщення з урахуванням всіх санітарно-епідеміологічних норм і правил.
В медичному кабінеті є необхідне матеріально-технічне обладнання (ростомір, ваги
медичні, таблиця для перевірки гостроти зору, апарат для виміру артеріального тиску).
Під час проведення медичного огляду в приміщенні школи є можливість забезпечити
кожного лікаря окремим кабінетом з метою дотримання конфіденційності та деонтологічних
аспектів. При неможливості присутності батьків під час медичного огляду учнів, є можливість
отримати поінформовану згоду батьків чи законного представника дитини на проведення
огляду.
Завдання на 2018-2019 н.р.:
- працювати над поповненням матеріально-технічної бази медичного кабінету;
- проводити постійну роз’яснювальну роботу серед учнів, батьків, педагогів з метою
формування дбайливого ставлення до свого здоров’я.
ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ
Станом на у 2018-2019 навчальному році організовано гаряче харчування для учнів
школи. Приготування їжі здійснюється працівниками школи. Працівники харчоблоку вчасно
проходять медичний огляд. Забезпечно повноцінне, безпечне і якісне харчування учнів у школі,
застосовуючи такі грошові норми харчування на одну дитину в день (з січня 2019 р.):
для учнів 2-4 класів – 20 грн. з розрахунку 60% - батьківська плата
та 40% кошти місцевого бюджету;
для учнів 5-11 класів – 25 грн. – батьківська плата.
для учнів 2-11 класів на безоплатній основі для дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують державну соціальну
допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім'ям», дітей учасників антитерористичних операцій на Сході України, дітей учасників
бойових дій, дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб, дітей-напівсиріт на підставі заяв
батьків (осіб, що їх замінюють) і довідок про вищевказану допомогу
У меню наявні перші страви. Значно збільшилась кількість учнів, що харчуються в їдальні.
Контроль за організацією харчування та якістю здійснюється адміністрацією школи належним
чином. В квітні 2019 року проведено анкетування учнів з метою виявлення недоліків в
організації харчування. Харчоблок був забезпечений сучасною холодильною шафою та
морозильним ларем, був проведений ремонт посудомийноюї машини.
Класні керівники 2-11 класів постійно проводили роз’яснювальну роботу серед дітей та їх
батьків з питань профілактики кишково-шлункових інфекцій, дотримання правил особистої
гігієни учнями. Класні керівники відповідають за закріплення за кожною дитиною постійного
місця за столом, за забезпечення чіткої подачі замовлень на харчування учнів класу, за
об’єктивну подачу інформації по кількості учнів, які харчуються, до їдальні.
Постійний контроль за харчуванням, санітарними та гігієнічними нормами здійснює
медична сестра з дієтичного харчування Островська В.П., працює бракеражна комісія.
Відповідає за організацію гарячого харчування у школі заступнику директора з навчальновиховної роботи Кукушкіна Н.П.: проводить перевірку організації харчування у школі, питання
раціонального харчування учнів, результати контролю виносить на наради при директору,
батьківські збори.
Завдання на 2019-2020 н.р.:
- забезпечити організацію раціонального, безпечного харчування учнів школи.
АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Фінансування школи в 2018-2019 н. р. здійснювалось за рахунок державного та місцевого
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бюджету. За рахунок бюджетних коштів здійснювалось фінансування комунальних послуг,
оплата праці працівників школи.
Також в 2018-2019 н.р. за рахунок коштів місцевого бюджету здійснено придбання
обладнання, меблів, господарських товарів, медикаментів, виділені кошти на обслуговування
будівлі школи що дозволило суттєво поліпшити матеріально-технічну базу школи.
В школі завершено заміну старих вікон на сучасні металопластикові. Планується заміна
автоматичного пункту регулювання системи опалення. В той же час потребує вирішення
питання матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу з предметів
біології, хімії, фізики, історії, Захисту Вітчизни, трудового навчання тощо.
Завершено
реалізацію проекту «Застосування наочності на уроках біології та
природознавства». Внаслідок реалізації даного проекту кабінет біології забезпечений ноутбуком,
цифровою камерою, мікроскопом, набором мікропрепаратів, об’ємними моделями, гербаріями,
навчальними колекціями. За рахунок благодійної допомоги встановлено інтерактивну дошку та
проектор.
В рамках реалізації Нової української школи 1-і класи забезпечені: БФП, 2 ноутбуки, 2
проектори, 2 комплекти парт, дидактичні матеріали. За рахунок благодійної допомоги: ігровий
набір LEGO PLAY BOX, ігровий набір SIX BRICKS.
Велику допомогу у поповненні матеріально-технічної бази школи надає Батьківська
громада. Завдяки Батьківскій громаді підтримуються в належному стані кабінети. Як
благодійна допомога були подаровані школі 2 комплекти жалюзей,
Усі матеріальні придбання закладу згідно з вимогами оприбутковуються у встановленому
порядку, якщо є необхідність, списуються. Супроводжуюча фінансові процедури документація
знаходиться в належному стані, оформлюється своєчасно.
В школі значна увага приділяється економному використанню енергоресурсів. Розроблена
та реалізується програма «Енергозбереження та енергоефективності» на період 2016-2020 років.
Завдяки реалізації даної програми відбулось скорочення споживання холодної води.
В 2018-2019 н. р. забезпечено нормальні умови функціонування школи. Повна інформація
про фінансово-господарську діяльність школи розміщено на веб-сайті школи в розділі
«Прозорість та відкритість».
Завдання на 2018-2019 н.р.:
- формувати дбайливе ставлення учасників навчально-виховного процесу до шкільного
майна;
- впроваджувати заходи щодо економного використання енергоресурсів;
- зміцнювати матеріально-технічну базу школи, поповнювати навчальні кабінети
дидактичними матеріалами та сучасним обладнанням;
- приймати участь в грантових проектах;
- створити сучасне освітнє середовище для учнів 1-х класів.

12.06.2019 р.

Директор школи

______________

/Г. А. Нашиба/
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