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Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні,
щоб зробити певні підсумки роботи педколективу школи, оцінити діяльність
директора на посаді протягом 2017-2018 н.р.
Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я
керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку,
посадовими обов'язками директора школи законодавством України, іншими
нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього
навчального закладу.
Організація навчально-виховного процесу в Барській ЗОШ І - III ступенів
№3 проводилась виходячи з основних напрямків та організаційних заходів по
реалізації вимог Конституції України стосовно галузі освіти, Законів України
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», указів Президента України,
галузевих Постанов Кабміну України, державних, регіональних програм,
розпоряджень та доручень обласної державної адміністрації, управлінських
рішень управління освіти міста, а також нормативних та розпорядчих документів
Міністерства освіти та науки України.
У навчальному закладі здійснено планування роботи відповідно чинного
законодавства та управлінських рішень керівних органів.
Весь навчально-виховний процес у школі проводиться у відповідності до
вимог законодавства України про мови. Постійно контролюється оформлення та
ведення ділової документації українською мовою.
Постійно контролюється ведення класних журналів, здійснюється перевірка
виконання навчальних планів та державних програм, зошитів та щоденників учнів.
За результатами перевірки видані відповідні накази.
Навчально-виховна робота
Навчальний рік закінчили 420 учнів.
Високого рівня навчальних досягнень з усіх предметів досягли 58 учнів. Це 16 %
від загальної кількості атестованих учнів.
Більшість відмінників в початковій школі - 28%.
Найбільше відмінників в 6Б класі – 22% (класний керівник Катрін А.А.), в 11 класі –
35 % (класний керівник Ситников Д.Б.).
Високий і достатній рівень навчальних досягнень з усіх предметів досягли більше
половини учнів 3-х, 4А, 5Б, 6Б, 7А класів.
В переважній більшості класів середній бал по предметах навчального плану
відповідає достатньому рівню.
У випускних 4-х та 9-х класах відбулась державна підсумкова атестація, на якій
переважна більшість учнів показала ґрунтовні знання. Учні 11 класу проходили
ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання в пунктах тестування. П’ять
учнів 9-х класів є претендентами на отримання свідоцтв про базову загальну
середню освіту з відзнакою. Шість випускників 11 класу є претендентами на
нагородження золотою медаллю.
Результатами реалізації проекту «Обдаровані діти» є 26 призових місць у
другому етапі Всеукраїнських предметних олімпіад та 10 місць у
мовно-літературних конкурсах ім. П. Яцика і Т. Шевченка. Учні приймали участь в
Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Соняшник»,
«Геліантус»і показали гарні результати. В міському математичному конкурсі серед
одинадцятикласників Нагаєвський Дмитро зайняв ІІ місце,учениця 11 класу
Кашуба Даяна зайняла ІІІ місце в районному англійському конкурсі. На міському

конкурсі читців команда школи посіла 7 призових місць, а в конкурсі «Зіркова
мрія-2018» Данилишина Ольга(11 кл) та Присяжна Даша (3Акл) посіли І
місця.Багато призових місць здобули учні школи в спортивних змаганнях,
військово-патріотичних конкурсах, акціях.
Виховна робота
Впродовж 2017-2018 н.р. виховна робота колективу спрямовувалась на реалізацію
вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про позашкільну освіту», Концепції сімейного виховання в системі освіти
України «Щаслива родина» на 2012-2021 роки, Державних національних програм,
наказів Міністерства освіти і науки України, виконання регіональних цільових
програм.
Ключовими нормативними документами, які регламентують виховний
процес в 2017-2018 н.р., залишаються:
Конвенція ООН про права дитини, Концепція національно-патріотичного
виховання дітей і молоді (наказ МОН України від 16 червня 2015 року № 641),
Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки
(Затверджено Указом Президента України від 13.10.2015 №580/2015), «Основні
орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
України» (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.
2011р. № 1243).
Навчальним закладом зміст виховної діяльності будується у відповідності до
ключових ліній: ціннісне ставлення до себе; ціннісне ставлення до сім'ї, родини,
людей; ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави; ціннісне
ставлення до праці; ціннісне ставлення до природи; ціннісне ставлення до культури
і мистецтва.
В навчальному закладі наявні накази та розроблено заходи на виконання чинних
Державних програм, Концепцій, проектів тощо, що містять питання виховної
діяльності. А саме: заходи щодо виконання правопросвітницького проекту «Я маю
право!» (наказ від 04 .04.2018 р. № 68 ), щодо відзначення 80-річчя від дня
народження В’ячеслава Чорновола (наказ від 09.01.2018р. №3 ), із вшанування
подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні
на період до 2020 року (наказ від 20.09. 2017 р. №171 ), у зв’язку з 85-ми роковини
Голодомору 1932-1933 років в Україні (наказ від 25.09. 2017 р. №173), щодо
відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років (наказ від
14.12.2016 р. № 207), з реалізації Державної соціальної програми протидії торгівлі
людьми на період до 2020 року (наказ від 27.10.2016р. №177), заходи щодо
виконання Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ
від 09.11.2015р. №160) та ін.
Актуальні питання виховної роботи заслуховувались на засіданнях
педагогічної ради школи, нарадах при директорові: «Національно-патріотичне
виховання дітей та молоді як комплексна система і цілеспрямована діяльність
педколективу щодо формування у школярів високої патріотичної свідомості»
(педрада, квітень 2018 р.), «Формування ціннісного ставлення до здоров’я як
важливої складової у вихованні юних громадян» (педрада, грудень 2017 р.), «Робота
педколективу з профілактики схильності до суїцидальної поведінки серед учнів»
(педрада, грудень 2017), «Роль учнівського самоврядування в організації життя
школи» (педрада, жовтень 2017р) та інші.
«Про організацію харчування дітей» (нарада при директорові, серпень 2017р.),
«Робота педколективу щодо попередження правопорушень серед учнів»,

«Організація та проведення чергування по школі» (нарада при директорові,
вересень 2017р.), «Профілактика виникнення та подолання проявів булінгу в
дитячому середовищі» (нарада при директорові, жовтень 2017р.), «Робота вчителів
та класних керівників з учнівськими щоденниками (нарада при директорові,
грудень 2017р.), «Про стан відвідування учнями школи» (нарада при директорові,
грудень 2017р. та травень 2018 р.), «Про роботу шкільного методоб`єднання
класних керівників» ( нарада при директорові, лютий 2018р.), «Робота класних
керівників щодо попередження дитячого травматизму», «Про гурткову роботу»
(нарада при директорові, березень 2018р.), «Про заходи щодо збереження життя і
здоров’я дітей в канікулярний період» ( нарада при директорові, травень2018р.) та
ін.
В школі видаються основні накази з питань організації виховної роботи:
«Про створення ради
профілактики правопорушень», «Про призначення
громадського інспектора з прав дитини», « Про заборону тютюнопаління», « Про
контроль за відвідуванням учнями школи», «Про проведення заходів «Увага!
Діти- на дорозі!», « Про призначення класних керівників 1-11 класів», «Про
розподіл годин з гурткової роботи», «Про харчування учнів» та ін. Окрім того, в
навчальному закладі видаються накази про стан відвідування учнями школи (двічі
на рік), « Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів школи під
час канікул» (перед початком кожних канікул ), « Про перевірку учнівських
щоденників» та ін.
Протягом 2017-2018 н.р. заступником директора з виховної роботи вивчено стан
виховної роботи з формування ціннісного ставлення до себе (наказ від 29.12. 2017 р.
№243 «Про підсумки моніторингу стану виховної роботи з формування ціннісного
ставлення до себе (навики ведення здорового способу життя) та стан виховної
роботи з формування ціннісного ставлення до праці (наказ від 30.05.2018 р. №116
«Про підсумки моніторингу стану виховної роботи з формування ціннісного
ставлення до праці».
Методична робота з питань виховного процесу в 2017-2018 н.р. здійснюється в
школі відповідно до листа МОН України від 27.07.2017 р.№1/9-413 «Про деякі
питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017-2018
навчальному році» через діяльність методичного об`єднання класних керівників
1-11 кл., яке є структурним підрозділом методичної роботи школи. Контроль за
роботою М/О здійснює ЗВР Галкіна І.Ю. , керівник методичного об’єднання:
Кальчук Л.В., секретар: Кучерук Н.В.). Всього у роботі методичного об’єднання
приймають участь 20 класних керівників, адміністрація учбового закладу,
педагог-організатор школи, психолог (соціальний педагог), медсестра та
бібліотекар (за потребою). Засідання М/О класних керівників 1-11 класів
проводились п’ять разів на рік, відповідно до плану роботи.
Робота методичного об`єднання класних керівників була спрямована на
реалізацію проблеми: «Національно-патріотичне виховання учнів як пріоритетний
напрямок роботи школи».
Протягом навчального року членами методичного об’єднання було розглянуто
ряд актуальних питань: «Створення і розвиток учнівського колективу, його вплив
на виховання особистості», «Профілактика жорстокості та насильства в дитячому
середовищі», «Соціально-правовий захист дітей із сімей СЖО», «Формування
ціннісних орієнтирів школяра» та ін.
В рамках методичного об’єднання було організовано наставницьку роботу: за
новопризначеними класними керівниками закріплено досвідчених педагогів,

організовано щомісячне навчання новопризначених класних керівників,
взаємовідвідування виховних годин, відкритих заходів. На високому рівні пройшли
звіти класних керівників, що атестуються. Практикується організація звітності
класних керівників щодо роботи з учнівськими колективами 1-11 класів у вигляді
презентацій.
В рамках роботи методичного об’єднання класних керівників було
проведено конкурс «Кращий виховний захід року» та «Кращий класний колектив
року». За підсумками конкурсу кращим було визначено захід «Шевченко-це
модно! Шевченко-це круто!» (5-А клас, кл.кер. Кучерук Н.В.), який зайняв 4 - те
місце на обласному конкурсі знавців творчості Т.Г.Шевченка; кращим класним
колективом – 11 клас (кл.кер. Ситников Д.Б.).
Окрім того, заслуговують на увагу виховні заходи: свято Букваря (1-А клас,
кл.кер. Кальчук Л.В., 1-Б клас, кл.кер. Жилінська Т.В.), «Мелодія весни» (2-А клас,
кл.кер. Іванцова Г.В.), виховна година «Символи України»(2-Б кл., кл.кер.
Борсолюк Л.І.), родинне свято (З-А клас, кл.кер. Пацанюк І.М.), «Прощавай,
початкова школо!» (4-А клас, кл.кер. Стадній Л.М., 4-Б клас, Завадська О.В.),
«Толерантність – це сучасно» (8-А кл., кл.кер. Трохимчук З.Є.), «Здрастуй весно,
здрастуй красна» (8-Б клас, кл. кер. Стаднік І.А.).
Успішно протягом навчального року працював вокально-інструментальний
гурток «Дударик» (керівник Кащенко Н.В.). Гуртківці щорічно беруть активну
участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі учнівської та вчительської творчості
«Проліски надії», де показують високі результати та досягнення. Так
солістка-вокалістка Присяжна Даша (3-А клас) зайняла І місце на районному етапі
обласного конкурсу солістів-вокалістів та читців.
Окрім того, І місце на районному етапі обласного конкурсу солістів-вокалістів
та читців зайняла учениця 11 класу Данилишина Ольга (керівник Невольчук І.В.)
Національно-патріотичне виховання.
Важливе місце в організації національно-патріотичного виховання учнів
належить плануванню.
Так, план виховної роботи школи складається у відповідності до Концепції
національно-патріотичного
виховання
дітей
і
молоді
та
Стратегії
національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2016-2020 роки.
Окрім того, на підставі вищезазначених документів в навчальному закладі
окремо розробляється план заходів з національно-патріотичного виховання на
поточний навчальний рік, в якому передбачено розділи:
- тематичні тижні;
- заходи;
- книжкові виставки;
- стіннівки.
При складанні плану враховується календар знаменних і пам’ятних дат, листи
та розпорядження соціально-гуманітарного відділу Барської міської ради.
Відповідно до плану роботи школи, плану роботи навчального закладу з
національно-патріотичного виховання класні керівники 1-11 класів складають
плани виховної роботи з учнівськими колективами.
В 2017-2018 н.р. було продовжено роботу над довготривалим проектом
«Школа, що виховує патріотів», учасниками якого є усі учні навчального закладу,
вчителі, батьки учнів, громадськість нашого міста (керівник проекту – Галкіна І.Ю.,
заступник директора з виховної роботи, помічник керівника Кобиль М.А.,

педагог-організатор). Крім того, учнівські колективи 1-11 класів продовжили
роботу над класними проектами з національно-патріотичного виховання.
Заслуговує на увагу робота класних керівників 1-11 класів з даного питання.
Так, першого вересня 2017 року в школі пройшли тематичні уроки під загальною
назвою «Поважаю європейські цінності - будую сучасну Україну».
На високому рівні в навчальному закладі було проведено
тиждень
військово-патріотичного виховання «За честь! За гідність! За народ!», в рамках
якого учні 1-Акласу (кл. кер. Кальчук Л. В.) зустрілися з військовослужбовцем в/ч
А 0853, учасником АТО Кальчуком Д. В., у 2 - А класі (кл. кер. Іванцова Г. В.)
відбувся «круглий стіл» за участі військовослужбовця в/ч А1603, начальника ІІ
відділу, учасника АТО Пархонюка О.В. Учні 4-Б кл. зустрілись з
військовослужбовцем в/ч А0853, учасником АТО Гнидкою Б. Ю, 4 – А класу (кл.
кер. Стадній Л. М.)- з учасником АТО Лучіним О. А. В 5-А класі (кл. кер. Кучерук
Н.В.) відбулася зустріч за «круглим столом» із старшим механіком в/ч А0853,
учасником АТО Павичем Ю. В. Учні 5-Б класу (кл. кер. Капусевич В.В.) провели
спортивно-розважальне свято «Козацькі розваги», на яке запросили
військовослужбовців в/ч А0853,учасників АТО Матвієнка П.О. та Суконніка Ю. М.
Низка цікавих та змістовних виховних заходів відбулися в школі в рамках
тижня національного виховання «Наша мова солов’їна». Заслуговують на увагу:
усні журнали «Українська мова – диво калинове» (1-А кл., кл. кер. Кальчук Л.В.)
та «О слово рідне, що без тебе я!» (2-А кл., кл. кер. Іванцова Г.В.), конкурс віршів
«Мова моя –калинова» (2-Б кл., кл. кер. Борсолюк Л.І.), години спілкування
«Відкрий , о рідна моя мово, свої скарбниці золоті» (3-А кл., кл. кер. Пацанюк І.М.
) та «Рідна мова чиста, як роса» (4-А кл., кл. кер. Стадній Л.М. ), виховна година
«Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова…» (4-Б кл., кл.
кер. Завадська О.В.).
В рамках тижня громадянського виховання «Україна - територія гідності і
свободи», в навчальному закладі пройшли заходи , присвячені Помаранчевій
революції 2004 року та Революції Гідності. Заслуговує на увагу виховна година в
2-А класі «День Гідності і Свободи» ( кл.кер. Іванцова Г.В.)
На високому рівні в школі пройшли заходи у зв’язку з 85-ми роковинами
Голодомору 1932-1933 років в Україні. Змістовну роботу щодо вищезазначеного
питання систематично проводить вчителька історії та права Стребкова С.П.
Низку заходів було проведено в школі щодо відзначення Дня Збройних Сил
України. Заслуговує на увагу військово-спортивне свято в 3-Б класі ( кл. кер.
Гарник О. Р.) та виховна година в 2-Б класі «Героїв стежина від батька до сина»
(кл.кер. Борсолюк Л.І.),
в рамках якої відбулася зустріч учнів з
військовослужбовцем в/ч 0853 Віктором Кімаківським .
З метою поглиблення знань учнів про звичаї та традиції українського народу,
розвитку творчих здібностей особистості, прищеплення любові до Батьківщини в
школі відбулося яскраве театралізоване дійство «Андріївські вечорниці», яке
провела вихователь групи продовженого дня Базілєвич Ніна Володимирівна.
В грудні 2017р.- січні 2018 р. в школі пройшла низка змістовних заходів,
присвячених В’ячеславу Чорноволу та Василю Стусу.
Заслуговують на увагу:
виховна година «Зростаємо патріотами» (1-А клас, кл.кер. Кальчук Л. В. ,
тематична бесіда «Українці, що прославили Україну» (2-А кл., кл. кер. Іванцова Г.
В.), усні журнали «Видатні діячі України» (2 – Б кл., Борсолюк Л. І., 3 –А кл.,
Пацанюк І.М.), година спілкування «Україна пам'ятає» (3-Б кл., кл.кер. Гарник О.
Р.), година спілкування «Пам’яті видатних українців В. Стуса та В. Чорновола» ( 4

– А кл., кл. кер. Стадній Л. М.), бібліотечний урок «Із забуття в безсмертя» ( 9-А
кл., кл кер. Фурман Т. В.).
З нагоди відзначення Дня Соборності України й 100-річчя проголошення
незалежності Української Народної Республіки в школі пройшов тиждень
патріотичного виховання «Соборність і злагода – умови процвітання України».
Заслуговує на увагу усний журнал «Моя країна - Соборна і незалежна» (1-А кл., кл.
кер. Кальчук Л.В.), година спілкування «Нехай нерозмежованою залишиться
навіки!» (2 – Б кл., кл. кер. Борсолюк Л. І.), історичний екскурс «Тобі, Україно, мій
мужній народе, складаю я пісню святої свободи» (3 –А кл., кл. кер. Пацанюк І. М.),
віртуальна подорож «Історичними стежками України (4-А кл., кл. кер. Стадній
Л.М.) , усний журнал «Моя вишнева Україна» (2-А кл., кл. кер. Іванцова Г. В.),
історичний журнал «Акт злуки - відтворення історичної правди» (10 кл., кл. кер.
Присяжнюк О.А.).
Окрім того, в бібліотеці школи було організовано книжкову виставку «І обнялися
береги одного вічного народу».
З метою відзначення 100-річчя бою під Крутами в школі пройшов тиждень
героїко-патріотичного виховання «Герої Крут у пам’яті людській». Заслуговують
на увагу заходи: «Герої Крут – ніхто не забутий» (1-Б клас, кл. кер. Жилінська Т. В.
), «Крути… Мужність України» ( 2-Б клас, кл. кер. Борсолюк Л. І.), «Нам ніколи не
забути ті криваві Крути» (4-А клас, кл. кер. Стадній Л. М.), «І зупинилось серце
молоде, щоб вічно билось серце України» (4-Б клас, кл. кер. Завадська О. В.),
бібліотечний урок «Пам’ятаємо героїв Крут» (5-А кл., кл. кер. Кучерук Н. В.),
історичний екскурс «Битва під Крутами (7-Б кл., кл. кер. Суконнік О. Е.),
урок-реквієм « Крути … Мужність і біль України» ( 9-А кл., кл.кер. Фурман Т. В.).
Заслуговує на увагу підготовка та участь учнівських колективів 1-11 класів у
Форумі патріотичних справ, який відбувся 20 лютого 2018 року. В рамках Форуму в
школі відбувся мітинг-реквієм з нагоди відкриття пам’ятного знаку Героям
Небесної Сотні. Члени учнівського самоврядування прозвітували перед учасниками
Форуму про пророблену роботу. Класні керівники 1-10 класів розгорнули змістовні
тематичні виставки та захистили класні проекти з національно-патріотичного
виховання. Серед кращих - проекти, представлені учнями 1-А та 1-Б кл.(гість –
військовослужбовець в/ч/ А0853 Сергій Кімаківський), 2-А кл.(гість
-військовослужбовець в/ч 0816 Пархонюк Олександр), 2-Б кл.(гість – учасник
Революції Гідності Олексій Пацьора), 4-А кл.(учні виготовили Ангеликів слави, на
яких записали імена та прізвища жителів нашого міста та району, які загинули в
зоні АТО), 4-Б кл. (гості- військовослужбовці в/ч А0853 Сергій Кімаківський та
Богдан Гнидка) ,5-А кл. (гість- військовослужбовець в/ч А0853 Юрій Павич).
Низка цікавих та змістовних заходів було проведено в рамках відзначення 204-ї
річниці з дня народження Т.Г. Шевченка.
Заслуговує на увагу літературна
композиція «Садок вишневий коло хати…» (1-А кл., кл. кер. Кальчук Л. В.),
поетична свіча «Пейзажна поезія Т.Г. Шевченка» ( 2-А кл., кл. кер. Іванцова Г.В.),
хвилина поезії «Читаємо Шевченка» ( 2-Б кл., кл. кер. Борсолюк Л. І.),
урок-презентація «Наш Шевченко» ( 3-Б кл., кл. кер. Гарник О. Р.), хвилина з
мистецтвом «Шевченко очима дітей» (4-А кл., кл. кер. Стадній Л. М.), бібліотечний
урок «Дзвенять Кобзареві струни», (9-А кл., кл. кер. Фурман Таїсія Василівна).
Бібліотекарем школи було організовано книжкову виставку «Т.Г. Шевченко. Життя
і творчість в датах та ілюстраціях».
Щорічно учнівськими колективами вшановується пам`ять про загиблих у Другій
Світовій війні, проходять заходи до Дня памʾяті та примирення.

З метою розвитку у молоді патріотичної свідомості, готовності самореалізації в
основних сферах життя, в тому числі захисті Батьківщини в навчальному закладі
діють гуртки «Юний стрілець» (кер. Панчишин В.В.) та «Джура» (кер. Кучерук
В.М.). Заслуговує на увагу організація і проведення дня цивільного захисту,
відзначення Дня українського добровольця (вч. Панчишин В.В.), під час якого
відбулася зустріч учнів школи з командиром 2-ї штурмової роти 25-го батальйону
«Айдар» капітаном Шемчуком І.В. та молодшим сержантом 80-ї аеромобільної
бригади м. Львова Грибом В. В. На високому рівні було проведено шкільний
конкурс «Джура». Окрім того, в міському конкурсі «Джура» команда школа посіла ІІ
місце (Панчишин В.В., Кучерук В.М.).
В школі активно здійснюється екскурсійна діяльність. У 2017-2018 н.р. учні 8-11
кл. відвідали м. Яремче, 5-7 кл. – м. Умань, дві екскурсії було організовано до м.
Вінниці (3-7 кл., 7-9 кл.) та до м. Хмельницького (3-4 кл., 5-6 кл.), до с. Кривче та с.
Нирків (5-7 кл.)
Учнівське самоврядування
Організація дитячого самоврядування «Шкільна президентська держава» у
2017-2018 навчальному році проводилась відповідно до нормативно-правової бази,
методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи (лист МОН України
№ 1/9-413 від 27.07.2017р. «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у
навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», лист МОН України №1\9-90
від 12.02.2018 р. «Про організацію органів учнівського самоврядування»), а також
відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки;
Концепції сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» на
2012-2021 роки та згідно з планом роботи навчального закладу.
Учнівський колектив продовжує працювати згідно Статуту дитячого
самоврядування «Шкільна президентська держава». Очолює учнівський колектив
президент школи Холява Руслана. В рамках роботи «Шкільної Президентської
держави» діє п’ять міністерств, які організовують свою роботу з певного напрямку.
Засідання учкому проводилися раз на місяць (згідно плану).Всі питання, що
розглядалися на засіданнях записуються в книзі протоколів засідань учнівського
самоврядування. А 23 квітня 2018 року члени учнівського самоврядування взяли
участь у педагогічній раді школи, де розглядалося питання про хід виконання
Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді у 2017-2018 н. р. З
доповіддю по даному питанню виступила заступник директора з виховної роботи
Галкіна І.Ю. Окрім того, перед присутніми виступила педагог-організатор школи
Кобиль М.А. та члени учнівського самоврядування, які захистили проект «Школа,
що виховує патріотів».
Учнівським самоврядуванням школи протягом року проводились різноманітні
конкурси та виставки: «Природа і фантазія», «Японія близька і далека» (в рамках
відзначення року Японії в Україні), «Ялинкова іграшка», «Замість ялинки –
зимовий букет»; конкурси колажів, малюнків, плакатів: «Ми обираємо здоров’я»,
« Торгівля людьми- це може трапитися з кожним!», «Дерево толерантності»,
«Правда про СНІД»; виставки світлин: «Тато може…», «Я люблю тебе життя»,
«Моя сім’я у вишиванці» та ін.
До дня працівників освіти учнівське самоврядування підготувало та провело
святковий концерт «Серце учителя не знає спокою - серце учителя завжди з
тобою!»

Традиційним заходом у школі є конкурс-огляд інсценізованої української народної
пісні «Українська пісня - душа народу».
У 2017-2018 н.р. учнівським самоврядуванням та соціальним педагогом
Фляжніковою Ж.В. проведено ряд благодійних акцій: «Чужого горя не буває»
(надання допомоги евакуйованим жителям м. Калинівки), «Назустріч мрії» (збір
коштів на лікування онкохворих дітей України, «Місія добра» (вітання учнями 5-Б
та 8-Б класів з Днем Святого Миколая мешканців будинку для людей похилого віку
«Милосердя»), «Подаруй святкову радість» (подарунки , вироблені своїми руками,
та солодощі для дітей з функціональними обмеженнями, людей похилого віку, дітей,
чиї батьки загинули в АТО). Заслуговує на увагу активна робота з даного напрямку
учнівського самоврядування 9-А класу (кл.кер. Фурман Т.В.). Так, за ініціативи
учнівського колективу класу було організовано благодійну акцію «Допоможемо
Марійці» (збір коштів на лікування учениці 5-Б кл. нашої школи. В ході акції було
зібрано три тисячі грн. ). Окрім того, акція з допомоги Марійці була організована і
учнівським самоврядуванням школи (зібрано 1031 грн.).
Щорічно учні нашої школи беруть участь у акції «П’ять картоплин» . Всі овочі та
фрукти були доставлені в організацію Товариства Червоного Хреста.
Також організовуються та проводяться різноманітні екологічні акції та операції:
«Затишок» (озеленення класів), «Мій двір – моя турбота», «Опале листя», «Чисте
взуття – чисті легені», «Зробимо шкільне подвір’я чистим», «Посади дерево»,
«Квітник», «Чисте місто – чиста Земля».
У І семестрі в школі пройшов тиждень місцевого самоврядування, в рамках
якого члени учнівського самоврядування відвідали міську раду, ознайомилися з
основними напрямками її роботи, зустрілися з міським головою. В навчальному
закладі відбулися уроки місцевого самоврядування, під час яких учні зустрілися з
депутатами міської, районної та обласної рад. Крім цього, члени учнівського
самоврядування взяли участь у міському конкурсі «Якби я був міським головою»
та у міській грі «Корпоративна стратегія «Світ громад». Окрім того, члени
учнівського самоврядування та старшокласники взяли участь у Всеукраїнському
уроці самоврядування.
Дієвою є робота учнівського самоврядування з національно-патріотичного
виховання. Учнівським самоврядуванням школи проведено лінійки: свято першого
та останнього дзвоника, акції: «Привітай захисника України», «До Дня святого
Миколая захисника Вітчизни я вітаю», «Великодні кошики – захисникам
Батьківщини», мітинги: до Дня Гідності і Свободи,
204 –ї річниці з Дня
народження Т.Г. Шевченка , флешмоби: «Кобзар з моєї полиці», «А над світом
українська вишивка цвіте» та ін. Активну участь взяли члени учнівського
самоврядування у міській грі-квесті «Пам’ятай про Крути».
Учнівські колективи постійно співпрацюють з волонтерами нашого міста:
Колосом Анатолієм, Маліцьким Володимиром, Маковецьким Сергієм, Бартащуком
Анатолієм. Завдяки Голові Спілки «Всеукраїнського об’єднання учасників бойових
дій та волонтерів АТО» Слівінському Анатолію Михайловичу та волонтеру
Володимиру Маліцькому учні та учителі нашої школи мали змогу переглянути
фільм «Кіборги».
За активну участь у волонтерській діяльності члени «Всеукраїнського об’єднання
учасників бойових дій та волонтерів АТО» нагородили учнів, вчителів та батьків
навчального закладу подякою, подарували книги «Якби не війна», «Нескорені».
Крім цього, учні школи були нагороджені значками «Юний волонтер», завдяки яким
мали змогу безкоштовно відвідати атракціони у парку ім. Горького у м. Вінниці та

взяти участь у святкуванні Дня захисту прав дітей.
Щорічно у школі проходить акція «Ветеран живе поруч», в рамках якої декілька
років поспіль учні школи відвідують учасника Другої світової війни Ковалишена
Івана Андрійовича.
Всі події та заходи, які проходять у нашій школі, висвітлюються на сторінках
газети «Шкільна орбіта». Газета виходить один раз на місяць.
Таким чином, учнівське самоврядування забезпечує демократизацію
навчально-виховного процесу в школі, захист прав учнів, створює максимально
сприятливі умови для їх розвитку, усвідомлення ними своїх прав та обов’язків.
Превентивне та правове виховання. Пріоритетним напрямком роботи школи
є упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування
негативного ставлення до протиправних дій. В навчальному закладі стало
традиційним проведення заходів, спрямованих на підвищення моральності та
правової культури школярів, утвердження здорового способу життя, запобігання
проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості, здійснення моніторингу
ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді,
визначення причин тривожності та агресивності.
В школі розроблено та вживаються заходи щодо профілактики булінгу,
жорстокості та насильства в дитячому середовищі, забезпечення активної протидії
злочинності та недопущення втягнення у злочинну діяльність дітей, запобігання
вживанню наркотиків та подолання дитячої безпритульності і бездоглядності,
профілактики суїциду серед неповнолітніх. Значну роботу щодо вищезазначеного
питання проводить психолог школи Фляжнікова Ж.В. Заслуговують на увагу
виховні заходи до дня толерантності, протидії проявам ксенофобії, профілактики
булінгу «Україна-територія толерантності», години спілкування зі збереження
психологічного здоров’я підлітків «Життя людини - найвища цінність» (8, 10, 11
кл.), з профілактики суїциду серед неповнолітніх «Життя – це мить , зумій його
прожить» ( 1 – 7, 9 кл.).
Відповідно до плану роботи в навчальному закладі діє Рада профілактики
правопорушень. Засідання ради проходять відповідно до плану роботи один раз на
місяць.
З питань правового виховання заслуговує на увагу робота вчительки історії та
правознавства Стребкової С.П. На високому рівні в школі було проведено
Всеукраїнський тиждень права та заходи в рамках місячника правових знань, який
традиційно проходить в лютому місяці. Під керівництвом Світлани Петрівни
працює лекторська група «Правовик». Учні, які входять до складу групи, протягом
року ознайомили дітей з основними ювілейними історичними датами року, подіями
в суспільстві, правовими питаннями.
Спортивно-масова робота.
В 2017-2018 н.р. значна увага приділялась спортивно-масовій роботі
(відповідальні: Ситников Д.Б., Панчишин В.В., Капусевич В.В.). Заслуговує на
увагу організація і проведення Олімпійського уроку, змагань « Старти надій» ( 1-4
кл.), «Козацькі розваги» (8-10 кл.). Цікаво та змістовно було організовано зустріч
учнів навчального закладу із дворазовими срібними призерами ХХІІ зимових
Паралімпійських ігор Олександром Казіком , Сергієм Кучерявим та тренером
Марцином Кучерявим.
Протягом навчального року значна робота проводилась щодо залучення
школярів до занять у секціях дитячої юнацької спортивної школи, результатом чого

стала участь окремих учнів в обласних та республіканських змаганнях у складі
команди ДЮСШ.
Стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
На початок 2017-2018н.р. були оформлені всі необхідні акти-дозволи на
проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної
небезпеки.
На засіданні педради затверджені Правила внутрішнього трудового розпорядку
для працівників школи, план роботи школи на 2017-2018 н.р., де передбачено розділ
«Заходи з охорони праці». Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки
безпеки поновлені та затверджені.
У наказах по школі передбачено відповідальних за організацію роботи з питань
охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в
позаурочний час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за
електрогосподарство.
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії,
профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу
визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться
відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про
пожежну безпеку». Відповідає за організацію роботи з вищезазначено напрямку
інженер з охорони праці Ткач М.В.
Відповідно до вимог нормативних документів у школі розроблена відповідна
документація з питань дотримання безпеки та охорони праці. Розроблені і
затверджені програми вступних інструктажів для працівників і учнів, які поміщені
у журналах вступного інструктажу для працівників і класних журналах – для учнів.
Згідно вимог нормативних документів реєструються первинний, позаплановий і
цільовий інструктажі для працівників і учнів.
На видному місці розміщені поетажні плани евакуації на випадок пожежі.
Оформлений куточок з питань цивільного захисту.
Також у школі проводиться робота з батьками по виконанню заходів з
профілактики травматизму невиробничого характеру під час літніх та зимових
канікул.
Перед початком навчального року серед учасників навчально-виховного
процесу організовано проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності,
здійснено обстеження технічного стану будівель і споруд.
У травні місяці у школі було проведено День цивільного захисту, під час якого
учні відпрацьовують практичні заняття по евакуації на випадок пожежі, надання
першої невідкладної допомоги та ін.. захід було проведено спільно з
представниками ДСНС.
В кожному класі обладнано куточки наочної агітації з охорони праці і безпеки
життєдіяльності.
Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час
навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним контролем
адміністрації школи. У навчальному закладі створена дієва система охорони
праці,спрямована на реалізацію конституційного права працівників на охорону їх
життя і здоров’я,на належні,безпечні умови праці.
Повітряно-тепловий режим, освітлення, рівень запиленості та загазованості у
закладі відповідає встановленим нормам. На поверхах розміщені текстові та
схематичні плани евакуації.

Щорічно за планом проводяться навчання працівників з питань охорони праці,
техніки безпеки, пожежної безпеки. У закладі організовано чергування вчителів та
учнів. У школі є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань
охорони праці для працівників та безпеки життєдіяльності для учнів. Відпрацьована
програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів школи.
Аналітичний звіт про роботу практичного психолога
Основними завданнями психологічної служби школи на даний період були:
1.Допомога дитині в адаптації під час переходу з однієї вікової групи до іншої;
2.Робота з дітьми, які відчувають труднощі у спілкуванні, навчанні;
3. Профілактика адиктивної поведінки;
4. Робота з дітьми що потребують посиленої педагогічної уваги;
5.Виявлення обдарованих дітей та надання допомоги підліткам в профорієнтації;
6.Допомога тим, хто перебуває у важких життєвих ситуаціях, у стані стресу,
депресії.
7. Допомога дітям –переселенцям із зони АТО, допомога дітям, батьки, яких, є
учасниками АТО.
Під час роботи використовувала такі методики:
- на вивчення психофізіологічних особливостей особистості:
- на визначення типу темпераменту за Айзенком, «М-ка визначення акцентуації
характеру»; «Дослідження імпульсивності» книга О.В. Скворчевської «Секрети
психології. На допомогу вчителю», «Визначення тривожності»- книга Л.В.
Туріщева; О.В. Гончаренко. «Вивчення особистості школяра і педагога:
діагностика, практичні рекомендації»,
- з метою діагностики профорієнтацій: “Карта інтересів”, та “ДДО” - Є. С. Клімової,
шкала соціально- ситуативної тривоги Кондаша ( адаптація Прихожан),
- по адаптації 1-х класів: («Заселення будиночка» за методикою І. І. Аргунської,
«Графічний диктант» за мет-ю Д. Б. Ельконіна, «Сходинки» на визначення
самооцінки дітей; мет-ка «Намисто»; експериментальна бесіда з виявлення
внутрішньої позиції школяра (м-ка Н. Гуткіної);
- по адаптації 5-х класів: «Автономність-залежність особистості в навчальній
діяльності» - Г.С.Пригіна, “Визначення рівня шкільної тривожності” за Філіпсом;
соціометрія Дж. Морено; вивчення мотивації учнів до навчання» за методикою О.
Ануфрієва. Проводила з дітьми онлайн-анкетування на тему: «Вчимося жити
разом» (6 кл.-41 чол.; 9-і кл. -31 чол.; 8-і кл.-47 чол.).
Застосовувала проективні методики: «Неіснуюча тварина»; «Малюнок сім ї».
До атестації вчителів, проводилось анкетування серед учнів 5-9 класів: “Учитель
очима учнів”.
Розвивально-корекційні заняття за просвітницькою програмою «Рівний-рівному»
серед молоді України щодо здорового способу життя» ( січень-лютий, 2017- учні 5
кл.); корекційно-розвивальні заняття по зняттю шкільної тривожності (учні 5-х
класів, 10 чол., листопад,17р.), також індивідуальні корекційні заняття на розвиток
психічних процесів – мовлення, пам яті, мислення, уваги з дітьми молодшого віку.
Проводила психолого-педагогічні семінари з вчителями на теми:
Майстерність фахівця» (жовтень, 2017р.); «Діти та інтернет. Ризики та небезпека»
(грудень, 2017р.); «Пізнавальна активність учнів в школі» (березень, 2018р.);
«Навчання та виховання дітей з о.о.п.» (квітень, 2018р.).
Також проводила психолого-педагогічні консиліуми на теми:
« Труднощі адаптації дітей 1-х; 5-х класів до навчання» (грудень, 2017р.)

Виступала на м.о. класних керівників:«Вивчення учнів, учнівського колективу.
Поради психолога» (жовтень,17 р.) 20 чол.; на педагогічній Раді школи на тему:
«Робота вчителів з профілактики схильності до суїцидальної поведінки серед
учнів» (грудень, 17 р.)
Приймала участь у м.о. та семінарах практичних психологів та соціальних
педагогів ОТГ на теми: «Що ми можемо побачити в малюнку?» (Арт-терапія з
дітьми молодшого віку)- (жовтень); «Адаптація учнів 1-х класів» (січень).
Проведені консультації по таким питанням батьків, вчителів, учнів:
-проблеми адаптації учнів 1-го класу;
-проблеми адаптації учнів 5-х класів;
-навчання дітей з о.о.п.;
- проблеми в спілкуванні з оточуючими ;
- проблеми поведінки учнів на уроках і перервах;
-вибір майбутньої професії;
- кризові періоди;
- тривожність дітей;
-вирішення конфліктних ситуацій
Брала участь на батьківських зборах з виступами:
«Як допомогти дитині адаптуватися до школи»-вересень, 2017 р. (1-і класи.);
«Адаптація учнів 5-х класів» - жовтень, 2017р, «Підлітки. Як з ними спілкуватися?»
(8-9 класи) (грудень, 2017р.); «Психологія юнацтва» (грудень, 2017р.) (10 клас).
На загально- батьківських зборах виступала на тему: «Як підвищити інтерес в дітей
до навчання» -березень, (100 чол.)
На виконання державних програм та з метою профілактики правопорушень,
формування та дотримання здорового способу життя дітьми, була проведена
така просвітницька робота:
Бесіди з дітьми: «Твоє здоров я в твоїх руках»-вересень, 4-і класи (40 чол.);
лютий-1-2 кл. (78 чол.); «Небезпечна пристрасть»-жовтень, уч.8-А кл. «Вплив
алкоголю, наркотиків, токсинів на поведінку людини» -жовтень, 11 кл.(37 чол.);
«Дружба між хлопцями і дівчатами»-жовтень, 6-і класи; (38 чол.); «Торгівля
людьми-злочин проти людства»-жовтень, 8-і класи (48 чол.); «Емоційний ризик
передчасних статевих стосунків»-- листопад, 8—10 кл. (70 чол.);Перегляд фільму:
«Чорно-біле кіно» -учні 8-А кл.(листопад) (20 чол.); «ВІЛ/СНІД -застережи себе від
небезпеки»- листопад, уч. 9-11 кл.-(60 чол.); «Конвенція ООН про права дитини» грудень, 7-Б кл. (18 чол.); «Вплив наркотиків на організм людини»- грудень, 9-і
класи (29 чол.); «Права і обов язки учнів» (грудень)-3-4 класи;
«Захист прав дітей в Україні» грудень (10-11 класи) (21 чол.); «Історія одного
символу» 5-6 кл. класи (81 чол.) (грудень); «Життя – це мить, зумій його прожить» лютий, 4--і класи (58 чол.); «Життя людини-найвища цінність» -лютий, 8-і кл. (44
чол.); «Насильство над дітьми, та їх правовий захист»-лютий, уч. 7-х кл.(51 чол.);
«Торгівля людьми в сучасному світі»-грудень, 8-і кл. (46 чол.); березень, 9-і кл. (27
чол.); «Здоров я –цінність нашого життя»- березень, 10-11 кл.(29 чол.); 7-і кл. (47
чол.); «Що таке справжня дружба?»-березень, 5-і кл. (42 чол.); «Ми і природа.
Збереження психологічного здоров я людини» -квітень, 3-4 кл.(89чол.); Бесіда: «Що
таке гендерна рівність?»-квітень, 8-і кл. (46 чол.); «Що вам відомо про ВІЛ/СНІД?»
- квітень, 9-і кл. (27 чол.); «Виховання цнотливості молоді, як основа збереження
репродуктивного здоров я» -травень, 8-і кл. (46 чол.); 10-11 кл. (28 чол.);
«Толерантне ставлення до інших» -травень, уч. 6-х кл. (37 чол.)

Для користування в роботі методичними матеріалами керувалась фаховими
газетами та журналами «Практичному психологу. Все для роботи»; «Практичний
психолог: Школа», методичними посібниками, інтернет-сайтами.
Підвищувала свій фаховий рівень
двотижневим навчанням на курсах
підвищення кваліфікації для психологів з 11.12.17.-по 22.12.17р. Захистила
групову курсову роботу на тему: «Інклюзивна освіта в аспекті психологічної
корекції гіперактивнос-ті». Брала участь в обласному семінарі на тему:
«Арт-терапевтичні технології в корекційній роботі з дітьми з о. о.п. молодшого
шкільного віку».
Аналітичний звіт про роботу соціального педагога
Основними завданнями соціальної служби школи на 2017-2018 навчальний рік
були:
1. Провести соціальну паспортизацію класів і школи;
2. Обстеження сімей та консультування сімей, що потрапили в складні життєві
обставини, неспроможні належним чином виховувати дітей, та дітей із сімей
незахищених категорій.
3. Проведення циклу лекцій та зустрічей з фахівцями на теми профорієнтації,
пропаганди здорового способу життя, та з метою виховання кращих людських
якостей.
4. Надання підтримки та допомоги дітям-переселенцям із зони АТО, та допомоги
дітям, батьки, яких є учасниками АТО.
За 2017-2018 н.р. рік в школі була проведена така робота:
Соціальна паспортизація класів і школи, де були визначені пільгові категорії дітей,
що потребують соціальної підтримки та допомоги; Проведена діагностика
міжособистісних і міжгрупових стосунків (соціометрія) в класних колективах. (2-11
класи). Була здійснена обробка та аналіз отриманих результатів, сформульовано
висновки про рівень згуртованості класних колективів, наявність лідерів, про
взаємодію лідерів між собою, наявність дітей, яких колектив не сприймає.
– Приймалась участь в обласному дослідженні: «Вивчення поінформованості та
відношення старшокласників до вживання наркотичних засобів, алкогольних
напоїв та тютюнопаління» (листопад, 17 року) (8, 10 класи); в обласному
моніторингу: «Аналіз виникнення різних форм насильства серед дітей та над
дітьми» (березень, 18 р.-учні 9-х кл.) (42 чол.).; проводила діагностику
«Визначення рівня вихованості» (5-11 класи) (квітень, 18р.). Проводила з дітьми
онлайн-анкетування на тему: «Вчимося жити разом» (7,10,11 класи) ; анкетування
«Спілкування в соціальних мережах» (лютий, 5-і класи). діагностики
з метою профорієнтацій: “Карта інтересів”, та “ДДО” - Є. С. Клімової (учні 9-х кл.,
квітень) (28 чол.). Також в тісній співпраці з провідним фахівцем відділу надання
соціальних послуг Барського районного центру зайнятості –Стадніком В ячеславом
Анатолійовичем, були надані консультації щодо вибору професії старшокласникам,
та проводилось комп ютерне тестування (тест Голланда) щодо визначення
напрямку майбутньої професії. Були наданні консультації по проф..орієнтації дітям
з о.о.п., та їх батькам.
Проводилась розвивальна робота з учнями 9-х класів на тему: «Розвиток навичок
міжособистісного спілкування» (грудень, 2017 р.) (31 чол.).; «Особистісний
розвиток» -березень, учні 10-11 кл. (27 чол.)
Виступала на загальних батьківських зборах на теми: «Батькам про
попередження насильства в сім ї та дитячому середовищі» (жовтень, 17 р.);

«Виховання взаєморозуміння та взаємоповаги. Як уникнути конфліктів з власними
дітьми. Профілатика суїциду» (січень, 18 року) (батьки учнів 3-Б; 5-А; 4-Б; 5-А
класів)
Протягом року проводилась тісна співпраця із службою у справах дітей, соціальною
службою у справах дітей, сім ї та молоді. За їх допомогою було виявлено та
вилучено із сімей СЖО учнів, батьки яких мають низький виховний потенціал, не
виконують належним чином свої батьківські обов язки та не забезпечують дітей
належними умовами проживання (листопад; лютий)
На виконання державних програм та з метою профілактики правопорушень,
формування та дотримання здорового способу життя дітьми, була проведена
така просвітницька робота:
Бесіди з дітьми: «Твоє здоров я в твоїх руках»-вересень, 5-і класи (41 чол.);
«Небезпечна пристрасть»-жовтень, 8 кл.(20 чол.); «Вплив алкоголю, наркотиків,
токсинів на поведінку людини» -жовтень, 10 кл.(12 чол.) «Щкідливість
тютюнопаління»- жовтень, 6-і
кл.(16 чол.); Показ кінофільму: «Станція
призначення-життя» -жовтень, 8, 9, 11 клас (78 чол.); «Вибір є завжди у кожного з
нас»-жовтень, 9 класи (31 чол.); «Торгівля людьми-злочин проти
людства»-жовтень, 11клас; «Толерант-ність, як основа сучасного світу»- листопад,
5-і класи; Перегляд фільму: «Чорно-біле кіно» -учні 8-Б кл.(листопад) (24 чол.);
Бесіда: «Що таке гендерна рівність?»-учні 7-х класів (листопад) (48 чол.); «Будь
обачним в сучасному світі»- листопад, учні 9-11 класів (59 чол.); «Що таке
ВІЛ/СНІД?»-листопад, учні 3-4 класів (103 чол.);
«Історія одного символу»-грудень, 7-і класи (46 чол).; «Убережи себе від
ВІЛ/СНІДу» 8-і класи грудень (46 чол.); «Толерантність до інших. Вчимося
спілкуватися» (грудень, 5-6 класи) (41 чол.); «Права та обов язки дітей» грудень,
4—і класи (58 чол); «Вплив наркотиків на організм людини»- грудень, 8-і класи (47
чол.); «Конвенція ООН про права дитини» -грудень, 7 кл. (26 чол.); «Що таке
торгівля людьми» - січень, 9-і класи (29 чол.); «Життя – це мить, зумій його
прожить» -лютий, 3-А; 5-і класи (65 чол.); «Життя людини-найвища цінність»
-лютий, 9-11 кл. (54 чол.) «Захист прав дитини в Україні»-лютий, 9 кл. (30 чол.)
«Як не потрапити в тенета торгівців людьми» --березень, 10-11 кл. (27 чол.)
«Шкідливі звички, та їх вплив на репродуктивне здоров я молоді» -березень, 9-і кл.,
(28 чол.) «Чистота довкілля та наше здоров я» -квітень, 5-9 кл. (154 чол.)
«Виховання цнотливості молоді, як основа збереження репродуктивного здоров
я»-травень, (учні 9-х кл.) (27 чол.)
Постійно підтримувався зв’язок, і надавались консультації та допомога сім ям, які
переїхали із зони АТО; приділялась увага дітям з особливими потребами, які
навчаються на індивідуальному навчанні та інклюзивному навчанні.
Приймали з учнями пільгових категорій (сиротами, напівсиротами, позбавленими
батьківського піклування) участь у святковому ранку, присвяченому Дню святого
Миколая, де дітям вручали подарунки. (спонсор –Микола Журавель); ходили з
дітьми пільгових категорій (діти з інвалідністю; діти, батьки, яких учасники - АТО,
- на Новорічний ранок , який проводився в пед.коледжі, де їм також вручали
новорічні подарунки; також були отримані , та роздані подарунки від міської
Ради за підтримки польських волонтерів в рамках акції «Свята без тата» дітям,
батьки яких – учасники –АТО.
Брала участь з дітьми та педагогами в акціях:
- «Збір коштів на лікування учениці 5-б класу- Курті Марії» -( зібрано коштів в сумі
-981 грн. 80 коп.) (квітень)

-акція «Привітай ветерана війни» - (зібрано коштів в сумі -451 грн.10 коп.)
(травень)
Підвищувала свій фаховий рівень двотижневим навчанням на курсах підвищення
кваліфікації з 18.09.17.-по 29.09.17р. Захистила групову курсову роботу на тему:
«Робота соціального педагога з підлітками, що мають суїцидальні нахили».
Робота шкільної бібліотеки.
Бібліотекарем школи Кльоц О.Л. було проведено забезпечення всіх учнів школи
навчальними посібниками. На початку року пройшли вересневі зустрічі у
бібліотеці з учнями молодших класів. Згідно шкільного плану роботи бібліотеки
проведено ряд книжкових виставок та масових заходів. Протягом поточного року
бібліотекар надала значну допомогу педагогічному колективу у підготовці різних
заходів як з учнями, так з педагогами та батьками.
Читацька активність учнів 3700 читача за 2017 - 2018 н. р. Збереженню фондів
сприяла участь всього колективу у загально шкільному конкурсі «Живи, книго!».
В бібліотеці організована робота по залученню дітей для ремонту книг, діє
гурток «Книжкова лікарня», організована виставка відремонтованих
підручників.
Крім підручників бібліотека забезпечує учнів програмовою літературою для
позакласного читання, а також літературою для тематичних переглядів,
рефератів, доповідей. Проводяться виставки, круглі столи, літературні
композиції. Бібліотека школи тісно співпрацює з центральною бібліотекою та
районною бібліотекою для дітей. На їх базі проводяться дискусійні бесіди,
літературні читання, інформаційні брифінги, усні журнали, віртуальні екскурсії,
презентації. Разом з районним центром соціальної служби у справах сім’ї, дітей
та молоді проведено круглий стіл для старшокласників «Життя без насильства».
Медичне забезпечення.
Медичною сестрою Дедюк І.М. на початку року було проведено поглиблений
медогляд усіх школярів; їх розподіл на групи для занять з фізичної культури;
оформлено листи здоров’я, проведено аналіз поглибленого медичного огляду з
реєстрацією в «Медичній картці дитини» Ф№-026о., ведеться спостереження за
учасниками шкільних змагань; за попередньою згодою батьків або особи, що їх
заміняють, складено план профілактичних щеплень і контролюється його
виконання. Проведено огляд школярів на педикульоз, ведеться необхідна
документація. Щоденно контролювався санітарний стан шкільних приміщень.
Проводився амбулаторний прийом хворих, при потребі
надається перша
невідкладна допомога. Протягом навчального року медсестрою здійснювався
дієвий контроль за організацією харчування школярів. А саме: за технологією
приготування їжі, миттям посуду, термінами реалізації продуктів, санітарним
станом харчоблоку, температурним режимом холодильників.
Дедюк І.М. вела відповідну документацію, перевіряла якість приготування їжі та
вела «Бракеражний журнал готової продукції», контролювала зберігання та терміни
реалізації продуктів, які швидко псуються. Вчасно складала перспективне меню.
Проводила санітарно-освітню роботу з дітьми, працівниками школи, батьками.
Робота з батьками.
Важлива роль у вихованні дітей належить сімейному вихованню. Саме в сім’ї
формуються базові цінності світогляду молодого громадянина демократичної
держави. Тож робота з батьками є однією із пріоритетних у школі. Сьогодні без
підтримки з боку батьківської громадськості обійтись практично неможливо.
Фігура голови, членів батьківського комітету школи, голів і членів класних

батьківських комітетів є одними із ключових у реалізації поставлених завдань.
Організація роботи з батьками учнів у закладі здійснюється за такими основними
напрямками:
- вивчення сімей учнів, їх виховного потенціалу;
- включення батьків, усіх дорослих членів родини у навчально-виховний процес як
рівноправних учасників, інтеграція зусиль і гармонізація взаємин педагогічного
колективу і батьківської громадськості в створенні сприятливих умов для
ефективної роботи школи;
- формування педагогічної культури сучасної сім'ї та допомога батькам в їх
психолого-педагогічній самоосвіті;
- корекція виховної діяльності родин з різним типом сімейного неблагополуччя.
Формування педагогічної культури батьків
здійснюється через
загальношкільний лекторій для батьків, покласний педагогічний всеобуч в тому
числі юридичний. Роботу даних структур сплановано відповідно до вимог
сьогодення та вікових особливостей школярів із залученням досвідчених педагогів,
психолога, бібліотекаря, соціального педагога, медиків, юристів, соціологів та
інших фахівців. В школі, крім традиційних лекцій, широко практикується
проведення лекцій-презентацій, конференцій з обміну досвідом сімейного
виховання; обговорення педагогічної літератури, періодичної преси з питань
сімейного виховання; організація тематичних виставок з актуальних питань
виховання; зустрічі «Запитання – відповідь».
Заслуговує на увагу той факт, що батьки учнів нашої школи приймають активну
участь у житті навчального закладу.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Аналізуючи завдання які я ставив перед собою минулого навчального року,
можна зробити висновок що ми їх виконали.
Ось перечень робіт, які були виконані:
Придбання проектора (8500 грн.)
- реконструкція харчоблоку,
- встановлення вікон в харчоблоці,
- придбано морозильну камеру в харчоблок;
- утеплення спортивної зали,
- створення туалетної кімнати для вчителів,
- заміна освітлення у спортивній залі,
- встановлення 2 –х вікон в класній кімнаті 8А класу,
- реконструкція козирка в спортивній залі,
- облицювання тротуарною плиткою входу до основної школи, біля спортивної
зали та спортивного майданчика,
- облаштування прохожої кімнати на другому поверсі спортивної зали;
- облаштування кімнат на другому поверсі спортивної зали (кабінет ЗВ);
- встановлено 20 м.кв. плитки на підлогу в коридорі на 1 поверсі;
- облаштування кабінету трудового навчання для дівчат(стіни, меблі);
замінено металопластикове вікно в спортивній залі в дитячій кімнаті;
облаштована прихожа кімната для дітей в спортивній залі (2-й повех);
придбана стінка для учнів початкової школи ауд. 108 (2А клас);
замінено двоє дверей в актовій залі;

облаштовано тротуарною плиткою частина території школи для
встановлення необхідних споруд;
облаштовано і встановлено меморіальний постійно діючий стенд, що
відображає подвиг Героїв Небесної Сотні;
встановлення пластикових дверей в битовій кімнаті;
облаштовано спортивний майданчик та споруди на ньому;
встановлено лавочки для відпочинкудітей на території школи.
Благодійні внески на благоустрій школи:
1. Батьки – 42825грн.
2. Кошти задіяні директором школи (спонсорська допомога) – 28839грн.
3. Міська рада - 97278грн., новорічні подарунки – 10441 грн.
Загальна сума становить 179 382 грн.
Проблеми що потребують негайного вирішення:
завершення ремонту в початковій школі,
утеплення основного корпусу школи,
забезпечення класів ТЗН,
облаштування території біля початкової школи,
заміна 20 вікон в основній школі,
заміна покрівлі в основній школі,
облаштування кабінету фізики,
облаштування кабінету біології,
перекриття даху в основній школі,
заміна меблів у класних кімнатах,
реконструкція актової зали,
створення шкільного музею.
Звичайно, є ще питання, на які необхідно звернути увагу протягом 2018 – 2019
н.р.
- необхідно звернути увагу на поповнення кабінетів школи ТЗН, відеотекою,
довідниками (в школі є мультимедійна дошка, але використовуються вона тільки
на відкритих уроках),
- разом з органами внутрішніх справ, службою у справах неповнолітніх,
місцевими радами, громадськістю здійснювати профілактичну роботу з
неповнолітніми,
- забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого
залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу,
розвиток громадянської активності, організації здорового способу життя.
У 2018-2019 н.р. робота педколективу школи буде спрямована на подальше
удосконалення матеріально-технічної бази закладу, навчально-виховного процесу,
що буде слугувати навчанню, розвитку, вихованню підростаючого поколінню.
Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до
демократичного. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди.
Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого
результату.
Директор школи:

А.А. Ловчинський

