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1. Загальні відомості про навчальний заклад: 

Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6  підпорядкована 

відділу освіти виконкому Лебединської міської ради. Юридична адреса 

навчального закладу – вул. Першогвардійська,51. Мова виховання і навчання 

– українська. 

Навчання у 2017-2018н.р. закінчили 310 учні у 10 класах. Випускного 

11-го класу у цьому році немає. 

Плинність учнів складає: вибуло  учнів,  прибуло учні. 

Забезпечено стабільність учнівського контингенту: 

Навч. рік 
  

Показники 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

На початок 

року 273 284 299 291 283 308 

Накінець 

року 272 286 297 286 280 310 

Набір 

учнів до 

1-го класу 

 

25 36 35 

 

34 36 41 

 

Середня наповнюваність класів становить 30 учнів. 

Школа працює щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів з 7.30 до 

18.00 год.В першу зміну працюють 1-10 класи  : 

      - учні 1- 4 класів  з 8год.30хв. до 13год.15хв.; 

      - учні 5-8 класів з 8год.30хв. до 14год.10хв.; 

      - учні 9-10 класів   з 8год.30хв.  до  16 год.00хв.; 

В другу зміну працюють : 

      - група продовженого дня з 12год.00хв. до 18год.00хв.; 

      - індивідуальні заняття, факультативи, курси за вибором, гуртки для 

учнів 1-4 класів з 14.20, для учнів 5-10 класів з 15год. 10хв.  (згідно графіку, 

затвердженого директором школи). 

Понеділок кожного тижня розпочинається загальношкільною лінійкою 

о 8.15.Ранкова зарядка для учнів 1-10 класів проводиться о 8.15 з вівторка по 

п’ятницю 

Тривалість уроків становить: 

у 1-ому класі  – 35 хвилин; 

2-4 класах     – 40 хвилин; 

5-10 класах   – 45 хвилин. 

 



 

 

2.Матеріально-технічна база навчального закладу: 

У школі є навчальні кабінети: української мови та літератури– 2 

кабінети; кабінет російської мови та літератури; англійської мови – 2 

кабінети; кабінет фізики, хімії, біології, історії, математики,  географії,  

інформатики, естетичного виховання,  курсу «Захист Вітчизни», ігрова 

кімната групи продовженого дня,  кабінети для учнів початкової школи – 5 

кабінетів. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам 

та вимогам навчальних програм. 

В школі є їдальня на 200 посадкових місць, актова зала, бібліотека з 

читальною залою, але читальня зала не відповідає вимогам сучасності за 

площею; спортивний зал, про який ми можемо сказати, що він є у числі 

найкращих у місті; спортивний майданчик, на якому усі спортивні споруди у 

належному стані; ігровий майданчик для учнів 1-4 класів, майстерня, музей 

Спортивної слави. 

          Всі приміщення, окрім тиру, та території навчального закладу 

відповідають санітарно-гігієнічним нормам.  

У закладі створюються умови для роботи і навчання. Адміністрація 

школи сприяє тому, щоб  навчальні кабінети відповідали нормам та вимогам 

сьогодення. Облаштовується освітній простір згідно методичних 

рекомендацій.  

Протягом навчального року у закладі було проведено слідуючи роботи: 

- заміна вікон і утеплення фойє; 

-  прокладено каналізаційну магістраль 198 м і підєднано до ями на 

вигріб; 

- проведено воду на 3-й поверх, замінено водогін з 1-го по 3-й поверхи; 

-  замінені куточки для пиття води; 

- капітальний ремонт маршових сходів; 

- замінені вхідні двері металеві та металопластикові; 

- оформлюється освітній простір школи (сходи, стіни), оформлений 

куточок «Почесні громадяни міста», придбано новиі куточки «Розклад» 

та інформаційний; 

- об лаштована роздягалка для 1-4 класів; 

- проведено косметичний ремонт 3-го поверху (пофарбовані панелі, 

поклеєні шпалери); 

- замінено електроосвітлення фойє; 

- переобладнані сходинки до входу з обох сторін; 

- оформляється освітній простір для майбутнього 1-го класу, частково 

замінено підлогу; 

- проведено косметичний ремонт із заміною електроосвітлення у 

підвальному приміщенні їдальні; 

-  прокладено 2 лінію електромережі (за рахунок бюджетних коштів), 

якої не було 53 роки; 

- проведено і підключено за рахунок батьків Wi Fi; 



- проведено ремонт 2-х комп’ютерів; 

- ремонт із заміною шпалер у 8-ому класі; 

- ремонт із заміною панелей у 3-ому класі та переобладнанням куточка 

за вимогами Нової української школи; 

- придбано 30 подушок для спальні ГПД; 

- оновлюється спортивний майданчик 1-4 класів, придбано 2 лавочки, 

зроблено пофарбування;  

- створено екологічний куточок для сортування сміття, але педагогам 

необхідно проводити роз’яснювальну роботу з даного питання серед 

учнів та батьків; 

- придбано форму для 6 учасників команди ДЮП та надано допомогу по 

оплаті маршрутного таксі для участі в обласних змаганнях з волейболу. 

Керівник секції боксу Орєхов В.О. постійно вдосконалює матеріально-

технічну базу секції , що дає можливості для фізичного вдосконалення учнів. 

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під 

час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним 

контролем адміністрації школи. 

          Протягом року надавалася посильна допомога родинам Терещенко, 

Сухініним, проводилося харчування 1-ими стравами учнів з родин, що 

опинилися в СЖО. 

 

3. Кадрове забезпечення навчального закладу: 

Освітній процес у школі забезпечують 26 педагогічних працівників та 

14 чоловік обслуговуючого персоналу. У цьому навчальному році за 

сумісництвом працювали 2педагоги(учитель музичного мистецтва і учитель 

хореографії).  

Якісний склад педагогів: 

8 учителів мають вищу кваліфікаційну категорію, з них 4 мають звання 

«Старший учитель», 3 – «Учитель-методист».  

3 учителі мають І категорію; 

3 учителі – ІІ категорію; 

12 спеціалістів . 

Всі педагоги своєчасно проходять курсову перепідготовку згідно 

графіка.  

Щодо атестації педагогів у цьому навчальному році, то  всі три 

педагоги, які атестувалися (Киян Т.В., Кудлай А.Б., Гаранжа С.А.) 

підтвердили вищу кваліфікаційну категорію і педагогічні звання «учитель-

методист»(Киян Т.В., Кудлай А.Б.), «старший учитель» (Гаранжа С.А.) 

 

 

4. Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі: 

 Всі учні школи пройшли медичний огляд. Здійснюється систематично 

огляд учнів на педикульоз та шкіряні захворювання. 

З метою виконання Правил внутрішнього шкільного розпорядку, 



контролю за санітарним станом навчальних приміщень школи 21 грудня 2017 

року була здійснена перевірка санітарного стану навчальних кабінетів.  

Проводиться ранкова зарядка для всіх учнів. На кожному уроці 

проводяться вправи для зору.  

Уроки фізичної культури відповідно температурного режиму 

проводяться на свіжому повітрі.  

Протягом навчального року проведено тижні  здорового способу 

життя, дні здоров’я. На виконання Закону України «Про дорожній рух», 

згідно з річним планом роботи школи та з метою пропагування здорового 

способу життя; проведення оздоровчо-профілактичної  роботи серед 

підлітків; формування усвідомлення учнями ролі фізичної досконалості у 

гармонійному розвиткові особистості, запобігання дитячому дорожньо-

транспортному травматизму  з 01 вересня по 30 вересня 2017 року в школі 

проходив місячник   основ  безпеки  життєдіяльності «Увага! Діти – на 

дорозі!».  

 

5. Організація харчування учнів у навчальному закладі: 

Адміністрація школи керується нормативними документами, які 

регулюють питання організації харчування в школі: Закони України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанов 

Кабінету Міністрів України від 03.11.1997 № 1200 «Про Порядок та норми 

надання послуг з харчування учнів у професійно-технічних училищах та 

середніх навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від 

оподаткування податком на додану вартість», від 22.11.2004 № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», 

спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства 

освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку 

організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»,  від 

15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування 

дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», 

наказу Міністерства економіки України від 01.08.2006 № 265 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах», розділу 10 «Організація харчування» 

Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), наказу відділу освіти виконкому 

Лебединської міської ради  від 06.11.2017 № 248 - ОД  «Про звільнення  від                                                                   

оплати за харчування дітей в навчальних закладах міста», наказу по школі від 

01.10.2017 №193-ОД «Про організацію харчування учнів школи у 2017-2018 

навчальному році», від 06.09.2017 № 170-ОД «Про надання безкоштовного 

харчування дітям з малозабезпечених сімей». 

У плані роботи школи розроблений окремий розділ з питань організації 

харчування «Заходи щодо забезпечення вимог з організації харчування 



учнів», який станом на сьогодні виконується. 

 З даного питання ведеться документація: накази по школі від , 

складено графік харчування учнів у їдальні, графік харчування учнів групи 

продовженого дня, графік чергування вчителів та учнів у обідній залі. 

Всі харчові продукти, що надходять в заклад мають супровідні 

документи, що перевіряються кухарем Рудь М.Г. і зберігаються на 

харчоблоці. 

Медична сестра школи Сіробаба В.В. постійно здійснює контроль за 

дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у харчоблоці, обідній залі, 

нормативами бракеражної продукції, щоденним меню та якістю 

приготування їжі. Документація з організації харчування ведеться вчасно і по 

формі. Примірне двотижневе меню погоджено, дотримується. 

На виконання заходів щодо організації харчування в школі, згідно 

плану роботи школи протягом першого семестру 2017/2018 навчального року 

було призначено відповідального за організацію – заступника директора 

школи з НВР Савенко Н.В. та облік безкоштовного харчування – класних 

керівників; організовано роботу щодо підготовки їдальні до початку 

навчального року, оформлено інформаційні куточки для учнів та батьків 

щодо харчування дітей, оновлено бази даних дітей, які потребують 

пільгового та дієтичного харчування, організовано батьківську доплату за 

харчування дітей 1-4 класів, дієтичне харчування, харчування учнів ГПД. 

Згідно наказів директора школи від 06.09.2017 №170-ОД, від 

01.10.2017 №193-ОД, від 27.10.2017 № 215-ОД, було виділено безкоштовне  

харчування учням пільгового контингенту школи.   

        Харчування учнів організовано на основі перспективного меню, 

складеного міським відділом освіти.  Перспективне меню складається з 

урахуванням сезонності (на осінній і зимово-весняний періоди року) та 

наявність сезонних продуктів, свіжих овочів, сухофруктів, соків. Як 

приправи і спеції в осінній період широко використовується зелень 

(петрушка, кріп), у зимовий – лавровий лист. 

        Питання організації харчування знаходиться на контролі ради 

школи та адміністрації. У жовтні місяці був виданий наказ від 20.10.2017 № 

205-ОД «Про стан якості харчування учнів». Відсоток учнів, охоплених 

гарячим харчуванням - 88%. Кількісно охоплено харчуванням: 1-4 класи – 

142 учні (100%), 5-9 класи – 120 (84%), 10-й клас – 22 учні (100%).  

Вартість харчування складало: сніданок – 7грн., обід – 8грн.  Дієтичне 

харчування  було організовано для  учнів школи на підставі медичних 

довідок і рекомендацій.  

Документи для надання дітям безкоштовного харчування оформлені 

нормативно. 

Гарячим харчуванням охоплені всі учні початкових класів та діти 

пільгової категорії. Учні 1-4 класів харчуються за 3.40 грн. бюджетних 



коштів і з батьківською доплатою 3.60 грн. Учні 5-10 класів харчуються за 

кошти батьків. Організовано дієтичне харчування для 6  учнів, які його 

потребують (100% охоплення). 

У навчальному закладі розроблено та затверджено графік харчування 

учнів у шкільній їдальні, дотримується режим харчування відповідно до р.10 

ДСанПіН 5.5.2.008-01. Під постійним контролем адміністрації школи 

питання чергування вчителів у їдальні під час прийому їжі дітьми.  

Під час перевірки відповідності даних у звітах про безкоштовне 

харчування та обліку відвідування учнями навчальних занять у класних 

журналах розбіжностей не виявлено. 

У школі санітарно-гігієнічні умови функціонування обідньої зали та 

харчоблоку виконуються. Санітарний стан приміщення задовільний. 

Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться у робочому стані. 

Продукти харчування зберігаються згідно з умовами їх зберігання при 

відповідній температурі з урахуванням товарного сусідства і дотриманням 

термінів їх реалізації. Бракеражний журнал заповнюється своєчасно. 

Щоденні проби зберігаються в холодильнику на харчоблоці, підписані. 
У їдальні є крани для миття рук та питні фонтанчики.  

Працівники їдальні своєчасно проходять медогляд.  

Протягом року були вжиті заходи щодо підтримання у належному стані 

технологічного обладнання в їдальні. Придбано: посуд за рахунок 

бюджетних коштів та за рахунок батьківських коштів. Зокрема за рахунок 

батьків придбано по 50 шт. тарілок глибоких, для 2-х страв та чашок. 

Продукти харчування постачають: ТОВ «Лебединські ковбаси», ВПУ 

лісового господарства, ПП Шувалова І.І., ФОП Артюх О.І., ФОП Сьомочкіна 

К.А., ТОВ «Сумська продуктова компанія», ФОП Северина В.В., ФОП 

Давидченко О.І., ФОП Клись С.І., ПП «Орхідея - Суми», ТОВ «Авіс-

Україна», ФОП Бойко О.В.  

 

6. Навчально-виховна робота у навчальному закладі: 

Важливою умовою успішної діяльності школи є чітке, конкретне 

планування навчально-виховної роботи школи.  Воно забезпечує 

цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для організації 

роботи педагогічного та учнівського колективів, раціонального використання 

часу. Плануємо проведення реальних і оптимальних заходів, які можна 

виконати і які забезпечують рівномірний ритм роботи школи протягом року. 

У школі створено умови для варіативності навчання, впровадженню 

нового змісту освіти, всебічного розвитку особистості,  викладаються 

факультативи: з математики - «Розв’язування задач з параметрами» у 8,9,10 

класах; з англійської мови «Навчання ситуативного спілкування» у 7 класах, 

«Культурознавство англомовних країн» для учнів 10 класу; курси  за 

вибором:  «Фінансова грамотність» у 8-ому класі, «Захисти себе від ВІЛ» у 

9,10 класах, «Основи християнської етики» у 5,6 класах. 

У роботі з педагогами використовуються  інтерактивні форми 

методичної роботи: психолого-педагогічні тренінги, ділові ігри, різноманітні 



ігрові вправи, диспути, вікторини, методичні мости.Такі форми роботи цікаві 

для педагогів, вони вносять в освітній процес свіжі думки, нові ідеї, 

сприяють згуртуванню колективу, мають значні переваги перед 

традиційними формами роботи. Методична робота з педагогічним 

колективом спрямована на досягнення  потрібного рівня підготовки кожного 

педагога. 

У школі працює школа молодого вчителя( керівник Кривошей Т.П.), 

адже 50% педагогічного колективу – це молоді вчителі.  

         З метою підвищення  фахового рівня педагогічні працівники беруть 

участь у фахових конкурсах, різних методичних форумах.  

Вся виховна робота в школі проводилася на виконання положень 

законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону 

дитинства», «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів 

України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад», наказу Міністерства освіти і науки 

України, молоді та спорту від 31.10.2011 № 1243 «Про основні орієнтири 

виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладах 

України»; наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 

«Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо національно-

патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», 

відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа», Листа  МОН 1/9-413 від 

27.07.17 року «Про деякі питання щодо організації виховної роботиу 

навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», методичних 

рекомендацій ММК відділу освіти, річного плану роботи школи. 

У школі   впроваджується  демократична  культура  через вироблення 

відповідних процедур для захисту прав дитини і формування демократичних 

цінностей: захищати права дитини, стати місцем, безпечним для 

дитини.Головна мета виховної роботи закладу - формування здорової 

життєво компетентної особистості, яка успішно само реалізується у різних 

виховних середовищах. 

З метою пропагування здорового способу життя; проведення 

оздоровчо-профілактичної  роботи серед підлітків; формування усвідомлення 

учнями ролі фізичної досконалості у гармонійному розвиткові особистості з 

01 по 30 вересня проходив місячник   основ  безпеки  життєдіяльності 

«Здоров’я дитини – здоров’я нації». Під час місячника класними керівниками 

1-10 класів були проведені вступні інструктажі з попередження дитячого 

травматизму, збереження життя і здоров'я учнів із записом до класних 

журналів.  Під керівництвом педагога-організатора Бабенко Н.С. класні 

керівники провели декаду знань правил дорожнього руху у рамках місячника 

«Увага! Діти – на дорозі!». Учитель фізичної культури Добронос Т.В.  провів 

декаду фізичної культури.  Відкриті виховні заходи:«Руху правила єдині – 

поважати їх повинні!»«Я – учасник дорожнього руху»  провели класні 



керівники Сагер Т.Б. і Гурська О.М.  Урок з попередження дитячого 

травматизму «Я – учасник дорожнього руху» провела Киян Т.В.Учні 1-4 

класів взяли участь у виставці малюнків «Хочу бути здоровим». 

З метою формування   основ естетичної  культури,  естетичних норм і 

принципів,  переконань та ідеалів,  естетичного  сприймання  та  емоційного   

ставлення   до прекрасного,  розвитку в учнів власних спостережень,  

пізнавальних  інтересів  у  певній  галузі знань до технічної   творчості,   

моделювання,   винахідництва, сприяння інтелектуальному,  емоційному  та  

естетичному  розвитку школярів, уміння бачити  пізнавальні  проблеми  у 

сфері  науково-технічної, художньої, декоративно-прикладної творчості, 

еколого-натуралістичній, туристсько-краєзнавчій, фізкультурно-спортивній 

діяльності у жовтні місяці проведено місячник  художньо-естетичного, 

родинно-сімейного виховання «І свого навчайтесь, і чужого не цурайтесь…»  

Відбувся 2-й фестиваль Спорту, краси і здоров’я за участі почесної гості 

школи, олімпійської чемпіонки, голови обласного НОК України 

О.Ю.Петрової.  Бібліотекар школи Шульга М.П. провела літературно-

музичну композицію до Дня українського козацтва «Сила нескорених», в 

якій взяли участь начальник штабу «Козацтво запорозьке» Сумщини В.М. 

Северин та Спічка О.А. учасник АТО, голова організації «Волонтери 

Лебединщини». 

Учні взяли участь у  фотовиставці, присвяченій   Всесвітньому  дню 

захисту  тварин: «Усе прийшло на білий світ, щоб жити, щоб дарувати 

радість і красу», конкурсі малюнків «Тут все священне, все святе, бо зветься 

просто краєм рідним», виставці творчих робіт «Світ моїх захоплень». 

Відкриті виховні години: «Наш край у творах мистецтва», «Я творча 

особистість» провели класні керівники Безугла М.О., Кудлай А.Б. Осінній 

бал для старшокласників «Королева Осені 2017» підготували і 

провелипедагог-організатор Бабенко Н.С. і класний керівник 11-го класу 

Гаранжа С.А. Родинно-спортивне свято у 2-ому класі «Тато, мама, я – 

спортивна сім'я»  проведено Ткаль С.М. 

З метою пропаганди здорового способу життя, профілактики 

шкідливих звичок і СНІДу, вивчення правил пожежної безпеки, 

попередження травматизму, правопорушень, проявів жорстокості, суїцидів у 

листопаді проведено місячник  пропаганди  здорового способу: «Ми 

обираємо здоровий спосіб життя». Декаду основ здоров’я, здорового способу 

життя та психології провели директор школи, вчитель основ здоров’я 

Верхова В.Ю., практичний психолог Горбатко А.О. Під час декади учні 

школи виготовили паркан думок та побажань,фотоколаж «Квітка нашого 

класу». Цікавим був День подяки та доброти, який пройшов під девізом: 

«Подаруй подарунок і будь толерантним». Також учні долучилися до 

Всесвітнього дня боротьби проти куріння, по класах пройшли виховні 

години: «Паління та твоє здоров′я». Проведено День 

толерантності,інформаційно-просвітницькі години:«Здорова їжа – кращий 

лікар» (1-4 класи), «Бути здоровим і мудрим – два блага в житті» (5-7 класи), 

«Молодь  Європи за здоровий спосіб життя» (8-10 класи). У міському 



конкурсі проектів  «Моє місто –планета  здоров’я» учениця 8-го класу 

Кривоногова М. зайняла 2 місце. У шкільному музеї Спортивної слави учні 

8-го класу під керівництвом заступника директора школи з НВР Савенко 

Н.В., класного керівника Дехтярьової О.М. провели усний журнал «Японія 

спортивна». 

 5 березня відбувся міський конкурс «Молодь обирає здоров’я», де 

агітбригада нашої школи «Сила нова» зайняла ІІ місце. 
Команда нашої школи "Рятівниці" знову виборола І місце у 

міськрайонному конкурсі-фестивалі ДЮП та другий рік поспіль залишила за 

собою право зберігати перехідний кубок, команда виборола І місце у 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі ДЮП на зональному етапі в м. Конотоп. 

 З метою формування правової культури, прищеплення учням поваги 

до прав і свобод людини,  забезпечення знання і виконання учнями Законів 

України у грудні місяці проведено місячник морально - правового виховання: 

«З Україною  в серці». У рамках місячника  членами учнівського 

самоврядування під керівництвом педагога-організатора Бабенко Н.С. 

проведено тематичну лінійку до Всесвітнього Дня толерантності з ВІЛ-

позитивними людьми: «Єдиний правильний вибір – на користь здорового 

способу життя».Учні взяли участь у Всеукраїнській акції «Засвіти свічку», 

акції «Ми проти СНІДу».  

Учитель історії і правознавства Панченко Т.І. провела декаду історії і 

правознавства, в рамках якої відбулося відкрите засідання правового клубу 

«Феміда» у формі «брей-рингу» – «На теренах Феміди», де команди з учнів 

9-10 класів показали правові знання та зацікавлений інтерес до вивчення 

права. На засідання були запрошені керівник апарату суду Наталія 

Григорівна Наумова, замісник керівника апарату суду Наталія Олексіївна 

Сугак та представник учнівського самоврядування Маргарита Попельнух. 

Тематична лінійка: «Право, обов’язок, свобода та відповідальність». 

Класними керівниками Кудлай А.Б. та Гаранжою С.А. проведені 

виховнізаходи:«Кримінальна відповідальність неповнолітніх»;«Порушення 

прав людини: експлуатація та торгівля». Шкільний бібліотекар Шульга М.П. 

провелавиставку-рекламу книг із питань правового виховання. 

Також до Дня ліквідатора ЧАЕС була проведена зустріч учнів 5-10 

класів з  Калініченком А.В., головою ради ліквідаторів. 

Учитель української літератури Лисянська В.А. і учитель історії 

Панченко Т.І. підготували презентаціюкниги «Холодний Яр» Юрія Горліса-

Горського для учнів 5-10 класів.  

Шкільний волонтерський загін «Милосердя» зібрав солодощі, вітальні 

листівки, малюнки і відправив воїнам АТО, щоб привітати з новорічними 

святами. 

Активізував свою роботу Євроклуб «Єврошанс» під керівництвом 

учителів англійської мови Шевченко Т.В., Домашенко О.С. проведено 

відкриті засідання клубу на теми: «Країна, де сходить сонце», «Різдвяні свята 

в країнах Європи та в Україні». 

Протягом року працювала математична школа по підготовці учнів до 



олімпіад. З учнями працювала кандидат фізико – математичних наук, доцент 

кафедри математики Сумського педуніверситету Одінцова Оксана 

Олександрівна. 

Значна роль у організації виховної роботи належить органу учнівського 

самоврядування. Варто зазначит, що робота учнівського самоврядування 

значно активізувалася у цьому навчальному році. Учнівське самоврядування 

під керівництвом педагога-організатора Бабенко Н.С. проводить різноманітні 

заходи благодійницького, розважального та пізнавального характеру, залучає 

учнів до активної участі у громадському житті навчального закладу, регулює 

деякі аспекти шкільного життя.   
Учні школи взяли участь у шкільних, міських, обласних Всеукраїнськиї 

олімпіадах з базових дисциплін. Учень 9-го класу Горошко А. (учитель Кудлай 

А.Б.) у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з математики зайняв 3 місце. Учениця 

10-го класу Гордієнко Д. (учитель Савенко Н.В.) зайняла 2 місце в обласному 

етапі захисту наукових робіт МАН із зарубіжної літератури. Учениця 10-го 

класу Пістрик К. (учитель Кудлай А.Б.) на  науково- практичній  конференції 

«Перший крок у науку» в межах навчальної сесії для слухачів Малої академії 

наук зайняла 1 місце. 

У травні було вдруге проведено шкільне свято шанування талановитих 

дітей «Зоряний Олімп».  

За підсумками навчальних досягнень за 2017-2018 н.р. маємо такі 

результати: 

Учні 1-класу не оцінюються за рішенням педагогічної ради.  

Якість знань за 2017/2018 н.р. у 2-10 класах становить 49 % (269 учнів), 

що на  9 % більше  ніж у 2016/2017 н. р. (40%). Високий рівень навчальних 

досягнень мають 11,1 % (30 учнів), що на 3,4 % більше ніж минулого року –

7,7 % (18 учнів), достатній рівень знань мають 38% учнів (102 учні), що на  

5,3 % менше ніж минулого року – 32,7% (76 учні), середній рівень 

навчальних досягнень мають 51% учнів (137 учнів), що на  7 % менше ніж 

минулого року – 58% (135 учнів), початковий рівень становить  0% , в 

минулому році 2,1%(5 учнів).  
 

7. Управлінська діяльність у навчальному закладі: 

Управління сучасною школою є складною системою з багатьма 

внутрішніми взаємозв'язками. Його ефективність багато в чому залежить від 

співпраці директора і педагогічного колективу. Як директор школи, у своїй 

діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками, 

законодавством України, іншими нормативними актами, що  регламентують 

роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу. 

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, 

плану внутрішнього контролю та календарних планів вчителів-предметників, 

планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що 

відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та 

учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх 



діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, 

сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного 

процесу й забезпечує планомірний розвиток школи. 

Головним завданням в управлінській діяльності вважаю необхідність 

реагувати на відхилення від норм та на негативні явища, знаходити 

невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в 

колективі. Проблеми виникають тоді, коли окремі педагоги не можуть 

перебудувати свою роботу з учнями, коли це впливає на зниження рівня 

знань учнів, виникають проблеми у спілкуванні з учнями. 

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш 

близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі 

врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий 

мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й 

самостійність підтримується, повноваження делегуються. 

 

8. Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі: 

   У роботі з батьками використовувалися різні форми та види: 

батьківські збори, співбесіди, батьківський лекторій, конференції. 

   Протягом року працювала Рада школи, яку очолює Білоцерківець 

Роман Вікторович; шкільний батьківський комітет, голова Машкова Тетяна 

Миколаївна; піклувальна рада, яку очолює Коваленко Дмитро Анатолійович.   

Звертаюся до батьків з проханням бути уважними при виборі 

батьківських комітетів, обирати  дієві  батьківські комітети.  

Протягом року були звернення батьків з питаннями до окремих 

класних керівників, але всі питання вирішувалися на користь дітей. 

Батьки залучалися до участі у навчально-виховному процесі, 

проведення різних заходів у навчальному закладі. 
 


