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про проведену роботу у 2015-2016 н.р. 

 

Щороку в червні ми зустрічаємося для того , щоб підвести підсумки роботи 

за навчальний рік,що завершується. 2015-2016н.р. для нас особливий: школа 

відзначила свій  п’ятдесятилітній ювілей. 

За 50 років Кременчуцька загальноосвітня школа виховала 5758 учнів, 139 

із них нагороджені за особливі успіхи у навчанні золотою медаллю, 71 – срібною. 

І сьогодні рідна школа зігріває теплом маленькі серця, дає міцні знання, закладає 

у дитячі душі прагнення до пізнання нового. 

Звітуючи сьогодні про зроблене у2015-2016н.р., ми називаємо досягнення, 

аналізуємо  причини недосягнення бажаного  та визначаємо завдання  на 

наступний навчальний рік.  

У непростий час формування оптимальної системи освіти і виховання дітей 

та молоді кожному навчальному закладу важливо чітко визначити концепцію 

діяльності учительського та учнівського колективів, виділити першочергові 

завдання, скласти перспективні плани розвитку навчального закладу, щоб 

відповідати вимогам сьогодення , щоб забезпечити оптимальні умови для 

всебічного розвитку учнів для формування в них  необхідних життєвих 

компетенцій.  

Пристаючи до думкиАльберта Ейнштейна: «Метою школи завжди повинно 

бути виховання гармонійної особистості, а не спеціаліста », ми й прагнемо 

вибудовувати  школу як навчальний заклад, що формує в учнів інтерес до знань, 

вчить пізнавати потрібне, надихає до творчості й розвитку та реалізації своїх 

здібностей. 

У 2015-2016 навчальному році у школі навчається 941 учень,  це 32 класи-

комплекти. З високим рівнем навченості навчальний рік закінчили 67 учнів, що 

становить 8% від загальної кількості учнів школи. Достатній рівень показали 304 

учні (37%). Середній – 443 учні, 54,6%,  початковий рівні навченості має 3 учні – 

0,4%. Результати навчання говорять про плідну роботу учителів, батьків, учнів 

школи та про посилення подальшої  роботи для покращення результатів навчання. 
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 Ставлячи за мету створити міцні підвалини для майбутньої успішної 

навчальної діяльності дітей у школі, ми традиційно щороку організовуємо роботу 

підготовчих курсів для майбутніх школярів. Цього року досвідчені педагоги в 

ігровій формі, з використанням ефективних інноваційних технологій навчання 

готували майбутніх першокласників до школи. 

 Про успіхи й досягнення молодших школярів ми починаємо дбати з перших 

днів їхнього перебування в навчальному закладі: забезпечуємо першокласників 

підручниками, іншими дидактичними матеріалами, що допомагають дітям робити 

перші успішні кроки в шкільному житті. 

У 2015-2016н.р. учні 1-4-х класів  продовжили працювати за навчальним 

планом нового Держстандарту. 

 Навчальний рік закінчили  450 старанних допитливих учнів 1-4 класів. Із 

них відмінників -40, мають бали достатнього і високого рівнів - 172 учні.  

 За типовими навчальними планами  відповідно до нових Держстандартів 

працювали цього року  й учні 5-7класів.   

 Дбаючи про виконання вимог нового Держстандарту, ми приділили 

особливу увагу  

-забезпеченню наступності змісту дошкільної , початкової,базової та профільної 

освіти; 

-особистісно орієнтованому підходу в навчально-виховному процесі; 

-формуванню ключових компетентностей учнів, зокрема, загальнокультурної, 

громадянської, здоров’язбережувальної, інформаційно-комунікаційної; 

-реалізації  діяльнісної лінії  базових навчальних планів, передбачених у змісті 

кожної освітньої галузі. 

 Враховуючи освітні потреби, нахили та здібності учнів школи,  ми 

створюємо умови для навчання старшокласників відповідно до їхнього 

професійного самовизначення, в школі у 2015-2016 н.р. були створені такі профілі 

навчання: 10-А, 11 класи – історичний (суспільно-гуманітарний напрям), 10-Б 

клас - української філології профіль (філологічний напрям). Питання вибору 

профілю учнями завжди погоджується з їх батьками, здійснюється діагностування 

практичного психолога, вивчаються потреби ринку праці та професійні інтереси 

учнів. 

З метою здобуття повної загальної середньої освіти індивідуальною формою 

навчання в школі охоплено 5 учнів: 1-4 класи – 1 учень, 5-9 класи – 2 учні, 10-11 

класи – 2 учні. 

Години варіативної складової робочого навчального плану на 2015-2016 н.р. 

було відведено для проведення індивідуальних та групових занять з окремих 

навчальних предметів для їх поглибленого вивчення або з метою ліквідації 

прогалин у знаннях учнів у 1-9х класах, на здійснення допрофільної підготовки 

учнів 8-9х класів, для вивчення курсів за вибором та факультативів. Для учнів 1-

4х класів впроваджено курс за вибором «Християнська етика в українській 

культурі», у 8-9х класах ведуться курси предметів за вибором «Креслення», 

«Практикум із правопису української мови», у 10-11х класах – «Практикум із 

синтаксису української мови», факультатив «Визначні постаті України». 
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У 2,3,4,5,6,7.9,10,11-х класах вивчається інформатика – навчальний 

предмет, який формує в учнів уявлення про основні інформаційні процеси в 

природі, суспільстві, техніці.  

Кожного року учні школи підтверджують право на отримання золотих 

медалей «За високі досягнення у навчанні» та срібних медалей «За досягнення у 

навчанні». Не винятком став і цей навчальний рік. Золоту медаль отримала 

Іщенко Катерина Юріївна, а срібні – Главацька Єлизавета Юріївна, Коваленко 

Максим Владиславович,  Шпачук Марія Андріївна. 

А сьогодні 3 учнів 9-х класів  виборюють право на отримання свідоцтв з 

відзнакою за курс базової загальної середньої освіти, успішно складаючи 

державну підсумкову атестацію: 

1. Ємельянова Юлія Олегівна (9- Б) 

2. Пономаренко Влада Юріївна (9-Б) 

3. Старушко Дмитро Едуардович (9-А) 

Учні школи виявляють особливий інтерес до участі у Всеукраїнських 

олімпіадах з базових дисциплін. Збільшується кількість учасників І етапу 

Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін .   

З кожним роком зростає рейтинг школи серед різних типів навчальних 

закладів міста за підсумками участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін. 6 місце   свідчить про вплив поглибленого вивчення 

навчальних предметів на систематичне підвищення інтелектуального та творчого 

рівня досягнень учнів. 

6 років поспіль школа входить у 10 кращих шкіл міста за результатами 

участі у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. 

Велику роботу щодо залучення обдарованих учнів до участі в обласних 

олімпіадах провели такі вчителі школи: Артеменко Наталя Анатоліївна, 

Пархоменко Таміла Миколаївна, Кошель Валентина Олександрівна. 4 учасники ІІІ 

етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін стали  його переможцями.  

Традиційною стала участь учнів школи у Всеукраїнському конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт МАН. 

Старушко Дмитро, учень 9-А класу, посів 1 місце у І етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН у секції історичне 

краєзнавство (відділення історії), науковий керівник роботи  - вчитель історії 

Безрукова Леніна Іванівна. 

Іщенко Катерина, учениця 11 класу -  ІІ місце у секції англійська мова, 

науковий керівник роботи  - вчитель англійської мови Коваленко Інна 

Костянтинівна. 

Ми пишаємося переможцями Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін 

та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. 

Кожного року на Святі обдарованих учнів та Святі останнього дзвоника школа 

відзначає їх грамотами, дипломами та грошовими винагородами. 

 Якість навчально-виховного процесу в школі, його результати певною 

мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та 

методичної майстерності. Учитель  постійно удосконалює методи організації 

навчально-виховного процесу, вивчає та впроваджує нові педтехнології , 
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знайомиться з  перспективним досвідом роботи колег та  ділиться власним 

досвідом , беручи активну участь у методичній роботі.   

 Методична робота – це система  планів, проектів, заходів, дій   що сприяють  

поліпшенню фахової підготовки педагогічних кадрів у школі, спонукають 

кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяють взаємному 

збагаченню членів педагогічного колективу методичними знахідками, дають 

змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і 

досвідченіших колег, забезпечують підтримання в педагогічному колективі духу 

творчості, прагнення до пошуку. 

 В.О. Сухомлинський писав: « Програми в усіх школах одні й ті ж, 

підручники однакові, але школи різні, тому що різні вчителі.  Школа – 

цепередусім учитель. Особистість учителя – наріжний камінь виховання».  

  

 Тож, плануючи  систему методичної роботи з педагогічним колективом, на 

основі висновків щодо вивчення стану викладання окремих предметів, 

моніторингу рівня досягнень учнів з основ наук, діагностування  педагогів щодо 

їх фахової компетентності, ми визначили єдину науково-методичну 

проблему:«Підвищення педагогічної компетентності вчителів – ефективний засіб 

удосконалення навчально-виховного процесу» і 4 роки колектив працював над  

цією темою.  

 Учителі залучалися до колективних форм  роботи: участь у семінарах- 

практикумах, робота в творчих групах, відвідування майстер-класів, виступи на 

педагогічних читаннях, конференціях, участь в апробації підручників і в   проекті 

з розвантаження та модернізації начальних програм для 1-4класів. Плани 

самоосвіти вчителі складали теж, орієнтуючись на проблемне питання. 

 Протягом 2015-2016 навчального року на засіданні педагогічної ради 

розглядалися  науково-методичні питання: « Урок як засіб формування культури 

здорового способу життя», «Превентивне виховання та формування культури  

здоровязберігаючої  компетентності учнів», «Самоосвіта вчителів як складова 

системи внутрішкільної методичної роботи». 

Педради проведено у різних формах : круглого столу, навчальної студії, 

практикуму, що дозволяло залучити до активної участі в підготовці, засіданні та 

прийняті рішень усіх членів педагогічної ради школи, а також  спрогнозувати 

реалізацію ідей, пропозицій, висловлених виступаючими, у роботі методичних 

об’єднань учителів-предметників та класних керівників. 

У центрі уваги шкільних методичних об’єднань протягом навчального року 

були питання підвищення методичного рівня педагогів щодо організації 

навчального процесу: впровадження інноваційних технологій у навчально-

виховний процес, застосування інтерактивних методів навчання, визначення 

ефективних прийомів формування в учнів позитивного ставлення до навчання, 

виховання морально-ціннісних орієнтирів підростаючого покоління, створення 

психолого-педагогічних умов всебічного розвитку учнів та їхнього самовияву, а 

також питання підвищення педагогічної компетентності вчителів шляхом участі в 

методичній роботі школи, міста та шляхом самоосвіти.  

Результати атестації вчителів показали, що методична робота в школі 

виконує свою моделюючу та стимулюючу функції: атестувалися 8 
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педпрацівників: 3 педпрацівники атестувалися на відповідність раніше 

встановленій категорії; 5 - на підвищення кваліфікаційної категорії. Учителями 

проведено відкриті уроки та виховні заходи,майстер-класи, презентації 

педагогічного досвіду. 

        Протягом навчального року 10 учителів пройшли курси підвищення 

кваліфікації. Активними формами підвищення кваліфікаційного методичного 

рівня вчителів стали  також семінари-практикуми, круглі столи, конференції, 

відкриті уроки, участь у вебінарах, самоосвіта.  

 У жовтні 2015 року адміністрацією школи та методистами Кременчуцького 

міського науково-методичного центру вивчався стан викладання в школі 

іноземної мови; у грудні – музики та економіки. Висновки про стан викладання 

предметів вивчено та проаналізовано на засіданнях методичних об’єднань 

учителів. 

 Протягом року  проведено зрізи знань з української мови та математики в 

4,9,11 класах у I та II семестрах; з української літератури та фізики в 6-8класах, 

контролювався стан техніки читання в 1-4 класах. Результати перевірок вивчалися 

та аналізувалися на засіданнях методичних об’єднань. Відповідно до результатів 

планувалася  подальша робота з учнями. 

Цього року на базі школи проведено ряд заходів загальноміського 

масштабу. 

Учителі біології підготували матеріали  для міського  семінару « Методи 

зацікавлення учнів до вивчення біології». 

Учитель музичного мистецтва Громова М.В.  провела для вчителів міських 

шкіл майстер-клас « Відзначаємо в школі  календарно- обрядові свята зимового 

циклу», під час якого поділилася з присутніми досвідом організації позаурочної 

культурномасової роботи , залучення учнів  до вивчення обрядів і традицій 

українського народу. 

Учитель початкових класів  Кривошапка С.І. підготувала й провела 

майстер-клас «Використання ІКТ на уроках та в позакласній роботі з учнями 

початкової школи». Учитель презентувала  власний досвід з визначеного питання 

та запросила вчителів до рольової гри «Технологічні прийоми медіадидактики в 

програмі PowerPoint.» 

Згідно з річним планом роботи школи протягом 2015-2016н.р. вивчався та 

узагальнювався досвід роботи вчителя Кошель Валентини Олександрівни з 

питання «Підвищення якості знань, умінь та навичок учнів шляхом створення 

проблемних ситуацій та використання дослідницько-пошукового методу 

навчання». Планується оформлення методичного посібника з питання , що 

вивчалося. Учитель ділиться досвідом залучення  вихованців до пошукової, 

дослідницької наукової роботи. Адже її учні не- одноразово брали участь у роботі 

Малої академії наук, змагалися й перемагали в міських та обласних конкурсах-

захистах наукових досліджень.  

Активну участь взяли вчителі та учні в підготовці й проведенні предметних 

тижнів. Ця форма  організації позакласної роботи з навчальних предметів 

охоплює все більшу кількість учасників і стає все популярнішою серед учителів 

та учнів, об’єднує вихованців і наставників спільною ідеєю, прагненням до знань, 

інтересом до предметів. Заплановані та проведені заходи відзначалися 
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змістовністю, актуальністю, масовістю. Керівники методичних об’єднань , 

звітуючи на нарадах при директорові, інформували  про проведену роботу. 

Хотілося б , аби прижилися і стали традицією в школі такі заходи, як «Музей 

однієї книги» ( підготувала і провела Ємельянова С.О.),  літературно- музична 

композиція «А над світом вишиванка цвіте» - (Громова М.В.), тенісний турнір –

(Орлов С.М.), зустрічі з митцями слова - нашими земляками, колишніми 

випускниками школи –(Вже другий рік проводить Кащенко Т.Ю.), літературний 

ранок « В гостях у Пушкіна» - Птушко Т.П.,  літературний журнал «Світ 

античності» - ( підготували і провели Богомолова О.В., Птушко Т.П.), поетичні 

марафони, вікторини,  віртуальні подорожі. 

 Цього року і вчителі 1-4 класів  підготували та провели предметні тижні , 

під час яких діти залучалися до класних годин, екскурсій,інтелектуальних 

змагань, брали участь у конкурсах малюнків, виробів, фото, організовували  

виставки поробок. Учителі з притаманною їм відповідальністю поставилися  до 

підготовки заходів. Учитель Косенко Н.А.  підготувала і провела виступи 

агітбригади «Червона книга дякує, застерігає, захищає…»,  організувала  гру  

«Що? Де? Коли?». Учителі Клименко Л.І. та Нетеса А.А. з виступом  агітбригади 

« Наша соборна, єдина Україна» побували у ряді класів,  вони не лише читали 

вірші про Україну, демонстрували відео, а й заохотили однолітків до спільного 

виконання Гімну  України, попурі українських пісень. Кривошапка С.І. під час 

тижня дитячої книги провела майстер - класи  «Подаруймо книзі закладинку», 

навчила дітей у техніці оригамі виготовляти красиві закладинки для книжок, 

запропонувала виготовити такі подарунки для друзів і знайомих. 

 Учителі Гребенюк В.П. та Мягких Ю. В. провели відкритий урок-гру з 

інформатики, під час якої учні старанно заробляли собі інтелектуальні бонуси й 

складали їх до спільної скарбнички команд «Електроніки», « Ворди»  та 

«Паверпоінти». 

Учителі школи продовжили роботу над питаннями підвищення рівня 

педагогічної майстерності, піднесенням ефективності самоосвіти: 

- учителі Капустянська К.М. та Сапа В.М. працювали у творчій групі 

вчителів м. Кременчука з вивчення та впровадження гуманної педагогіки Ш.О. 

Амонашвілі; 

- Нетеса А.А. брала активну участь у роботі творчої групи вчителів духовно 

– морального спрямування «Методика викладання предметів духовно – 

морального спрямування з використанням інтерактивних форм та методів 

навчання», 

 - учителі історії Безрукова Леніна Іванівна, Артеменко Наталія Анатоліївна, 

учитель образотворчого мистецтва Цюцюра Вікторія Миколаївна, учителі 

української мови та літератури  Селезньова А.А., Старушко Тетяна Миколаївна, 

Ємельянова С.О., учителі математики Орлова Валентина Іванівна,Пидюра 

Варвара Миколаївна, Мягких Юлія Вікторівна, учителі 1-4х класів:Холод Лариса 

Павлівна, Кривошапка Світлана Іванівна, Нетеса Аліса Анатоліївна, Литвиненко 

Ірина Митрофанівна, Клименко Людмила Іванівна , Косенко Наталія Анатоліївна 

залучали своїх учнів до участі у Всеукраїнських конкурсах, експедиціях: «Пізнай 

свою країну», «Серцем доторкнутися до подвигу», «Кенгуру», «Колосок», 
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«Соняшник», «Левеня», « Патріот» та інших, їхні роботи відзначені грамотами та 

дипломами. 

 З 2006 року учні нашої школи беруть участь у міжнародному 

математичному конкурсі «Кенгуру», рівень математичних знань учнів – учасників 

конкурсу зростає, що видно з графіків. У цьому році з127 учасників 30 учнів 

стали призерами,  а 2- переможцями Також, з 2007 року ми - активні учасники 

Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня», який проводить Львівський 

фізико-математичний ліцей при Львівському національному університеті імені 

Івана Франка. Діти із задоволенням готуються до «Левеняти», кількість учасників 

щороку збільшується, зростає і якість підготовки. У таблиці показана динаміка 

росту участі учнів школи у конкурсі та результативність знань з фізики. 

 Мабуть, не помилюся , коли визначу конкурс «Соняшник»  як символічну 

сходинку на шляху учнів до ЗНО з української мови. Цього року 65 учнів школи 

отримали сертифікати учасників конкурсу, а Ємельянова  Юлія (9-Бкл.) і Ткач 

Владислава (7-Акл.)  визнані  журі переможцями. 

 Стартували  наші учні цього року й у конкурсі «Патріот». Символічно, що 

розпочали цю справу молодші школярі під керівництвом Косенко Наталії 

Анатоліївни. 

 Підготовка учнів до участі в міських та обласних предметних олімпіадах і 

конкурсах сприяла активізації позакласної роботи і виявила методичний 

потенціал членів педколективу. 

 Тож, як бачимо, 2015-2016н.р. в організації методичної роботи в школі став 

логічним продовженням розпочатого та базою для завтрашнього дня. 

На засіданні педагогічної ради школи  систематично заслуховуються звіти 

керівників методичних об’єднань, творчих груп , методичної ради школи про 

організацію роботи. Наказом про підсумкиметодичноїроботи за 2015-2016 н.р. 

визначенопитання, якимслідприділятибільшеуваги в 2016-2017н.р., а саме: 

1. Підвести підсумки  роботи над науково-методичною проблемою 

«Підвищення педагогічної компетентності вчителів – ефективний засіб 

удосконалення навчально-виховного процесу»(2012-2016рр.) 

2.Сприяти підвищенню педагогічної майстерності вчителів шляхом: 

- вивчення та впровадження в практику інноваційних педагогічних 

технологій; 

- залучення вчителів до колективних форм методичної роботи та активної 

самоосвіти; 

- залучення вчителів школи до роботи в творчих групах над методично- 

дидактичними  питаннями. 

3. Сприяти участі вчителів школи в різних формах методичної роботи за 

планом КМНМЦ і департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької 

міської ради. 

4. Залучити членів педагогічного колективу до участі в річному 

практичному семінарі «Використання ІКТ та освітніх веб-ресурсів мережі 

Інтернет у конструюванні сучасного уроку». 

5. Залучати вчителів до активної роботи з обдарованими дітьми. 



8 
 

6. Активізувати самоосвіту педагогів, обмін досвідом роботи, участь 

учителів у ярмарку педагогічних технологій «Сходинки освітян Полтавщини», 

презентації своїх напрацювань у педагогічній пресі. 

Важливою ділянкою в роботі школи є забезпечення харчування учнів, 

створення умов безпечної життєдіяльності учасників навчально-виховного 

процесу.  

 З метою організації повноцінного раціонального харчування та покращення 

здоров’я дітей організовано харчування учнів 5-11 класів за кошти батьків, 

безкоштовне харчування представників пільгових категорій та учнів початкових 

класів. 

Протягом  навчального року за кошти місцевого бюджету в школі 

харчувалися  усі учні початкової школи. Надано безоплатне харчування дітям 

пільгових категорій. 

Щорічно зростає кількість учнів, які харчуються за кошти батьків.Проте, 

враховуючи завантаженість учнів, їхній стан здоров’я, слід продовжувати спільну 

роботу педпрацівників та батьків щодо залучення школярів до збалансованого 

гарячого харчування у школі. 

Урізноманітнено меню, як наслідок, учні можуть обирати серед 

запропонованих комплексів. Діти початкових класів підлягають вітамінізації за 

рахунок батьківських коштів. За наявності медичної довідки надається дієтичне 

харчування.    

Звичайно, перед вживанням їжі діти дотримуються відповідних санітарно-

гігієнічних норм.  

Працівники кухні роблять усе, щоб діти у охайних їдальнях отримали 

смачну, гарячу, корисну їжу у чистому посуді.  

 Повсякденний контроль за організацією і якістю харчування здійснюється 

медичною сестрою і адміністрацією школи, черговими учителями та учнями. 

Періодичний контроль проводиться членами шкільної батьківської ради, 

представниками класних батьківських комітетів. 

З метою створення здорових і безпечних умов навчання і праці, запобігання 

виробничому та побутовому травматизму, дотриманню норм і правил санітарії та 

протипожежної безпеки у школі організовано пропаганду питань охорони праці 

як класними керівниками, класоводами так і вчителями-предметниками, 

медичними працівниками школи, адже серед учасників навчально-виховного 

процесу немає жодної людини, якої б не торкалося питання безпеки 

життєдіяльності.  

У кожному предметному кабінеті наявний комплект інструкцій, який 

включає вступний інструктаж із охорони праці, із пожежної безпеки, набір 

інструкцій щодо виконання певного виду робіт, правила поведінки на випадок 

надзвичайної ситуації, правила надання першої (долікарської) медичної допомоги.   

 Організовано паспортизацію санітарно-технічного стану школи, складено 

акти-дозволи на експлуатацію кабінетів, майстерень, спортзалу, а також 

підсобних приміщень, контроль за безпечним станом обладнання,  приладів, 

технічних і наочних засобів навчання, які використовуються у навчальному 

процесі. 
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Адміністрацією школи здійснюється систематичний багатоступеневий 

оперативний контроль, відповідними службами проводяться спеціальні заміри: 

опору заземлення та ізоляції, освітлення робочих місць та інші та складаються 

відповідні акти. Щорічно у серпні здійснюється перевірка готовності приміщень, 

будівель, технічних споруд щодо електро- та пожежної безпеки, вимог санітарії. 

Також обстежуються прилеглі території до навчального закладу щодо безпеки 

дорожнього руху. 

У кожного класного керівника  наявні журнали реєстрації інструктажів та 

бесід із учнями з питань безпечної поведінки у різних життєвих ситуаціях. На 

годинах спілкування систематично проводяться бесіди з правил безпечної 

поведінки в приміщенні та на території навчального закладу, у суспільних місцях 

та місцях відпочинку. 

Організовуються лекторії, диспути, тренінги, вікторини та інші заходи з 

безпеки життєдіяльності, рейди ДЮП та ЮІР, навчання учнів 1-4 класів правилам 

дорожнього руху. Двічі на рік проводяться тренувальні евакуації на випадок 

надзвичайних ситуацій.  

Перед початком оздоровчої компанії у школі усі працівники пришкільного 

табору проходять навчання з охорони праці. 

З педагогами школи  систематично проводяться навчання щодо алгоритму 

дій при травмуванні дитини та шляхів створення безпечного освітнього 

середовища. 

Із метою забезпечення здобуття громадянами України повної загальної 

середньої освіти, школа бере участь у обліку дітей і підлітків шкільного віку, що 

зареєстровані у мікрорайоні, закріпленому за школою, згідно із термінами, 

визначеними Інструкцією з обліку дітей і підлітків шкільного віку.  

 Систематично вносяться корективи до банку даних учнів 1-11 класів школи. 

З 2013 року створено та працює єдина база даних про учнів та працівників школи 

за програмою «Курс. Школа». 

Протягом навчального року проводиться регулярна перевірка охоплення 

навчанням неповнолітніх, які зареєстровані у мікрорайоні, закріпленому за 

закладом, починаючи з 6-річного віку. Організовуються заходи щодо залучення 

дітей та підлітків, які з тих чи інших причин не навчаються, до отримання освіти.   

Розвиток сучасної освіти передбачає обов’язкове впровадження в 

навчальний процес нових форм і методів роботи з учнями в позаурочний час, 

підтримку талановитої та обдарованої молоді. Враховуючи можливості школи, 

побажання учнів та їхніх батьків, для реалізації  цієї мети традиційно у школі 

працювали гуртки: 

- естрадно-спортивного танцю; 

- військово-патріотичний;  

- Центр дитячої дипломатії «Єдність».  

У 2015-2016 н.р. естрадно-спортивний гурт «Ритм» отримав грамоту за 

високу виконавську майстерність на міському фестивалі «Зірковий небосхил 

Кременчука».  

А вихованці військово-патріотичного гуртка протягом кількох років беруть  

участь у військово-спортивній грі «Патріот» і посідають призові місця серед 

збірних команд загальноосвітніх навчальних закладів м. Кременчука. Крім того, 
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працює мережа гуртків з базових навчальних дисциплін, у яких учні поглиблюють 

знання з предметів, використовуючи цікаві дозвільні форми роботи, спортивні 

секції з футболу, баскетболу, волейболу.  

Протягом 2015-2016 н.р. команди нашої школи під керівництвом учителів 

фізкультури Орлова Станіслава Михайловича, Кругляк Світлани Михайлівни та 

Лобанової Наталії Володимирівни взяли участь міській Спартакіаді школярів та 

отримали такі результати: 

- змагання з міні-футболу – ІІ місце; 

- баскетбол (дівчата) – ІІІ місце; 

- волейбол (дівчата) – ІІ місце; 

- настільний теніс – ІІІ місце; 

- шахи - І місце.  

У системі військово-патріотичного та національного виховання, любові до 

рідного краю велике значення має робота пошукових загонів в рамках експедиції 

«Моя Батьківщина - Україна». Пошуковий загін 10-А класу  під керівництвом 

учителя історії Безрукової Л.І. та учителя географії Тарасенко Ксенії Миколаївни 

зібрав матеріали до роботи «Сторінки, які не можна забути» за напрямом «З 

попелу забуття» та став переможцем міського етапу експедиції. Учні школи взяли 

активну участь у міській естафеті військово-патріотичного спрямування «Для 

козака понад усе честь, слава і військова справа», в рамках якої відбулися конкурс 

малюнків «Ми – українці!», військово-спортивні змагання серед учнів 10-11 класів 

«Честь, доблесть та звитяга», брейн-ринг «Я люблю Україну». Учні школи взяли 

активну участь у конкурсі учнівської творчості на тему «Ідея соборності 

України»),в номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення». 

Учениця 11 класу Артеменко Тетяна під керівництвом учителя історії Артеменко 

Наталії Анатоліївни перемогла у міському етапі конкурсу та посіла ІІ місце в 

обласному етапі конкурсу у номінації «Історія України і державотворення». 

Шкільна команда «Штурм» під керівництвом учителя історії Артеменко 

Н.А. та учителя предмета «Захист Вітчизни» Виходця В.В. взяла участь в 

обласному етапі дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Українського 

козацтва «Сокіл» («Джура») і виборола ІІ місце у змаганні «Стрільба з 

пневматичної зброї». 

З метою естетичного виховання, розвитку інтелектуальних та творчих 

здібностей учнів у школі проводяться інтелектуальний конкурс «Найрозумніший», 

конкурси новорічних композицій та новорічних іграшок; створені екологічна 

агітбригада «Парасолька», агітбригада ЮІР «Стоп-контроль», дружина юних 

пожежних «Фенікс» (І місце у міському конкурсі), команда «Будь здоров!» (ІІ 

місце у міському конкурсі). Учні 6-А класу Гармаш Артур та Кравченко Оксана, 

учениця 7-В класу Жаркова Марія здобули перемогу в номінації «Новорічна 

композиція» міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Збережи ялинку».  

Учениця 7-В класу Майборода Аліна та учениця 7-Б класу Байбуза 

Єлизавета отримали І-ші місця в міському конкурсі екологічних плакатів 

«Природа і люди». Учениця 7-А класу Ткач Владислава здобула перемогу в 

обласному етапі 45-го Міжнародного молодіжного конкурсу творів епістолярного 

жанру «Напиши листа собі 45-и річному», який проводив Всесвітній поштовий 

союз. Учениця 9-А класу Соченок Олександра зайняла ІІІ місце у міському 
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фотоконкурсі «Світ очима дітей».Учень 7 В класу ЗволинськийНікіта під 

керівництвом учителя трудового навчання Гребенюка В.П. виборов перше місце в 

номінації "Транспортні системи та обладнання. Авіація і космонавтика" під час 

міського зльоту юних науковців, техніків, винахідників та раціоналізаторів. 

Значну роль у вихованні учнів займає правове виховання. Правові знання 

учнів формуються  на уроках правознавства, основ здоров’я, на годинах 

спілкування та в процесі індивідуальної роботи педагогів з учнями.  Класними 

керівниками проводиться систематична робота щодо вивчення та дотримання 

школярами правил для учнів.  

Психологом школи проводяться корекційно-розвивальні заняття з метою 

подолання дитячої агресивності, жорстокості та підвищення впевненості у власних 

силах. Створено інформаційні куточки для учнів із переліком організацій, куди 

можна звернутися з приводу порушення прав дитини. 

Важлива роль в організації правовиховної роботи належить учнівському 

врядуванню. Центр дисципліни та порядку школи разом зі Штабом по 

профілактиці правопорушень проводить рейди «Дзвінок», «Порядок», «Фільтр», 

«Дозвілля» та інші.  

В школі проводяться декади профілактики наркоманії, тютюнопаління та 

ВІЛ/СНІДу, місячники правової культури та пропаганди правових знань; 

традиційно проходять батьківські збори, конференції з питань формування 

здорового способу життя та попередження правопорушень серед неповнолітніх. 

Проводиться робота з сім’ями: відвідування вдома, індивідуальні бесіди. 

Практичним психологом та соціальним педагогом Заріцькою А.В. постійно 

проводиться індивідуальна консультативна робота з батьками щодо подолання 

негативних поведінкових проявів у дітей, корекції сімейних стосунків, уникнення 

конфліктних ситуацій. 

Систематично працює шкільний штаб профілактики правопорушень.  

Забезпечений чіткий щоденний контроль за відвідуванням учнями 

навчальних занять. 

Однак невирішених проблем, пов’язаних з профілактикою правопорушень 

серед підлітків ще багато.  

На шкільному профілактичному обліку знаходяться 11 учнів, схильних до 

правопорушень. З цими учнями постійно працює практичний психолог та 

соціальний педагог Заріцька А.В., закріплені наставники, проводяться 

індивідуальні бесіди, заслуховуються на засіданнях штабу профілактики 

правопорушень та на раді при директорові як самі учні, так і їхні батьки.  

Питання діяльності школи щодо запобігання дитячої безпритульності та 

бездоглядності, профілактики правопорушень, злочинності, наркоманії серед 

підлітків, формування здорового способу життя систематично розглядаються на 

засіданнях методичного об’єднання класних керівників, нараді при директорові, 

педагогічній раді, батьківських зборах.  

Інтереси дитини визначають і структуру учнівського самоврядування. В 

школі створена учнівська республіка «Світ у долонях». Наша шкільна організація 

є членом дитячого об’єднання учнівської молоді навчальних закладів Кременчука 

«Армії добра»,  бере активну участь в реалізації багатьох міських проектів, у русі 

учнівської молоді України за збереження і примноження традицій, звичаїв, 
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обрядів народу «Моя Земля - земля моїх батьків», в акціях  «Ветеран живе поруч», 

«Святий Миколай – дітям» (колектив школи отримав Подяку за організацію 

кращого офісу Святого Миколая у навчальному закладі в рамках загальноміської 

благодійної акції «Святий Миколай – дітям» - 2015), «Серце до серця», «Хвиля 

добра в Кременчуці» та інших. Крім вищевказаних, стали вже традиційними такі 

заходи: 

-  «Посвята в «Козачата»; 

- тренінгові заняття з вивчення правил дорожнього руху для учнів 3-4-х класів 

в рамках Всеукраїнського конкурсу-рейду «Увага! Діти на дорозі;  

- Свято 8 Березня;  

- Конкурси до Дня Святого Валентина;  

- молодіжна денс-акція «Геть наркотики, алкоголь і паління, ми – здорове 

покоління;  

- театральна постановка новорічної казки;  

- акція «Допоможи солдату»;  

- акція «Серце до серця»;  

- конкурс екологічних плакатів «Природа і люди»; фотоконкурс «В об’єктиві 

натураліста».  

Для лідерів учнівського самоврядування у школі постійно проводяться 

тренінгові заняття, працює школа юного лідера. 

Як і щороку, зараз 101 учень нашої школи відпочиває у пришкільному 

таборі «Сонечко». Програма перебування у таборі забезпечує дітей триразовим 

харчуванням, денним сном, цікаво змістовно організованим дозвіллям.  

 Слід сказати, що система виховної роботи, яка склалась у школі,- це 

результат спільної діяльності педагогів, учнів і батьків. Мабуть, саме це 

забезпечує її результативність і відповідність сьогоденню. 

 Підсумовуючи сказане про діяльність школи за минулий 2015-2016 

навчальний рік, думаю, що маю підстави констатувати: « Ми будуємо сучасну 

школу для сучасних дітей: без схоластики й примусу, без тотальної 

авторитарності, школу, яка дає знання, виховує гідних самодостатніх людей, яка 

формує в учнів свідоме позитивне ставлення до навчання, прагнення до 

красивого, духовно багатого життя, школу, яка  розвиває  творчі можливості  

дітей, відкриває таланти й допомагає їм відбутися». 

Основними пріоритетними завданнями педагогів, учнів та їхніх батьків на 

наступний навчальний рік будуть: 

1. Забезпечити виконання вимог Державного стандарту загальної середньої 

освіти, підготовки учнів до подальшої навчальної і трудової діяльності (в світлі 

ст.5 ЗУ “Про загальну середню освіту”). 

2. Забезпечити психолого-педагогічні умови всебічного розвитку учнів та 

їхнього самовияву. 

3. Продовжити роботу над формуванням чітких морально-ціннісних 

орієнтирів у школярів, сприяти реалізації творчого потенціалу особистості  

кожного учня . 

4. Забезпечити якісне планування та організацію навчально-виховного 

процесу в школі. Дбати про утримання рейтингу школи  серед загальноосвітніх 

начальних закладів міста.  
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5. Забезпечувати необхідні умови безпечної життєдіяльності учнів у школі. 

Здійснювати систематичний контроль за санітарним станом навчальних 

приміщень, за дотриманням  учителями, учнями та працівниками школи норм 

санітарії та гігієни.  

6. Здійснити необхідні заходи щодо запобігання правопорушень та 

бездоглядності серед учнів, проводити профілактичну роботу з функціонально-

неспроможними сім`ями. 

7. Забезпечити належний рівень роботи з обдарованими та здібними 

учнями. 

8. Забезпечити учнів школи підручниками, сприяти розв’язанню питання 

забезпечення підручниками учнів 4 та 7- 8 класів.   

9. Долучитися до розробки та виконання окремих завдань Програми 

перспективного розвитку «Освіта Кременчука» на 2017-2021 роки. 

 Сподіваюсь, що й надалі буде плідною робота педагогічного колективу і 

батьків учнів, і ми забезпечимо здобуття нашими дітьми якісної обов’язкової 

загальної середньої освіти, не допускаючи бездоглядності дітей у вільний від 

занять час, сприяючи збереженню життя і здоров’я учнів, всебічно зміцнюючи 

зв’язки між родинами і школою. 

Переконана в тому, що спільними зусиллями ми подолаємо всі труднощі. 

Зможемо організувати навчання дітей у нашому закладі так, щоб вони 

якнайменше відчули усі тягості, які переживає сьогодні держава.  

 Шановні учасники зібрання, колеги, батьки, завершуючи свій виступ, хочу 

привітати Вас із завершенням навчального року та подякувати за плідну, 

самовіддану роботу, допомогу, розуміння і підтримку. Бажаю усім Вам успіхів, 

здоров’я, злагоди у родинах та приємного літнього відпочинку. 

 


