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РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
за 2016-2017 н.р.

Шановні колеги, батьки, учні!
Сьогодні ми зібралися, щоб підвести підсумки минулого навчального
року, оцінити діяльність керівника шіколи. Мій звіт про те, яку роботу
провів директор, щоб забезпечити реалізацію державної освітньої політики.
У минулому навчальному році педагогічна діяльність колективу школи
була спрямована на створення умов для розвитку і становлення
компетентісної особистості, адаптованої до сучасного життя, формування
усвідомленого ставлення до освіти, вибору особистого життєвого шляху,
керуючись Законами України «Про освіту» й «Про загальну середню освіту».
Робота в школі була спрямована на реалізацію основних положень
законодавства України про освіту, Національної доктрини розвитку освіти,
Концепції профільного навчання в старшій школі, Концепції національнопатріотичного виховання, інших нормативно-інструктивних документів
Міністерства освіти і науки України.
Пріоритетними напрямками в діяльності школи на 2016-2017 навчальний
рік визначалося:
 удосконалення змісту навчально-виховного процесу з реалізації
завдань Державних освітніх стандартів базової загальної середньої та
початкової освіти;
 впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій
навчання і виховання, стимулювання ініціативи педагогів у творчій,
дослідницькій діяльності, спрямованої на оновлення, розвиток і
модернізацію навчально-виховного процесу;
 реалізація проектного підходу для вдосконалення системи науковометодичного,
інформаційного
забезпечення
професійної
компетентності педагогів школи;
 методичне
супроводження реалізації Концепції національнопатріотичного виховання дітей і молоді, удосконалення системи
сімейно-родинного виховання на основі регіональних традицій;
 створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді, дітей з
інтелектуальними та творчими здібностями, розвиток учнівського
самоврядування та соціально змістовного лідерського руху;
 удосконалення соціально-психологічного супроводження навчальновиховного процесу школи, розвиток та підтримка актуальних напрямів
роботи
фахівців
соціально-психологічної
служби,
супровід
антикризового консультування, забезпечення освіти для дітей з
особливими потребами;
1

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №75
2016-2017 н.р.


модернізація єдиного інформаційного простору школи, впровадження
сучасних форм та методів використання інформаційно-комунікативних
та хмарних технологій в навчально-виховному процесі, здійснення
моніторингу результативності цієї діяльності.

Навчальний план в 2016-2017 навчальному році був направлений на
реалізацію головної мети школи – формування компетентної соціальноадаптованої особистості, готової до самореалізації у різних сферах
життєдіяльності в сучасних умовах, засвоєння учнями системи наукових
знань про природу, суспільство, людину, її працю, створення сприятливих
умов для забезпечення учням рівного доступу до здобуття якісної освіти, для
розумового, морального, естетичного і фізичного розвитку особистості.
На кожному ступені навчання в навчальному плані зберігається в
необхідному обсязі зміст, який є обов’язковим для забезпечення базового
стандарту освіти. Матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове
забезпечення відповідає робочому навчальному плану. Навчальний план
було складено відповідно запитам учнів та вимогам Держстандарту.
В 2016-2017 навчальному році інваріантна складова робочого
навчального плану реалізована.
Хочу зазначити, що в школі працює творчий колектив.
Укомплектованість закладу педагогічними працівниками складає 100%. Всі
вчителів працюють за спеціальністю, яка визначена дипломом, 12 вчителів
викладають по 2 різних предмета. Якісний склад педагогічного колективу
представлений:
Кваліфікаційна категорія Кількість %
Спеціаліст вищої
категорії

29

60

Спеціаліст І категорії

9

19

Спеціаліст ІІ категорії

3

6

Спеціаліст

7

15

Мають педагогічні звання «Учитель методист» - 9 педагогів (18%),
«Старший учитель» - 18 педагогів, що складає 37,5%.
Аналіз якісного складу педагогічних працівників школи свідчить про
високий та достатній професійний рівень педагогічної компетентності
колективу.
За результатами атестації підвищено кваліфікаційну категорію 2
педагогам, 4 – підтверджено, присвоєно педагогічне звання «учительметодист» 1 вчителю, підтверджено – 4 педагогам.
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Під час атестації узагальнено досвід вчителів:
1 Панасюк
В.У.

географія

Формування ключових та предметних
компетентностей на уроках географії

2 Корнієнко
Т.С.

початкові класи

Розвиток інформаційної та пізнавальної
компетентності шляхом використання ІКТ
на уроках в початковій школі.

3 Сергієнко
Л. В.

біологія

Інтерактивні технології навчання на уроках
біології як один із методів формування
компетентності учня.

4 Черняк
О.А.

українська мова Активізація
навчально-пізнавальної
і література
діяльності учнів засобами ІКТ

5 Улинець
Л.М.

інформатика

Активізація
навчально-пізнавальної
діяльності учнів на уроках інформатики
через педагогічну співпрацю.

У минулому навчальному році вчителі школи досягли певних
результатів:
- Корчева Л.М., вчитель української мови посіла ІІІ місце в обласному
фестивалі-конкурсі освітніх веб-ресурсів "Навчаємо української"в номінації:
«Веб-майданчик вчителя середніх та старших класів як середовище навчання
української мови школярів середніх та старших класів.»,
- Некіга Л.М., вчитель російської мови та зарубіжної літератури, посіла ІІ
місце в районному конкурсі «Класний керівник року»,
- Самсонова Т.Р., вчитель англійської мови, стала дипломантом обласної
виставки «Освіта Запорізького краю - 2017».
Колектив школи за високий професіоналізм, педагогічні досягнення,
вагомий внесок у розвиток системи освіти міста має подяки від
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради,
спілки інвалідів та ветеранів Афганістану Заводського району.
Традиційно на початку 2016-2017 навчального року проведено шкільне
професійне свято «Педагогічний Оскар», де були визначені кращі вчителі
школи за 2015-2016 навчальний рік в різних номінаціях:
·
«Приз учнівських симпатій» - Чердаклієва Н.В.,
кращі вчителі-предметники в номінаціях:
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«Динамика творчества очень проста – быть всегда впереди!» - Крот
О.В.,
·
«Ми хочемо всім рекордам дати наші імена» - Корчева Л.М.,
·
«Слово – найтонший дотик до душі» - Волкова Ю.В., Некіга Л.М.,
·
«Во всём мне хочеться дойти до самой сути…» - Камінська В.А.,
·
«Самовдосконалення – це найвищий подвиг» - Улинець Л.М.,
·
«У серце увійде лиш те, що йде від серця» - Суткова Л.Л.,
·
«Как отчий дом… Люблю я землю» - Грязнов О.Г.,
·
«Якщо хочеш бути здоровим, то змагайся» - Потьомкіна В.Л.,
·
«Перемога – народжена спортом» - Іванова О.В.,
·
«Кращий класний керівник» - Чердаклієва Н.В.,
·
«Кращий урок» –Мацкуляк Ю.В., урок математики.
· «Кращий позакласний захід» - Самсонова Т.Р., Тилик О.С. - позакласний
захід з іноземної мови.
Важливим показником роботи із здібними школярами є результативність
виступів наших учнів на учнівських олімпіадах, інтелектуальних та творчих
конкурсах, турнірах, фестивалях. Традиційно в школі пройшов шкільний
етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, де були
визначені кращі учні в школі. Участь учнів в предметних олімпіадах
показала, що найбільший пізнавальний інтерес у учнів викликають історія,
математика, географія, обслуговуюча праця, правознавство, українська мова
та література, німецька мова.
43 учня ЗОШ № 75 (в минулому навчальному році 49) взяли участь у ІІ
(районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 20 навчальних
предметів та набули 32 призових місця з 13 навчальних предметів (в
минулому році з 12 предметів 23 призових місця).
·

В цьому навчальному році школа здобула 8 - І місць (в минулому – 0),
12- ІІ місць (в минулому році - 6), 11 – ІІІ місць (17).
Найкращих результатів досягли учні з історії та правознавства
(вчитель Крот О.В.), з обслуговуючої праці (вчитель Бойко Л.М.),
інформаційних технологій (вчитель Улинець Л.М.).
Зі стабільною результативністю виступають учні на олімпіадах з
технічної праці (Христов В.Д.), географії (вчителі Панасюк В.У., Крикунова
О.В.). Другий рік поспіль посідають призові місця з біології (Крикунова
О.В.), хімії (Грязнов О.Г.), економіки (Вечерка Н.І.), російська мова та
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література (Чердаклієва Н.В.). В цьому році учні 10 класу Квашневський
Євген посів ІІ місце в районній олімпіаді з фізики, Циммерман Олексій ІІ
місце з інформатики.
Стабільно в цьому році виступили учні школи з української мови та
літератури: всі четверо учасників стали призерами. Присутня
результативність на районній олімпіаді представників профільних класів.
Школа традиційно не має призерів з англійської мови (вч. Панченко Р.І.), з
астрономії (вч. Вовченко Т.В.), з математики, педагогіки та психології
(Шалалієва В.О.).
За підсумками районної олімпіади четверо наших учнів стали
учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад, де посіли призові
місця: з історії – Кузьменко Е. – 10 клас – ІІ місце, з трудового навчання Пантелєєва Т. – 10 клас – ІІІ місце.
Таким чином, результативність участі учнів в ІІ (районному) етапі
олімпіад в 2016-2017 навчальному році має позитивні тенденції.
У районному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів МАН посіли призові місця Тихоненка Давид, Падалко Марія –
учні 10 класу (вчитель Крикунова О.В.). Вони брали участь у ІІ (обласному)
етапі, але високого результату не одержали.
Учні школи приймають активну участь в різноманітних творчих
конкурсах, турнірах, змаганнях районного, обласного, міського та
всеукраїнського рівнях:
№ Назва конкурсу

2016-2017

2014-2015

2015-2016

У. П. Я.% У.

П

Я.% У.

П.

Я.%

«Колосок»

25 17

68

39

57

150

14

50

«Кенгуру»

80 25

31

99

42

43

94

44

47

«Левеня»

11

3

27

17

10

13

6

«Лелека»

79 68

86

76

72

95

87

59

68

«Гринвич»

26 18

69

15

8

53

Соняшник

80 45

56

81

51

63

55

23

42

Бобер

68 57

84

42

42

100 43

43

100

Пазл

22

27

31

5

16

9

23

6

59

40

53
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Олімпус

30

5

17

38

190

20

імені П. Яцика

3

1

33

-

-

0

Імені Тараса Шевченка

3

-

0

5 Ір.,м. 100
ІІ 2р.
ІІІ 3р

«Екологічний вектор»

15 11

73

6

10

60

29

12

41

Геліантус

24 12

50

9

14

64

14

8

57

«Об’єднаймося ж, брати
мої!»

4 4\1 100

5

100

Ми патріоти України!

33 33 100

18

82

Sunflower

60 47

34

8

24

1р

100

2р 100
1об.

22

78

Ахметова Діана стала переможцем республіканського етапу у
Всеукраїнському літературному конкурсі «Ми – діти твої, Україно!».
Досягнення наших виконавців кожен рік демонструються на шкільному
святі «Шкільний зорепад», де всі кращі учні одержали заохочення, а після
свята здійснили екскурсію в тропік-парк «Чудеса природи». Кращі учні
школи нагороджені премією «Обдарованість», яку щорічно надає депутат
Запорізької міської ради Полухін В.Ф.:
- «Кращий учень школи» - Кузьменко Едуард – 10 клас;
- «Краща творча особистість року» - Ахметова Діана -11 клас;
- «Кращий інтелектуал року» - Левков Владислав – 11 клас;
- «Кращий учень початкової школи» - Циммерман Марина – 4-А клас
З метою реалізації вимог Конституції України, Законів України
«Про освіту», «Про загальну середню освіту» в частині забезпечення
обов’язкової повної загальної середньої освіти, завдань загальнодержавної
програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646
«Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку в
Україні», у 2016-2017 навчальному році було проведено таку роботу:
· організовано системний контроль за відвідуванням занять учнями
школи;
· охоплено особливою увагою дітей «групи ризику» та тих, що стоять на
внутрішкільному обліці;
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· забезпечено дієвість шкільної Програми по збереженню учнівського
контингенту школи;
· перевірено та відкореговано банк даних дітей шкільного віку,
зареєстрованих на території школи, за допомогою комп’ютерної
програми «Мікрорайон»;
· перевірено попередній розподіл шестирічок, що мешкають у мікрорайоні
школи, по навчальним закладам району та міста;
· розпочато набір до першого класу, класу для дітей з особливими
потребами (ЗПР) та 9 інклюзивного класу;
В школі в наявності нормативно-правові документи керуючих органів
щодо організації роботи по охопленню дітей і підлітків шкільного віку повною
загальною середньою освітою, включаючи спеціальні класи для навчання дітей
з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах.
На початок року у школі на 01.09.2016 року навчалося 671 учнів,
протягом року вибуло -14 , прибуло - 20 учнів, навчальний рік закінчили 677
учнів.
На ВШК в школі стоїть 2 учні, «групу ризику» складають 12 учнів.
Позитивним фактором у роботі з дітьми «групи ризику» та з учнями, які мають
початковий рівень навчальних досягнень, є робота практичного психолога
Шалалієвої В.О. проведення тестів, складання характеристики, яка надається
для подальшої роботи батькам, класним керівникам. З цією категорією
підлітків проводиться така пропедевтична робота:
 бесіди з батьками та учнями працівників соціально-психологічної
служби школи;
 консультації учнів та батьків працівниками соціально-психологічної
служби школи;
 запрошення на Штаб по профілактиці правопорушень
 консультації працівників районної служби у справах дітей;
 вивчення зайнятості підлітків у позаурочний час, залучення їх до
гурткової роботи;
 діагностика індивідуально-психологічних особливостей підлітків;
 вивчення впливу сім’ї та середовища на виховання учнів.
В роботі з учнями, що схильні до пропусків занять, задіяні всі ланки
шкільного колективу: адміністрація школи, соціально-психологічна служба,
педагоги, класні керівники, батьківська громадськість, органи учнівського
самоврядування. Налагоджена співпраця із робітниками районної ССД,
працівниками КМСН. З метою своєчасного виявлення учнів, які не відвідують
школу без поважних причин, з’ясування причин пропусків занять учнями
щоденно вівся облік відвідування занять черговим учнем, корегувався
черговим вчителем та класними керівниками, які щотижня доповідали на
оперативній нараді про обсяг роботи з учнями, які пропускають навчальні
заняття без поважних причин.
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Отже, кадрове та організаційне забезпечення реалізації Програми
збереження шкільного контингенту в школі здійснюється на достатньому
рівні.
Пріоритетні напрямки методичної роботи, заходи по вирішенню
проблемної теми школи, району знайшли відображення в річному плані
роботи школи, в планах роботи шкільних методичних об’єднань, в планах
динамічних та творчих груп. Усі матеріали, що проводилися в школі за
навчальний рік, оформлені на паперових та електронних носіях через різні
форми: накази, інформацію, довідки, звіти, рекомендації тощо.
Організація роботи над проблемною темою школи «Методичне
забезпечення створення інформаційного простору школи як умова
саморозвитку та самореалізації особистості вчителя» ґрунтувалася на
глибокому аналізі результатів навчально-виховного процесу за останні роки,
рівня професійної підготовки педагогічних кадрів, рівня комп’ютерної
грамотності вчителів, методичних та дидактичних матеріалів, створених
педагогами школи протягом останніх років в роботі над попередніми
методичними проблемними питаннями.
Мета реалізації шкільної методичної проблеми конкретизувалася у
сприянні постійному професійному зростанню та розвитку професійної
компетентності педагогів школи, у визначенні та осмисленому впровадженні
пріоритетів розвитку освітньої галузі, з урахуванням вимог Державних
освітніх стандартів, галузевих Програм, що впроваджуються.
Для реалізації змісту методичної роботи в школі була чітко визначена
структура методичної служби, яку складали:
 методична рада школи;
 7 методичних об’єднань вчителів: початкових класів, філологів,
природничо-історичних предметів, математики, іноземної мови,
фізично-естетичних предметів; класних керівників.
 динамічні групи з виникаючих поточних проблем та задач;

індивідуальні та групові консультації для педагогів школи;
 педагогічні ради, семінари – практикуми, проблемні та психологопедагогічні семінари для керівників та педагогів навчального закладу.
В організації методичної роботи над проблемною темою у школі
використовується інтеграційний підхід до побудови змісту освіти,
формуванню цілісної системи загальноосвітніх і фахових знань, перехід до
принципово нових дидактичних теорій і технологій.
Керівництво навчального закладу поставило ціль: навчити педагога
оперативно, системно та послідовно опановувати нові сучасні знання,
інформацію в процесі їх постійного накопичення та розвитку, тобто
забезпечити освіту упродовж життя, що стає способом і стилем суспільноіндивідуального буття особистості в інноваційному суспільстві. Створення
перспективного плану роботи над методичною темою винадило задуматися
над виробленням Концепції школи, для якої вже є багато реального
матеріалу.
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Спрямування методичної роботи на створення інформаційного
простору навчально-виховного процесу через підвищення ефективності
впровадження інформаційно-комунікаційного навчання та виховання
здійснювалося через оптимальні та ефективні форми роботи.
Тема
заходу

Форма
проведен
ня

Зміст

Аналіз
Педрада
роботи за 30.08.201
минулий
7
рік, головні
задачі
та
шляхи
їх
рішення в
навчальновиховному
процесі.

Проаналізовано педагогічну діяльність школи в
2015-2016 навчальному році. Визначено позитивні та
негативні риси роботи школи. Сплановано роботу на
наступний навчальний рік. Затверджено проблемну
методичну тему школи. Відзначено досягнення
вчителів школи. Затверджено річний план роботи
школи.

«Методичн
е
забезпечен
ня
створення
інформацій
ного
простору
школи як
умова
саморозвит
ку
та
самореаліза
ції
особистості
вчителя».
Визначення
дієвих
підходів до
планування
методични
х заходів,
спрямовани
х
на
реалізацію

Роздивлялися питання:
-Теоретичні аспекти створення інформаційного
простору школи та інформаційна інфраструктура
ЗОШ № 75
-Учительський блог та соціальна мережа як
платформи для навчальної діяльності учнів.
- Використання Learning Apps для створення
дидактичних електронних навчальних матеріалів.
Методичне
та
дидактичне
забезпечення
інформаційного простору школи через сервер Gool
Apps та веб-сайт школи.
- Затвердження перспективного планування роботи
над проблемною темою школи.

Педрада
Панасюк
В.У.
Керівник
и ШМО
листопад
2016
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шкільної
методичної
проблеми.
Перспектив
не
планування
впроваджен
ня
нової
проблемної
методичної
теми
школи.

«Забезпече
ння якості
початкової
освіти
шляхом
впроваджен
ня
інновацій в
освітній
процес»

Педрада,
Єрмак
Л.Ю.,
січень

В рамках теми: «Психолого-педагогічні інновації та
їх вплив на обсяги, структуру та якість педагогічного
процесу у початковій школі», заслуховувалися та
вирішувалися питання:
- Диференціація змісту навчання як основа
технології модульно-розвивального навчання.
- Проектні технології у початковій школі.
- Здоров’язберігаючі технології як основа розвитку
молодших школярів.
- Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення
іноземних мов у початковій школі.
Затверджено
Програму
розвитку
і
функціонування української мови
в Запорізькій загальноосвітній школі №75 I-III
ступенів на 2016-2020 роки
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Педагогічн
а
етика
вчителів як
критерій
соціальних
компетенці
й вчителя

Педрада,
14
березня
2017,
Панасюк
В.У.

Заслуховувалися питання:
- Методичні рекомендації про дотримання
педагогічної етики працівниками школи.
- Теоретично прикладні завданнями педагогічної
етики в сучасних умовах.
- Сутність і функції педагогічної моралі.
- Етика педагогічного спілкування.
Обговорювалися:
- Орієнтовний план реалізації мети у межах
освітнього закладу.
- Орієнтовний етичний кодекс працівника закладу
освіти
Рекомендовано:
Перелік
матеріалів
щодо
дотримання
педагогічної
етики
працівників
навчальних закладів

«Проектна
діяльність
як один із
шляхів
реалізації
Концепції
патріотичн
ого
виховання
дітей і
молоді»

Педрада,
Христова
С.В.,
травень

Педрада проведена онлайн. Питання до педради:
«Проектна діяльність як один із шляхів реалізації
Концепції патріотичного виховання дітей і молоді»
1. Результати реалізації проекту “Ми діти твої,
Україно!” кафедрою філологів.
2. Реалізація Концепції патріотичного виховання
дітей та молоді через проектну діяльність кафедрою
історико-природничих наук
3.
Участь
учнів
початкової
школи
у
загальношкільному проекті “Ми діти твої, Україно!”.
4. Використання ІКТ технологій для реалізації
загальношкільного проекту
5.
Участь
вчителів
іноземної
мови
у
загальношкільному
кті
(керівник
ШМО
Гордієнко
Ю.В.)
https://drive.google.com/drive/folders/0B37bVDKO9GiI
N1Y4Z1BsbDJJa2c
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«Система
сімейнородинного
виховання
на основі
регіональн
их
традицій»

Педагогіч
ний
семінар,
Христова
С.В.,
Жовтень

Семінар був проведений он-лайн. Питання до
семінару викладені в блозі заступника директора з
ВР Христової С.В. «Калинова родина»:
1.Сімейно-родинне
виховання
на
основі
регіональних традицій – це шлях формування
національної свідомості та зрілості випускника
школи. (заступник директора з ВР Христова С.В.).
https://docs.google.com/document/d/16BdtmT4fS6l3ZE
Qv1BG8aN-vn1Gnrw7L8PkFGu7O1U/edit?usp=sharing
2.Прищеплення любові до української мови – як
умова реалізації національної системи виховання.
3.Народні традиції, звичаї та обряди – чинники, що
об’єднують дітей і батьків
Презентація Чуйко М.В., Мацкуляк Ю.В.

«Психологі
чний
супровід
класів ЗПР»

Психолог
опедагогіч
ний
семінар,
Шалалієв
а В.О.

Вивчалися питання:
- Особливості психологічного розвитку дітей із ЗПР.
- Особливості мовлення дітей із ЗПР.
- Організація навчального процесу в класі ЗПР.
- Особистісно-орієнтований підхід при роботі з
учнями ЗПР, як запорука успішності навчання.

Сучасні ІКтехнології
щодо
формуванн
я
інформацій
ного
простору.

Теоретич
ний
педагогіч
ний
семінар,
Панасюк
В.У.
Листопад

В рамках роботи над проблемною темою школи
заслуховували та обговорювали питання:
-Інформаційно-комп'ютерні технології у системі
роботи навчального закладу.
- Використання електронних посібників на уроках.
- Теорія хмарних технологій.
- Дистанційне навчання.
- Технології Веб-2.0.
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Науковометодични
й супровід
викладання
навчальних
предметів
за новими
програмам
и
Державног
о стандарту
в 8 класах.

Педагогіч
ний
семінар
(круглий
стіл).
Панасюк
В.У.
Грудень

Розглядалися питання з реалізації методичних
рекомендацій
щодо
викладання
навчальних
предметів в 8 класі, досягнення вчителівпредметників, які викладають в 8 класах, проблеми,
які виникають.

Шкільний
веб-сайт, як
одна
із
форм
створення
інформацій
ного
простору в
школі.

Теоретич
нопрактичн
ий
семінар,
Панасюк
В.У.,
Лютий

Обговорювалися питання щодо вдосконалення
роботи шкільного веб-сайту. Розподілено обов’язки
та закрплені відповідальні за сторінками.
Проведено навчання та видані інструктивні карти
щодо роботи на веб-сайті.

«Інновацій
ні
технології
навчання
обдаровани
х та
здібних
учнів»

Педагогіч
ний
семінар,
Панасюк
В.У.,
березень

В рамках семінару відпрацьовані теоретичні
питання:
- Інноваційні технології в навчально-виховному
процесі школи щодо розвитку здібностей та
обдарованості учнів.
- Інноваційні технології в початковій школі, як умова
формування мотивації до навчання та розвитку
здібностей учнів.
- Проблемно-пошукові методи роботи на уроках в
інтерактивному навчанні учнів. - Мережеві
технології.
- ІК- технології при вивченні української літератури
- Розвиток критичного мислення.
- Інтерактивні технології в навчання біології.
- Тренінгові технології.
Проведені відкриті уроки з зазначених питань.

Проведення запланованих методичних заходів ставило перед собою
мету: самовдосконалюватися, розвивати самостійність та самоаналіз в
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інформаційній діяльності як вчителя, так і учня, творче ставлення до будьякого завдання. Проблемні семінари визначали практичні потреби вчителів,
мали практичну спрямованість, надавали можливість визначити головні
проблеми з зазначених питань, побачити позитивні та негативні аспекти в
роботі педагогів
Координує всі ланки роботи в школі методична рада, одним із завдань
якої є вивчення, узагальнення популяризації кращого педагогічного досвіду.
Домінуючою формою методичної роботи є предметні ШМО, кожне з
яких працює над обраною науково-методичною темою. Головним у роботі
предметних ШМО є робота над проблемною темою школи, організація
самоосвітньої діяльності вчителів, тощо.
Одним із напрямів методичної роботи вчителів в рамках ШМО є
корекційна робота з учнями, що мають особливості розвитку, та тими, що
мають низьку мотивацію до навчання. Після проведення стартових
контрольних робіт вчителі спланували корекційну роботу з певними учнями,
відкорегували її після аналізу навчальних досягнень учнів І семестру.
Корекційна робота велася вчителями систематично. Робота була
спланована за індивідуально розробленими корекційними програмами, в
основі яких вчителі поклали аналіз сформованості предметних компетенцій
учнів. Корекційна робота здійснювалася під час індивідуальних додаткових
занять, додаткових завдань окремим учням, індивідуальних консультацій,
факультативних заняттях.
Основні методи і прийоми корекційної роботи: індивідуальні завдання,
диференційовані завдання, метод вправ, багаторазове відпрацювання
орфограми за орфографічним зошитом, робота за електронним посібником
тестових завдань, робота з електронними ресурсами тестових завдань.
Результатом цієї роботи стало поліпшення результатів навчальних досягнень
учнів, які мали по 1-2 оцінки середнього або початкового рівня..
Інформатизація навчально-виховного процесу в школі
Забезпечення ефективного функціонування єдиного освітнього
простору міста в школи відбувається через підвищення інформаційного
наповнення та інноваційного змісту роботи школи, впровадження в
навчально-виховний
процес
інформаційно-комунікаційних
освітніх
технологій, вдосконалення сайту школи, розвитком віртуальних методичних
об’єднань і предметних блогів педагогічних працівників. Пріоритетними
напрямками з даного аспекту в нашій школі визначені:
 інформатизація управління;
 впровадження інформаційних технологій в навчальний процес з усіх
загальноосвітніх дисциплін через методичну структуру;
 методична
підтримка впровадження інформаційних технологій в
навчальний процес;
 самостійна робота учасників НВП.
З метою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в
навчальний процес, в школі № 75 всі педпрацівники пройшли навчання щодо
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основ роботи на ПК і мають навички роботи на комп’ютері. Всі заступники
директора з навчально-виховної роботи, психолого-соціальна служба
забезпечені комп’ютерною технікою, володіють базовими навичками з ІКТ.
На кінець навчального року в школі використовуються в навчальновиховному процесі:
 2 НКК. Кожний НКК має для роботи БФП, який отримали в комплекті
з моноблоками.
 Встановлено комп’ютерний комплекс (10 компютерів) в кабінеті
правознавства та історії. Але дані ПК ще не під’єднані до комп’ютерної
мережі, не мають вихід до мережі Інтернет. Поступово планується
завершити налаштування даного кабінету для успішного впровадження
інформаційних технологій в діяльність вчителів та учнів.
 2 мультимедійній комплекси, інтерактивна дошка + проектор в
кабінетах НКК
 Інтерактивна дошка + проектор встановлено в кабінеті фізики,
 інтерактивна дошка, подарована шефами «Запоріжсталь» кабінеті
математики не працює – має заводський брак, каб.№ 14;
 проекторами забезпечені кабінет географії, біології, початкова школа,
 13 комп’ютерів використовуються в навчальних предметних кабінетах
та в управлінській діяльності
 5 ноутбуків;
 створено зону WI-FI для навчальних кабінетів 2-3 поверхів (4 роутери);
 проведена окрема гілка мережі Інтернет в початковій школі,
 в наявності 3 телевізора в кабінети № 12,19, 14.
Комп’ютерами обладнані кабінети української мови та літератури,
зарубіжної літератури, історії, , іноземної мови, бібліотека.
Загальна кількість комп’ютерів - 58. В робочому стані 54 комп’ютери.
Встановлені норми роботи комп’ютерів та їх технічного забезпечення – 5
років. 15 комп’ютерів вже є технічно застарілими. 1 ноутбук, який
використовують вчителі для проведення семінарів, позакласних заходів,
потребує ремонту. Заклад для ремонту на даний момент коштів не має. 1
ноутбук, який використовує для якісної роботи бібліотекар, в неробочому
стані, ремонту не підлягає. 2 стаціонарних комп’ютери, 2002 року
встановлення, у зв’язку з застарілою технічною базою, не використовуються,
підлягають списанню.
Офісного обладнання нараховується всього17 одиниць, з них 6 – БФП,
4 принтери, 7 проекторів. В основному БФП та принтери використовуються
для ведення діловодства адміністрацією закладу.
Відзначається ріст інформаційної культури адміністрації і вчителів у
проведенні шкільних теоретичних та практичних семінарів, педагогічних рад,
методичних оперативок, засідань шкільних методичних об’єднань. Матеріали
для педагогічних рад, семінарів виконано у вигляді презентацій, оформлені в
електронному вигляді. Шкільна документація ведеться в електронній формі.
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З програмою «Курс-школа» заклад працює вже не один рік.
Сформовані обов’язкові державні статистичні звіти ЗНЗ-1, 83-РВК у
системі «Курс: школа» та «Курс:освіта» з використанням Інтернетпорталу
zp.isuo.org відповідно до визначеного графіка та у терміни, передбачені
Міністерством освіти і науки України.
Здійснено контроль щодо відповідності інформації про навчальний
заклад на закладці сайту освітньої мережі.
На порталі «Мої знання» заповнено розклад занять та здійснюється
ведення електронних журналів.
Для вивчення навченості учнів в школі використовується трирівнева
програма автоматизованої обробки результатів моніторингових досліджень,
розробленої навчально-методичним центром управління освіти і науки
Запорізької міської ради, із включенням моніторингу профільної освіти у
старшій школі, керівництво якою здійснюють заступники директора з НВР
Єрмак Л.Ю., Панасюк В.У.
Використання Інтернет-технологій педагогами школи дозволяє
поліпшувати свою педагогічну діяльність, вдосконалювати форми її роботи,
вивчати найбільш актуальні питання, які мають відповідну результативність
в навчальній діяльності учнів школи.
Особливу актуальність набувають задачі, направлені на підготовку
учнів до життя в умовах інформаційного суспільства, на формування вміння
успішної соціалізації в сучасному суспільстві. Створення єдиного
інформаційного простору закладу освіти – тривалий і складний процес, який
складається з декількох направлень:
1. Масове освоєння інформаційно-комунікативний технологій та технічних
засобів.
3. Створення банку комп’ютерних програм та презентацій як освітнього
значення, так і для управлінської діяльності закладу освіти.
4. Створення баз даних.
5. Активне запровадження нових інформаційних технологій у навчальновиховний процес та управління цим процесом.
Інформаційно-освітній простір школи забезпечує в першу чергу
навчальну діяльність, але неможливо забезпечити рівень викладання без
висококваліфікованих кадрів. Тому великого значення в школі надають
безперервному підвищенню професійного рівня викладачів, у тому числі й в
області комп’ютерних технологій.
Всі вчителі школи володіють навичками роботи на персональному
комп’ютері (100%) та також продовжують навчання на курсах «Інтел®
Навчання для майбутнього», «Учителі в онлайні».
Восени 2016 - 2017 навчального року шкільний веб-сайт створено на
новій платформі за адресою http://zpschool75.at.ua/. Адміністратором та
розробником даного ресурсу є вчитель інформатики Улинець Л.М..
Для створення інформаційно-освітнього простору школи необхідно:
• Створення сучасних мультимедійних комплексів.
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• Доступ до Інтернету з будь-якого комп’ютера.
• Wi-Fi покриття закладу та збільшення швидкості доступу до мережі.
• Створення системи технічного обслуговування, модернізації комп’ютерної
техніки.
• Впровадження програми G Suite for Education, яка дозволить не тільки
здійснювати адміністрування, а й вирішувати щоденні завдання навчальновиховного процесу.
Заступник директора з виховної роботи запроваджує в практику школи
проведення педагогічних заходів он-лайн.
В минулому навчальному році вчителі та учні школи досягли певних
результатів:
- 57 учнів школи стали переможцями та призерами Всеукраїнського конкурсу
«Бобер».
- Учні посіли призові місця на районній олімпіаді та були учасниками
обласної олімпіади з інформаційних технологій: Циммерман Олексій
Врублевська Анастасія – І місце, Осипова Анастасія – ІІ місце, Ахметова
Діана – ІІІ місце.
- Циммерман Олексій, учень 10 класу, в цьому році посів ІІ місце на районній
олімпіаді з інформатики.
Результативністю роботи педагогічного колективу, кожного педагога є
рівень навчальних досягнень учнів та вихованців в урочній та позаурочній
роботі. Багаторічні моніторингові дослідження, які проводяться в школі,
дають можливість виявити як позитивні моменти, так і резерви в діяльності
всіх ланок освіти, визначити ефективні та доцільні шляхи здійснення
корекційної роботи з учнями, педагогами.
На кінець навчального року учнів показали такі результати:
- на другий рік залишені 5 учнів 1-х класів за згодою батьків та
рекомендацією ОПМПК: 1-А клас - Бабич Валерія, Мотлич Ксенія, Рузанова
Діана, Ващенко Олена; 1-Б – Македонська Катерина.
- всі останні учні школи 1-8, 10 переведені до наступного класу, учнів, які не
мають річної оцінки - немає;
- учнів 2 класу, переведених до 3 класу за скоригованими програмами немає;
- всі випускники 9 класів (крім Сіліченко С. учениця 9-В класу, яка з
30.11.2017 знаходилася в Комунальному закладі «Оріхівський обласний
центр соціально-педагогічної реабілітації дітей». Подальше навчання й
перебування Сіліченко С. контролювалося службою у справах дітей
Заводського району, до навчання у 75 школу не повернулася, не пройшла
державну підсумкову атестацію, не атестована за рік з 7 предметів; випущена
зі школи з табелем успішності) всі останні учні 9-х класів склали державну
підсумкову атестацію, випущені зі школи зі свідоцтвом про базову середню
освіту.
- всі випускники 11 класу пройшли державну підсумкову атестацію у формі
ЗНО та випущені зі школи з атестатом про загальну середню освіту.
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За
результатами
річного
оцінювання
класними
керівниками
проаналізовано навчальні досягнення учнів відповідно до реальних
навчальних можливостей, визначені учні, яким потрібна корекція щодо
прогалин в знаннях з різних предметів, сформовані напрями та задачі
керівництва пізнавальної діяльності вихованців у навчально-виховному
процесі на новий навчальний рік. Всі зазначені матеріали занесені в
навчальні паспорти класів.
ласу.
Необхідний інформаційний
матеріал, нормативні документи,
рекомендації про підготовку до державної підсумкової атестації
узагальнювалися й розміщувалися на інформаційному стенді, вивчалися на
методичних та інформаційних оперативках. Проведені всі потрібні педради
щодо організації проведення державної підсумкової атестації в школі, на
підставі яких видано відповідні накази. Проведені учнівські та батьківські
збори з питань проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього
незалежного оцінювання.
З метою розвитку пізнавального інтересу з навчальних предметів,
навичок самоосвіти, в школі традиційно пройшли предметні декади та
місячники, які сприяють формуванню інтелектуальної та інформаційної
компетенції учнів, розвитку їх творчих здібностей. У школі пройшли
предметні декади з правознавства, фізико-математична декада, філологічна,
декада іноземної мови, історична, екологічний місячник. Методичні розробки
заходів та уроків, які були проведені, складають скарбничку творчих
знахідок та особистого досвіду вчителів-предметників. Під час проведення
заходів вихованці мали можливість продемонструвати ступінь своєї
громадянської активності та відповідальності, знання з навчальних
предметів, інтелектуальні та творчі здібності.
З метою здійснення правової освіти та формування правової культури,
створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей,
суспільних та власних інтересів; виховування громадянина з демократичним
світоглядом і культурою, прищеплення учням повагу до прав і свобод
людини, забезпечення знань і виконання законів України, розвитку інтересу
до правознавства як навчального предмету, в школі проходив Тиждень права
Екологічний місячник «Краса Землі моєї» пройшов в березні-квітні
2017 року.
Мета місячника: Формування у дітей екологічної культури, усвідомлення
себе невід'ємною частиною природи, взаємозалежності людини та природи,
взаємозв'язку стану довкілля та здоров'я людей, виховання моральної
відповідальності за збереження природного довкілля. Формування життєвих
компетенцій, імунітету до асоціальних впливів, єдності моральної свідомості
та поведінки; здатності до вільного морального вибору та збереження
репродуктивного здоров’я.
В рамках управління розвитком виховної системи належна увага
приділяється створенню єдиного виховного середовища, спрямованого на
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організацію соціально значущої творчої діяльності школярів, практикоорієнтованого повсякденного шкільного життя і відповідного змісту
додаткової освіти.
Виховна система містить комплекс цілей, які відповідають
державному і соціальному замовленню, результатам педагогічного аналізу та
діагностики. Цілі виховання досягаються за рахунок змісту, форм, методів та
умов навчально-виховного процесу.
Про ефективність виховної роботи в школі свідчить відповідність її
результатів поставленим завданням та доцільність і чітка дозованість заходів,
форм і методів виховання.
Пріоритетними у виховному процесі стали національні та патріотичні
мотиви. Лейтмотивом урочних та позаурочних форм роботи звучить любов
до України, самовідданість і патріотизм її захисників, активна громадянська
позиція українців, особиста відповідальність за долю держави. Фундаментом
формування у школярів сучасної національної ідентичності на кращих
прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками
Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність
держави є уроки Мужності, які впродовж року сплановано та проведено
вихованцями школи.
Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають
національно-патріотичне,
громадянське
виховання
як
стрижневі,
основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам
сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і
прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного
особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального
добробуту,
демократії,
свободи,
толерантності,
виваженості,
відповідальності, здорового способу життя. готовності до змін Складовими
моделі творчого освітньо-виховного середовища школи є впровадження
загальношкільного проекту «Ми діти твої, Україно!» розгалуженої системи
традиційних шкільних свят, конкурсів та програм.
За час проведення загальношкільного проекту педагогами та учнями
нашої школи було досягнуто мету проекту, а саме : посилено відчуття
патріотизму та гордості за свою країну серед учнівського контингенту,
школярі більш свідомо стали висловлювати свої думки щодо майбутнього
рідного міста, держави та замислюватися над своєї власною роллю у їх
розбудові. Про це свідчать виступи учнів під час проведення заходів, учні
залюбки беруть участь у творчих конкурсах, які вимагають від них
висловлювання власних суджень.
Настав час, коли ми маємо перейти до безпосередньої участі учнів школи у
розбудові своєї держави. Що під силу сьогоднішнім школярам? Чим вони
можуть бути корисними для держави?. Спираючись на основні нормативноправові акти, якими керуємося в своїй роботі – це Указ Президента України
«Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського
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суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації» від 24
березня 2012 року №212/2012

Указ Президента від 13 жовтня 2015 року №580/20151 про
затвердження «Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2016-2020 роки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року №148
про затвердження Державної цільової програми «Молодь України на
2016-2020 роки».
 Указ №68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні», яким затверджено Національну стратегію сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки (від 26 лютого
2016 року).
У кожному з цих документів так чи інакше підкреслюється значення і
роль волонтерської діяльності в розбудові та розвитку громадянського
суспільства. Отже, це саме та діяльність, яка під силу нашому учнівському
колективу. Тим більше, що діяльність у цьому напрямку вже ведеться
адже за ініціативою учнів 9-А класу у школі створено клуб
старшокласників «Покров», який спрямував свою роботу на волонтерську
діяльність. Учні взяли участь у І відкритому фестивалі добрих справ
учнівської молоді «Ми твоя, Україно, надія»
Узагальнено досвід класного керівника 9-А класу Некіги Л.М. на тему:
«Волонтерська діяльність як засіб виховання особистості, її соціалізації», з
яким вона посіла ІІ місце у районі.
Педагогічним та учнівським колективом школи визначено напрямком
загальношкільного проекту на 2017-2020 роки обрати саме волонтерську
діяльність і нашому педагогічному та учнівському колективу взяти участь у
проекті «Від серця - до серця».
Результативною є також співпраця з громадськими та державними
установами та організаціями, що сприяє реалізації можливостей кожного
суб’єкта навчально-виховного процесу. Заступником директора з виховної
роботи здійснюється моніторинг результативності участі учнів у різних
заходах та програмах.
Специфіка школи використовується керівництвом для впровадження
інноваційного підходу до організації цілісного освітнього процесу.
Результативність виховної роботи в школі забезпечується за рахунок КТС,
інтеграції навчання й виховання та розвитку учнівського самоврядування.
Останнє розглядається як засіб реалізації учнівською громадою своїх прав і
обов’язків щодо впливу на життєдіяльність навчального закладу та
демократизацію процесу управління ним. Структура органів учнівського
самоврядування унормована Статутом, з чітко визначеним функціоналом та
регламентом роботи дозволяє відстежити взаємодію із класними
колективами. В системі проводиться моніторинг навчальної та соціальної
активності учнів, сформованості громадянської компетентності.
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Так на травень 2017 року ми маємо наступну картину вихованості учні

Членами учнівського самоврядування під керівництвом заступника
директора з ВР Христової С.В. проведено 1 вересня акцію «Квітка добра».
Під час даної акції педагогічним, учнівським та батьківським колективом
було зібрано кошти у сумі п’ять тисяч чотириста сімдесят шість гривень, на
які було придбано монітор для проведення операцій у Запорізький
військовий госпіталь, до свята Дня захисника Вітчизни учнями школи було
проведено концерт у військовому госпіталі та проведено акцію «Яблуко –
солдату», не залишили без концертної програми та смаколиків і на День
святого Миколая.
Правовиховній роботі школа приділяє велику увагу. Робота
проводиться у двох напрямках: просвітницькому та профілактичному. В
просвітницькій роботі допомагають лідери учнівського самоврядування.
Вони виступають перед учнями молодшого та середнього віку, роз’яснюючи
дітям їхні права та обов’язки. Також був проведений тиждень правознавства
під керівництвом вчителя історії Крот О.В.
Становлення гармонійно розвинутої особистості неможливе без фізичного
виховання. Тому учні нашої школи були активними учасниками всіх
районних та міських спортивних змагань.
Велика увага приділяється пропаганді здорового способу життя.
Класними керівниками у грудні проведено цикл бесід: «Ще раз про СНІД»,
«День боротьби зі СНІДом» та інш. Вчитель Основ здоров’я Потьомкіна В.Л.
провела декаду з основ здоров’я, під час проведення декади були
організовані зустрічі з волонтерами організації ЮНІСЕФ, які провели
інтерактивні вистави для учнів 1-11 класів, що мали за мету пропагування
здорового способу життя. Школа взяла участь у проекті «Вчимося жити
разом» (тренери проекту вчителі Похілько А.В., Потьомкіна В.Л.,
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Чердаклієва Н.В.), які через виховні години та уроки основ здоров’я сприяли
навчанню навичок, які полегшують адаптацію та сприяють відновленню
психологічної рівноваги.
У школі працюють такі гуртки:
 «Околиця» (керівник Потьомкіна В.Л.)
 «Пізнай себе» (керівник Смиронова А.О.)
 «Юний ерудит» (керівник Гордієнко Ю.В.)
 «Дивосвіт» (керівник Бережна Д.С.)
Учні школи є активними учасниками традиційних заходів у школі:
Акція «Турбота»
Акція «Подаруй оберіг солдату»
Акція «Квітка добра»
Конкурс «Козацькому роду нема переводу»
Покладання квітів до пам’ятних знаків
Виховні години патріотичного спрямування
Участь у грі «Патріот»
Відвідування тематичних виставок у бібліотеці
Тематичні виховні години з історії та культури України
Діяльність соціально-психологічної служби школи була спланована з
урахуванням концепції діяльності загальноосвітньої школи №75 І-ІІІ
ступенів. Соціально-психологічна служба ставила за свою мету організувати
психологічний супровід навчально-виховного процесу, спрямованого на
створення соціально-психологічних умов для успішного навчання та
психологічного розвитку дитини в ситуації шкільної взаємодії, формування
здорової, досвідченої та вихованої особистості учня, здатної успішно само
реалізуватися в сучасному суспільстві.
Основні завдання діяльності соціально-психологічної служби:
 сприяти повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку
дітей на кожному віковому етапі, створити умови для формування у
них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
 забезпечити індивідуальний підхід до кожної дитини на основі її
психолого-педагогічного вивчення;
 проводити консультативно-методичну допомогу всім учасникам
навчально-виховного процесу з питань навчання та виховання учнів;
 забезпечити
адекватний рівень психологічної компетентності
педпрацівників, класних керівників, психологічної підтримки
управлінських процесів;
 впроваджувати у роботу інноваційні форми і методи роботи щодо
подолання негативних явищ в учнівському середовищі: проявів
насильства, агресивності, девіантної та делінквентної поведінки;
 проводити профілактику насильства над дітьми у сім’ях;
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сприяти профілактиці адиктивної поведінки, венеричних захворювань
та СНІДу серед школярів, формувати навички здорового способу
життя;
 формувати психологічну культуру батьків через систему лекцій,
відеолекторіїв та консультацій.
Робота проводилась на основі розробленого плану за такими
напрямками:
психодіагностична,
корекційно-відновлювальна,
консультативна, організаційно-методична робота, психологічна просвіта та
зв'язки з громадськістю.
Впроваджувались у роботу інноваційні форми і методи щодо подолання
негативних явищ в учнівському середовищі: проявів насильства,
агресивності, девіантної та делінквентної поведінки.
Проводилась робота з профілактики поширення ксенофобських і
расистських проявів серед дітей.
На достатньому рівні проводилась робота з профілактики адиптивної
поведінки серед школярів, з формування навичок здорового способу життя.
Службою
виконувалось
постійне
соціально-психологічного
супроводження учбово-виховного процесу школи.
Постійно проводилась робота з профілактики правопорушень серед
учнів, які належать до групи ризику. Поновлено банк даних дітей, які
опинились у складних життєвих обставинах. Обстежено матеріально-побутові
умови учнів даної категорії. Проводилась співпраця з батьками через систему
консультацій, а також здійснювалась допомога учнівським колективам та
класним керівникам у вихованні дітей. Служба достатньо приділила уваги
налагодженню співпраці школи з сім'ями дітей девіантної поведінки,
налагоджена робота зі службами району: ССД, КМДС, здійснювались спільні
рейди - відвідування сімей, які опинились у складних життєвих обставинах
разом зі спеціалістами Запорізького міського центру соціальних служб для
сім ї дітей та молоді.
З учнями старших класів проводились заняття з формування знань,
умінь і навичок із збереження здоров'я. В процесі комунікативної діяльності
відбувався обмін знаннями і вміннями, що в свою чергу, сприяє формуванню
достовірних знань, умінь, навичок і ціннісних орієнтацій щодо здорового
способу життя, запобігання тютюнопалінню, алкоголізму, наркомани,
ВІЛ\СНІДу та іншим негативним явищам
У цьому навчальному році було проведено ряд заходів щодо
попередження насилля в сім’ї та виявлення сімей, які опинились в складних
життєвих обставинах. Залучено до роботи з сім’ями, які опинились в складних
життєвих обставинах спеціалістів Запорізького міського центру соціальних
служб для сім' ї дітей та молоді.
Проведено ряд тематичних тренінгів, годин спілкування та інформаційних
годин:
- «В гармонії з собою»
- «Мій Всесвіт»
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- «Поважай себе-поважай інших»
- «Я серед людей»
- «Що таке толерантність»
- «Праця неповнолітніх»
- «Злочин можна попередити»
- «Захистимо себе від насилля»
- «Попередження торгівлею людьми»
- «Визнач свою позицію»
- «Рівний серед рівних»
- «Обираємо своє майбутнє»
- «Влаштовуємось на роботу»
Багато часу було присвячено темі «Профілактика насилля». Проведено ряд
теоретичних занять з даної теми, відеолекторій «Станція призначення –
життя», попередження торгівлі людьми, а також вихованню толерантності до
людей.
Було проанкетовано учнів 5 та 10 класів з метою виявлення шкідливих
звичок та вивчення мікроклімату в сім’ї, проведено діагностику щодо вивчення
ступеня соціалізації випускників школи та учнів 10 класу.
Отримані результати оформлені у вигляді аналітичних довідок та
доведені до педагогів школи на педагогічних консиліумах та нарадах при
директорові.
Згідно річного плану роботи школи та з метою дотримання правил
техніки безпеки, протипожежної безпеки під час організації навчальновиховного процесу у школі протягом 2016-2017 начального року було
організовано роботу з охорони праці.
Протягом року робота була спрямована на виконання Закону України
«Про охорону праці», Закону України «Про пожежну безпеку», Закону
України «Про дорожній рух», Закону України «Про забезпечення санітарного
та епідеміологічного благополуччя населення», наказу Міністерства освіти і
науки України від 01.08.2001р. № 563 «... Положення про організацію роботи
з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і
закладах освіти», пріоритетною метою було забезпечення оптимальних умов
організації навчально-виховного процесу в школі, попередження дитячого
травматизму під час навчально-виховного процесу та в побуті, створення
відповідних умов для праці всім представникам педагогічного колективу та
забезпечення виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень,
розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці
Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, виконання заходів з
охорони праці, колективного договору, приписів органів державного нагляду
за охороною праці, пропозицій профспілкового комітету тощо.
Відповідним наказом по школі було створено службу охорони праці
відповідно до Закону України « Про охорону праці» і Типового положення
про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету
України з нагляду за охороною праці від 03.08.1993 року №73, призначено
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керівника служби, відповідального за електрогосподарство школи,
відповідальних за створення здорових і безпечних умов праці,
відповідального за пожежну безпеку школи.
Відповідним наказом було визначено об’єми роботи та обсяги
керівництва та контролю служби охорони праці.
Протягом навчального року у повному обсязі було виконано основні
положення наказу про організацію роботи з охорони праці у школі у 20162017 навчальному році.
Аналіз стану організації роботи з охорони праці на кінець навчального
року показав, що у школі наявні всі зразки документації з охорони праці і
відзначається правильність її ведення, ведуться всі необхідні журнали:
а) журнал реєстрації нещасних випадків;
б) журнал інструктажів з охорони праці;
в) журнал інструктажів з пожежної безпеки;
г) журнал реєстрації інструкцій з охорони праці, тощо.
Класними керівниками та вчителями предметниками ведуться окремі
журнали вступного та позачергового інструктажів з техніки безпеки під час
навчально-виховного процесу.
У класних журналах ведуться окремі сторінки бесід з питань безпечної
життєдіяльності, що проводяться класними керівниками
як з
пропедевтичною, так і з виховною метою.
Протягом 2016 – 2017 н.р. було проведено інструктажі з питань
пожежної безпеки (ПБ) для педагогічного колективу та технічного
персоналу. Проведено комплекс заходів з організації і забезпечення
збереження життя та здоров’я всіх учасників навчально- виховного процесу у
навчальному закладі. Постійно проводилася роз’яснювальна робота з
вихованцями, учнями та працівниками навчальних закладів та батьківською
громадськістю за участю співробітників Державної служби з надзвичайних
ситуацій та правоохоронних органів, учасників бойових дійу зоні АТО,
волонтерів щодо правил поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних
та підозрілих предметів.
Розроблена та розповсюджена серед учнів, педагогічних працівників
памятка
із
правил
поводження
із
виявленними
підозрілими
вибухонебезпечними предметами, у тому числі замаскованими під них
речами.
Було обмежено доступ на територію навчального закладу осіб, які не
задіяні в проведені навчально-виховного процесу, та посилено контроль за
недопущенням
внесення
до
приміщень
навчального
закладу
вибухонебезпечних та інших предметів, що можуть становити загрозу
здоров’ю і життю дітей та працівників.
В школі розроблено заходи з пожежної безпеки, заходи по поліпшенню
пропедевтичної роботи з вивчення правил дорожнього руху, заходи по
попередженню дитячого травматизму у побуті та під час навчальновиховного процесу тощо.
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У школі функціонують динамічні стенди з цивільного захисту
населення, з правил безпеки життєдіяльності під час НС різного характеру, з
профілактики дорожньо-транспортного травматизму дітей та протипожежної
безпеки, в кожному кабінеті є куточок безпеки життєдіяльності.
В бібліотеці було організовано виставку книжок, брошур з тематики
«Безпека життя в твоїх руках»
У школі проводяться Тижні та Місячники з безпеки життєдіяльності,
проходять зустрічі з представниками МНС.
В школі ведеться достатня профілактична робота щодо зниження
дитячого травматизму під час НВП та у побуті, попередженню дорожньотранспортного травматизму, протипожежної безпеки, тощо.
Слід відзначити, що у школі ведеться робота по розгляду нещасних
випадків. У порівнянні з минулим навчальним роком збільшилася кількість
травм, що відбулися під час навчально-виховного процесу (із 8 до 10) та
збільщилась кількість побутових травм (із 7 до 8). Така ситуація свідчить,
у першу чергу, про погіршення стану здоров’я учнів школи, по-друге, про
недостатній медичний та батьківський контроль за оздоровленням школярів
та про зниження профілактичної роботи з боку вчителів.
У школі налагоджена система взаємодії педагогічних працівників у разі
виникнення нещасного випадку із травмуванням дітей та підлітків. Всім
потерпілим вчасно надавалася перша медична та лікарська допомога. За
результатами нещасних випадків із учителями фізичної культури та
педагогами, що чергують по школі, проводилися позапланові інструктажі.
Такий вид профілактичних заходів проводився і для учнів школи.
Таким чином, в школі сформовані безпечні умови для організації
навчально-виховного процесу.
Однією із функцій директора школи є контроль за забезпеченням
матеріально- технічної бази школи.
На початок навчального року
стан будівель школи обстежувався
представниками
адміністрації,
районних служб та представниками
влади. Стан будівлі задовільний. За
рахунок
бюджетних
та
позабюджетних коштів у літній
період буде зроблено поточний ремонт
класних кімнат та всього приміщення. стіни оформлено новими
інформаційними стендами. Силами батьків були замінені вікна в навчальних
кабінетах. Щороку проводяться електротехнічні виміри опору струму, опору
І поверх
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розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і
устаткування, перевірка лічильників води.
Зразковими
кабінетами визначено навчальні аудиторії,
які
відповідають сучасним вимогам: кабінет №19 (Основи здоров’я ); столярна
та слюсарна майстерні, кабінет обслуговуючої праці; кабінет №6 (початкова
школа), кабінет правознавства; кабінет географії; кабінет української мови та
літератури №12; кабінет російської мови і світової літератури № 16; кабінет
української мови № 8;
Незважаючи на виконання значних об’ємів робіт протягом року щодо
збереження і відновлення приміщень школи за рахунок благодійного фонду
«Астарта» та позабюджетних коштів, (це заміна 9 вікон, відкриття другого
комп’ютерного класу) навчальний заклад потребує:
1. Заміни дверних та віконних блоків, фарбування фасаду
школи.
2. Термінового ремонту підлоги у коридорі на третьому
поверсі, у вестибюлі на першому поверсі, яка на даний
момент складає небезпеку для членів педагогічного
колективу та учнів школи
3. Потребують заміни більшість вікон у коридорах та класах
школи.
4. Потребують заміни парти та стільці у кабінеті №15.
5. Потребують оновлення меблі у кабінетах № 4, 18, 5.

Директором школи відслідковується моральне та матеріальне
заохочення працівників та учнів школи. У минулому навчальному році разом
з ПК було вирішено питання про надання педпрацівникам школи щорічної
грошової винагороди.
Дякую всім за увагу.
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