Аналіз роботи закладу загальної середньої освіти
за 2017-2018 навчальний рік
Основні нормативні документи, за якими працював
заклад загальної середньої освіти
Діяльність педагогічного колективу у 2017–2018 навчальному році була
спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну
середню освіту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону
дитинства», Національної доктрини розвитку освіти, Концепції національнопатріотичного виховання дітей та молоді, Комплексної програми розвитку
освіти «Освіта Сумщини на 2016-2018 рік».
Практична діяльність у 2017-2018 навчальному році була побудована згідно з
Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, річним планом роботи, який
у цілому охоплює всі напрями діяльності, внутрішніми нормативними
документами, що регламентують діяльність закладу освіти:
- Статут, затверджений начальником відділу освіти Липоводолинської
райдержадміністрації від 09.10.2007 року;
- правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені зборами
трудового колективу;
- колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом.
Кадрове забезпечення
Протягом 2017-2018 навчального року освітній процес забезпечували 19
педагогічних працівників, з них 3 сумісники.
Відомості про учителів за категоріями:
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Збереження учнівського контингенту, працевлаштування випускників
Протягом 2017-2018 навчального року в закладі освіти навчалося 99
учнів 1-10 класів.
У червні 2018 року 9 клас закінчили 6 учнів.
Усі випускники основної школи продовжують навчатися у різних закладах
освіти, зокрема: ДПТНЗ «Синівський ПАЛ» - 4 учні, Сумське вище
училище культури і мистецтв – 1 учень, Роменський коледж Державного
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вищого навчального закладу
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»
Класним керівником зібрані довідки, що підтверджують навчання
випускників 9 класу в обраних закладах освіти.
Результати навчальних досягнень, ДПА
У 2017-2018 навчальному році вербальне оцінювання здійснювалося у 1
класі. На кінець навчального року високий рівень навчальних досягнень
серед 86 учнів 2-10 класів виявили 15 школярів, що становить 17 %:
Іваненко Я. – 2 клас, Шульга В. – 2 клас, Палаженко Л., 3 клас, Кононенко Б.,
3 клас, Порфило Ніколь – 3 клас, Палаженко Л., 5 клас, Марченко О. – 6 клас,
Хоменко О. – 6 клас, Шульга В. – 6 клас, Литвишко Дмитро - 7 клас,
Коваленко Андрій – 8 клас, Костян О. - 8 клас, Палаженко В. – 10 клас,
Кревсун О. 0 10 клас, Хокімова А. – 10 клас. Достатній рівень навчальних
досягнень виявили % учнів, середній – %, початковий – 1 %.
Аналіз результатів ДПА з української мови у 4-му класі
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Аналіз результатів ДПА з математики у 4-х класі
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Державну підсумкову атестацію у 9 класі склали 6 випускників.
Якість знань з української мови становить –50 %, з математики – 67%,
англійської мови – 50% .
Результати державної підсумкової атестації наступні:
з української мови 33 % (2 учні) показали високий рівень знань, 17 % (1
учень) – достатній, 50% (3 учні) – середній рівень знань;
з математики 67% (4 учні) склали атестацію на достатньому рівні;
33% (2 учні) – на середньому рівні,
з англійської мови (предмет за вибором) високий рівень навчальних
досягнень показали 17% ( 1 учень), достатній –33 % ( 2 учні), середній 50%
(3 учні).
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Методична робота
На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», відповідно до Положення «Про районний методичний кабінет»,
інших нормативно-правових документів педагогічний колектив п’ятий рік
поспіль працював над єдиною науково-методичною проблемою
«Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення ефективності
навчально-виховного процесу, формування інноваційної культури педагога».
Модель методичної роботи відповідала різним освітнім рівням педагогічних
працівників. Вона передбачала роботу з педагогами вищої майстерності,
молодими
вчителями, організацію їх самоосвіти, розвиток творчого
потенціалу.
Протягом 2017-2018 навчального року на належному рівні працювала
методична рада, яка організовувала діяльність усіх методичних підструктур.
Так, проведено 4 засідання, де було розглянуто актуальні питання стану
методичної роботи, зокрема: «Про вивчення передового педагогічного
досвіду у 2017-2018 навчальному році», «Розвиток критичного та
креативного мислення на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін»,
«Міжпредметні зв’язки на уроках літературного читання в початкових класах
як ресурс упровадження компетентнісного підходу», «Про хід виконання
заходів щодо роботи з обдарованими учнями у 2017-2018 навчальному році»,
опрацьовано нормативно-правові документи, обговорено новини методичної
літератури.
Заступником директора з навчально-виховної роботи проведено 14
оперативних нарад, спрямованих на підвищення методичного рівня та
фахової майстерності учителів.
Робота методичних об’єднань, постійно діючого семінару вчителів
природничо-математичних дисциплін, як і в минулому році,
була
спрямована на розвиток педагогічної майстерності, впровадження нових
технологій навчання, використання нетрадиційних форм організації
освітнього процесу.
Слід відмітити
результативність у роботі постійно діючого семінару
вчителів природничо-математичних дисциплін ( керівник Клименко Л.Л.) та
методичного об’єднання учителів суспільно-гуманітарних дисциплін
(керівник Ларченко О.В.), міжшкільного методичного об’єднання учителів
початкових класів Синівської ЗОШ І –ІІІ ступенів та Подільківської ЗОШ І –
ІІІ ступенів ( керівник Ловигіна Л.І.). Їх діяльність, як і в минулі роки,
спрямовувалась на підвищення фахової майстерності педагогів та розвиток
творчих здібностей школярів. Так, учитель фізики Клименко Л.Л. стала
учасником районного очного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель
року - 2018» у номінації «Фізика».
Третій рік поспіль спостерігається позитивна динаміка у роботі членів
методичного об’єднання учителів суспільно-гуманітарних дисциплін та
постійно діючого семінару учителів природничо-математичних дисциплін з
обдарованими дітьми. Так, восьмикласник Коваленко А., зайняв 2 місце з
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української мови (учитель Кулибаба К.А.), десятикласниця Палаженко В., 3
місце (учитель Подоляк О.М.). Учень 8 класу Костян О. має два третіх місця
з фізики та географії( учителі Клименко Л.Л., Ралко Н.М.).
Десятикласниця Кревсун О. зайняла третє місце у ІІ етапі Всеукраїнської
олімпіади з правознавства (учитель Ларченко О.В.) , восьмикласник Шульга
В.- 3 місце з інформаційних технологій (учитель Овчаренко В.В.).
Учениця 3 класу Порфило Н. зайняла 3 місце у районному етапі 17-го
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика ( учитель
Ловигіна Л.І.). Десятикласниця Кревсун О. виборола 1 місце у районному
літературному конкурсі «Проба пера» в номінації «Проза» (старша вікова
категорія), 3 місце у районному етапі 17-го Всеукраїнського конкурсу
учнівської творчості в номінації «Література».
Щороку збільшується кількість учасників Міжнародного інтерактивного
природничого конкурсу «Колосок-осінній». За результатами Конкурсу серед
38 учасників володарями золотих колосків стали 11 учнів. 15 учасників
отримали по 2 срібних колоски.
У листопаді 2017 року вперше 11 учнів 2-6 класів узяли участь у
Міжнародній природничій грі «Геліантус». У результаті дипломи переможців
у початковій школі отримали 5 учнів 2 класу. Найбільшу кількість балів
набрала четвертокласниця Гуща Ю. Учні 6 класу Марченко О., Хоменко О.,
Шульга А. нагороджені грамотами з хімії та біології. Сертифікати учасників
отримали учні 4 класу Козюра В.та Горова К.
Двадцять шостого квітня тридцять п’ять учнів 1-10 класів успішно
виконали завдання учасниками Міжнародного природничого інтерактивного
конкурсу «Колосок весняний-2018» за напрямками «Третя планета»,
«Планета «Вода», «Планета «Життя».
За результатами конкурсу з англійської мови «Гринвіч» 23 учні 5-8 класів
отримали сертифікати учасників.
П’ятого березня 11 учнів 6-10 класів узяли участь у VI Всеукраїнському
учнівському конкурсі юних суспільствознавців «Кришталева сова».
Двадцять чотири учні 2-10 класів стали активними учасниками
Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру». Серед них
14 учнів
отримали добрий результат. Учасниками Міжнародного фізичного конкурсу
«Левеня», який відбувся 18 квітня, стали семеро учнів 7-8 класів. За
підсумками Конкурсу восьмикласник Костян О. отримав відмінний
результат, учениця 7 класу Охріменко В. – добрий результат, решта 5 учнів
мають сертифікати учасників.
Відповідно до наказу по школі від 03.10.2017 року № 174-ОД «Про
організацію пошуково-дослідницької роботи у 2017 - 2018 навчальному році»
17 травня відбулася учнівська конференція «Знання – перший крок у
щасливе майбуття», на якій учні 9-10 класів презентували пошуководослідницькі роботи. Обрані старшокласниками теми пошуководослідницьких робіт з географії, інформатики, фізики, біології, математики,
історії України, мистецтва різноманітні, актуальні та цікаві для сприйняття:
«Альтернативні види палива», «Сон у нашому житті», «Природно-заповідний
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фонд Липоводолинщини», «Числа», «Визвольна війна під проводом Богдана
Хмельницького», «Теорема Вієта», «Унікальні фізичні властивості води»,
«Писанка – символ життя і краси», «Інформаційна безпека у сучасному
світі». Інформація щодо презентації пошуково-дослідницьких робіт під
назвою «Знання робить життя людини прекрасним!» висвітлена на
шкільному сайті.
Дієвою формою методичної роботи є атестація педагогічних працівників.
У нинішньому навчальному році на встановлення кваліфікаційної категорії
«спеціаліст другої категорії» проатестовано учителя фізичної культури
Канівця О.А.
Протягом навчального року здійснювався контроль за станом викладання
основ здоров’я у 5-9 класах, фізичної культури у 5-10 класах, математики та
інформатики у 5-10 класах. Адміністрацією школи разом з керівниками
методичних підструктур вивчалися питання «Про підсумки зовнішнього
незалежного оцінювання у 2017 році», «Про хід виконання Плану заходів
щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді»,
«Сучасні підходи щодо формування компетентностей молодших школярів у
процесі реалізації ідей Нової української школи», «Формування предметних
компетентностей на уроках української мови і літератури у 5-10 класах»,
«Про результативність профілізації старшої школи у 2017-2018 навчальному
році», «Про результати роботи над єдиною науково-методичною проблемою
«Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення навчальновиховного процесу, формування інноваційної культури педагога».
Аналітичні матеріали узагальнені довідками та обговорені на засіданні
педагогічної ради, на нарадах при директору. Протягом навчального року
проведено 4 засідання міжшкільного методичного об’єднання учителів
початкових класів Синівської та Подільківської ЗОШ І –ІІІ ступенів.
З метою активізації пізнавальної діяльності, розвитку творчих здібностей
школярів, відповідно до складеного графіка належним чином проведені
предметні тижні української мови і літератури, фізики, музичного та
образотворчого мистецтва, історії, географії, зарубіжної літератури.
Сьомий рік поспіль учні початкових класів вивчають предмет духовноморального спрямування «Християнська етика в українській культурі» за
програмою, розробленою Київським міським педагогічним університетом
імені Б. Грінченка. Навчальним курсом протягом 2017-2018 навчального
року було охоплено 13 учнів 3 класу. Формування духовно-моральних
цінностей у молодших школярів продовжується під час позакласних заходів.
Протягом навчального року успішно удосконалили свою фахову
майстерність на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників
при Сумському ОІППО такі учителі: початкових класів Гуща Н.М.,
української мови і літератури Ралко Н.М., біології і хімії Гмар Т.В., захисту
Вітчизни Ларченко О.В.

5

ВИХОВНА РОБОТА
Керуючись Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та
молоді, програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів», методичними рекомендаціями щодо
організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах Сумської
області у 2017-2018 навчальному році», педагогічний колектив у ІІ семестрі
2017-2018 навчального року продовжував роботу над єдиною виховною
проблемою «Патріотичне виховання як засіб формування особистості
школяра». Підсумки виховної роботи за І семестр 2017-2018 навчального
року узагальнені наказом по школі від 05.01.2018 року № 9-ОД.
Протягом ІІ семестру 2017-2018 навчального року класоводами, класними
керівниками забезпечувався належний рівень організації заходів щодо
національно-патріотичного, правового, превентивного, громадянського,
трудового, естетичного, екологічного, духовно - морального виховання.
Заслуговують на увагу проведені класоводами, класними керівниками
виховні заходи національно-патріотичного виховання, спрямовані на
реалізацію виховної проблеми, а саме: години спілкування «У світлі
воскреслої правди» 5-6 класи, «Великий терор мовою документів» 7-8 класи,
«Остап Вишня: 10 років заслання» 9-10 класи, усні журнали «Масові
політичні репресії в Україні: причини та наслідки» 8-10 класи, «Голодомор
1932-1933 років в Україні. Чорні сторінки історії» 7-10 класи, «Історія
становлення і розвитку Конституції України» 7-8 класи, виховні години
«Скорботне літо 1933-го…» 5-6 класи, «Правда немає кордонів» 7-8 класи,
«Відлуння трагедії» 9 клас, «Ой за ті колоски відбула я Соловки…» 10 клас,
літературна композиція «Безкровна війна. Спогади очевидців» 5-6 класи,
«Слава Україні! Героям Слава!» 5 клас, усний журнал «Голодомор 19321933 років в Україні. Чорні сторінки історії» 7-10 класи, літературно-музичні
композиції «А над світом українська вишивка цвіте» 1-4 класи, «Чорнобиль
не має минулого часу» 6-8 класи, ранок «Рідна мамо моя…» 2-4 класи уроки
мужності: «Хай не згасає пам’ять про героїв» 4 клас, «Донецький аеропорт незламна цитадель» 3 клас, виховна година «Слава Україні! Героям Слава!»
5 клас, «Сповідь солдата…» 10 клас.
У пришкільному таборі «Зореліт» для учнів 1-8 класів з 29.05.2018 по
15.06.2018 року проведені національно-патріотичні заходи:
конкурс
малюнків на асфальті «Ми маємо право жити в Україні», перегляд
відеофільму «Моя країна – Україна», інтелектуальні ігри «Квітка –
семибарвниця», «З Україною в серці», виставка-показ дитячої моди «Одягну
я вишиванку», вікторина «Віночок – символ українського народу»,
велосипедна екскурсія за маршрутом «Село Синівка-село Потопиха»,
конкурс патріотичної пісні, флешмоб «Ми діти твої, Україно», літературномузична композиція «Моє дитинство золоте».
Слід відмітити високу активність серед учнів 5-9, 10 класів щодо участі у
загальношкільних заходах, зокрема: літературно-музичних композиціях
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«Жінка – найчарівніше творіння на Землі», «Повертайся живим», акціях
«Учасник АТО мого села», «Добрий ранок, ветеране», «Серце до серця»,
сільському мітингу «Хай більше не горить у пеклі війн твоє життя, Людино!»
У січні 2018 року з ініціативи класних керівників для учнів 7-10 класів
була організована екскурсійна поїдка до міста Суми.
Класоводами, класними керівниками проводилася систематична робота
щодо залучення учнівської молоді до участі у районних конкурсах. Слід
відмітити позитивні результати, здобуті школярами.
Так, вокальний колектив «Шанс» виборов 1 місце у районному етапі
Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» «Співограй» ( середня вікова група, керівник Гуща С.В.).
Вокальний ансамбль «Краплинки» (молодша вікова група) нагороджений
грамотою за оригінальність виконання на районному етапі Всеукраїнського
фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси»-«Співограй».
Команда старшокласників «Нове покоління», пропагуючи здоровий спосіб
життя, зайняла 3 місце на районному етапі Всеукраїнського фестивалюконкурсу «Молодь обирає здоров’я» у номінації «літературно-музичноспортивна міні-композиція» (керівник Гмар Т.В.) .
Учениця 5 класу Палаженко Л. зайняла 2 місце у районній виставціконкурсі творчих здобутків юних майстрів народних ремесел «Знай і люби
свій рідний край», номінація «Вироби з тканини». Першокласник Авраменко
С. зайняв 3-тє місце у районній виставці-конкурсі творчих здобутків юних
майстрів народних ремесел «Знай і люби свій рідний край» , номінація
«Паперопластика». Дев’ятикласник Костян Д. зайняв 2 місце у районному
конкурсі «Український сувенір».
Театральний колектив «Фантазія» у складі учнів 2 класу нагороджений
грамотою за емоційність виконання у районному етапі Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» в номінації
«Театральне мистецтво» - «Маски Мельпомени» ( керівник Дахно Л.М.).
«Міцна родина – багата Україна», - під таким гаслом проводився
районний конкурс дерев-родоводів «Нехай квітує дерево родинне».
Оригінально представив свій родовід на цьому конкурсі четвертокласник
Левченко Я. Учень нагороджений грамотою за зайняте 2 місце.
Третьокласниця Куриленко А. теж виявила креативність у районному
конкурсі дерев-родоводів та виборола 3 місце.
У рамках районного соціально-освітнього національно-патріотичного
проекту «Голос крові: ми – Українці» 04 квітня відбувся екологічний форум
«Природа – національне багатство України». Восьмикласник Коваленко
Андрій представив пошуково-дослідницьку
роботу «Велика біда від
маленької батарейки». У результаті виборов 2 місце. 11 квітня на базі РБДЮ
відбувся фестиваль мистецтв декоративно-прикладного напряму «Перлини
нашої душі». Активний учасник районного заходу шестикласник Журов Є
нагороджений Грамотою за креативність виробу в номінації « Художня
обробка деревини» нагороджений активний учасник заходу шестикласник
Журов Є.
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З метою профілактики наркоманії, тютюнокуріння, алкоголізму
протягом року функціонував наркопост, діяльність якого була організована
відповідно до Положення про громадський наркологічний пост Синівської
ЗОШ І – ІІІ ступенів.
Членами наркопоста на належному рівні проведені заходи, спрямовані на
формування в учнівської молоді навичок здорового спобу життя: КВК «Я
здоров’я бережу – сам собі допоможу» 7-8 класи, усний журнал «Чиста вода
– для хвороби біда» 9-10 класи, тематичні лінійки «Бережи здоров’я
змолоду», «Здоровим бути престижно», «Спорт – запорука здорового
способу життя», 1-10 класи, спортивне свято «Ми сміливі, витривалі і
щасливі» 1-4 класи, змагання «У здоровому тілі - здоровий дух» 4-6 класи,
змагання з настільного тенісу 6-10 класи, з міні-футболу 8-9 класи,
спартакіада «Ми –олімпійці» 1-4 класи, футбольний турнір «Шкіряний м’яч»
6-7 класи, виховна година «Шкідливих звичок уникай, добрі справи творити
поспішай» 6-7 класи, конкурс плакатів «Здоровий спосіб життя – крок у
щасливе майбуття» 7-10 класи, година спілкування «Щасливим і здоровим я
росту», круглий стіл «Не будь собі ворогом» 7-9 класи.
Медичною сестрою Одинець Н.С. для учнів 5-10 класів прочитані лекції
«Профілактика йододефіциту», «Харчові отруєння та способи їх
попередження». Це сприяло профілактиці захворювань у підлітків та
формуванню навичок здорового способу життя. З вихованцями пришкільного
табору «Зореліт» медичною сестрою проведені бесіди «Сонце, повітря та
вода – наші перші друзі», «Обережно: отруйні гриби!», «Режим дня –
запорука здоров’я».
Дієвим способом формування в учнів навичок здорового способу життя,
профілактики шкідливих звичок є тренінгові заняття. З цією метою
практичним психологом Бурик С.П. проведені тренінги «Модель здоров’я»
7-8 класи, «Твоє життя – твій вибір» 9-10 класи, «Міцне здоров’я - крок у
щасливе майбуття» 5-6 класи, «Складові здоров’я» 5-6 класи.
Щоквартально на засіданні наркопоста здійснювався аналіз стану
інформаційно-просвітницької роботи класних керівників щодо запобігання
вживанню учнями слабоалкогольних напоїв, психотропних речовин,
наркотичних засобів.
Щоквартально проводилися звірки з Липоводолинською районною
лікарнею щодо дітей, схильних до вживання наркотичних і психотропних
речовин, алкогольних напоїв. Складені відповідні акти. Учнів, які перебували
на диспансерному обліку в лікаря-нарколога Липоводолинського ЦРЛ у
2017-2018 навчальному році не було.
З метою попередження злочинності, бездоглядності та безпритульності
дітей адміністрацією закладу освіти, класними керівниками, представниками
батьківського комітету щомісяця проводилися рейди – перевірки « Урок»,
«Дозвілля учнів у вечірній час», «Ринок». Негативних випадків не
виявлено.
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Згідно плану працювала шкільна рада профілактики правопорушень.
Засідання проводилися раз у місяць. Позитивно, що протягом року учнів, які
перебувають на внутрішкільному контролі не було.
У роботі з батьками класоводи, класні керівники, як і в минулі роки,
практикували традиційні та нетрадиційні форми. Найбільш ефективними
були родинні свята, літературно–музичні композиції, виховні години. акції
за участю батьків, години спілкування, дні добрих справ, індивідуальні
консультації, анкетування, батьківські збори. Слід відмітити високий рівень
організації та проведення родинного свята «Бабусю. бабусю, до тебе
горнуся» 3 клас ( класовод Ловигіна Л.І.).
Згідно складеного графіка протягом року систематично вивчалися
житлово-побутові умови учнів соціально-незахищених категорій. Для
підвищення педагогічної грамотності сімей у питаннях родинно–шкільного
виховання щомісячно організовувалися засідання педагогічного всеобучу для
батьків учнів 1-4, 5- 10 класів. Протягом 2017-2018 навчального року батьки
прослухали лекції на правову, духовно-моральну тематику, отримали поради
щодо попередження конфліктних ситуацій з дітьми у сім’ї, тощо.
Організовано здійснювалася робота Ради школи, батьківського комітету,
піклувальної ради. Родини постійно залучалися до проведення виховних
заходів, конкурсів, змагань, поточного ремонту шкільного приміщення,
різноманітних акцій.
Відповідно до річного плану на належному рівні проведені
загальношкільні батьківські збори з питань «Нова Українська школа: реалії і
перспективи», «Закон України «Про освіту», «Про хід виконання заходів
щодо профілактики правопорушень серед учнівської молоді», «Про
результативність роботи педагогічного колективу за 2017-2018 навчальний
рік», «Про хід підготовки та проведення оздоровлення учнівської молоді
влітку 2018 року», «Про порядок проведення ДПА у 9 класі та закінчення
2017-2018 навчального року».
Протягом навчального року у кабінетах, класних кімнатах систематично
поновлювалися діючі куточки для батьків.
З метою підвищення фахового рівня педагогів діяло методичне об’єднання
класних керівників. На засіданнях були розглянуті актуальні питання,
зокрема: «Формування громадянської компетентності учнівської молоді»,
«Робота класного керівника щодо превентивного виховання школярів»,
«Традиційні та інноваційні форми роботи з батьками щодо формування в
учнів навичок здорового способу життя».
Протягом року заступником директора з навчально–виховної роботи
проведено з класними керівниками 18 оперативних нарад.
Позитивний досвід проведення кращих виховних заходів систематично
висвітлювався на веб сайті закладу освіти, сайті відділу освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації, на сторінках районної газети «Наш край».
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Оздоровлення учнівської молоді
На виконання наказу відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
від 24.05.2018 року № 124 -ОД «Про організацію оздоровлення, відпочинку та
зайнятості дітей, учнівської молоді влітку 2018 року», наказів по школі від
24.05.2018 № 84-ОД «Про організацію оздоровлення, відпочинку і зайнятості
дітей та учнівської молоді влітку 2018 року», від 14.05.2018 року № 70-ОД
«Про організацію роботи пришкільного табору з денним перебуванням та
мовного табору», від 14.05.2018 року № 71-ОД «Про розподіл дітей по загонах
та закріплення вихователів за ними», від 19.05.2018 року № 72-ОД «Про
відповідальність працівників пришкільного табору за життя і здоров’я учнів»,
від 14.05.2018 року №73-ОД «Про профілактичну роботу щодо запобігання
дитячого травматизму», №74-ОД від 14.05.2018 року «Про протипожежну
безпеку у пришкільному таборі» з 29.05.2018 року по 15.06.2018 року працював
пришкільний табір з денним перебуванням «Зореліт».
Відпочинково-оздоровча робота у пришкільному таборі з денним
перебуванням «Зореліт»
була організована відповідно до нормативноправових документів. Педагогічними працівниками створені безпечні умови для
оздоровлення дітей. На території табору відремонтовані й пофарбовані
спортивний та ігровий майданчики, підготовлене футбольне поле для
проведення спортивних змагань.
Оздоровчо-відпочинковими послугами у пришкільному таборі «Зореліт»
було охоплено 62 учні 1-8 класів. Серед них - 12 дітей з багатодітних та
малозабезпечених сімей, 9 обдарованих учнів, 5 дітей, батьки яких були
учасниками АТО, 2 дітей-чорнобильців, 3 напівсироти, 2 дітей, позбавлених
батьківського піклування, 10 учнів, які перебувають на диспансерному обліку
Для ефективного оздоровлення учнівської молоді витрачено 26016.97грн, з
них спонсорські кошти – 360.48 гривень, батьківські – 9838.86 гривень,
бюджетні – 15817.63 гривень
Фінансування харчування учнів пришкільного табору з денним перебуванням
«Зореліт» здійснювалося за рахунок бюджетних, спонсорських коштів та
батьківської плати. Середня вартість харчування становила
30 гривень,
виконання норм харчування – 99%.
Виховна робота у пришкільному таборі «Зореліт» здійснювалася за
національно-патріотичним напрямком.
Інформація щодо проведення виховної роботи у пришкільному таборі
«Зореліт» щоденно висвітлювалася на шкільному сайті та сайті відділу освіти,
молоді та спорту райдержадміністрації: «Ми діти твої, Україно, надія й
майбутнє твоє!», «День загону в «Зореліті» - свято творчості й краси!»,
«Творчість - це політ фантазії та майстерність рук», «Велика радість для дитини
– щасливо жити в Україні», «Тепло своїх долонь і розуму, і серця я Україні
милій віддаю…», «Хто здоровий, той сміється – все йому в житті вдається»,
«Всі ми – діти українські – дружні, щирі, працьовиті», «Всі барви літа зібрані
в віночок», «Фізкультурою і спортом ми займаємось щоднини, то й готові
10

подолати будь-які вершини!», «Хочеш пізнавати рідний край – швидше в
подорож вирушай!», «Турист стежку знайде!», «На крилах мрій – до здійснення
надій», «На рингу знань перемагає кращий», «Найкращий «Зореліте», прощавай,
нас кличе літа дивограй!».
Протягом оздоровчого періоду у навчальному закладі забезпечувалася
трудова зайнятість учнів. Працювала учнівська бригада, бригада по
благоустрою. Школярі займалися впорядкуванням шкільного стадіону, ігрового
майданчика, прополкою квітів, ремонтом шкільного приміщення.
Заклад освіти взяв активну участь у районному конкурсі-огляді на кращу
організацію оздоровлення учнівської молоді.
.
Робота бібліотеки
Протягом 2017–2018 навчального року шкільна бібліотека працювала
відповідно до річного плану роботи , здійснюючи бібліотечно-інформаційне та
культурно-просвітницьке
забезпечення навчально-виховного процесу.
Бібліотека забезпечена комп’ютерною технікою, на сайті школи створена
сторінка шкільної бібліотеки.
Бібліотекар виконувала завдання щодо комплектування бібліотечного
фонду: одержувала навчальну, художню літературу, періодичні видання та
вчасно замовляла підручники та посібники на наступний навчальний рік,
проводила виховні заходи Систематично оформляла виставки до знаменних і
пам’ятних дат. Постійно працювала «книжкова лікарня». Бібліотечний фонд
налічував:
Усього підручників 2857, художньої літератури - 3060 примірників
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Матеріально-технічне забезпечення
Значна увага протягом 2017-2018 навчального року приділялася
зміцненню матеріально-технічної бази закладу освіти, створенню нового
освітнього середовища в рамках Концепції Нової української школи.
Кошти освітньої субвенції спрямовувалися на оплату праці працівників
закладу, теплопостачання, комунальних послуг та інші потреби.
Залучалися кошти з місцевого бюджету та спонсорські для проведення
капітального ремонту класної кімнати 1 класу. Улітку 2018 року проведений
поточний ремонт шкільних кабінетів, коридорів, класних кімнат, майстерні,
спортивної зали, їдальні. Встановлено 73 світлодіодних світильників. У
цілому на ремонтні роботи витрачено
гривень батьківських та
спонсорських коштів. Протягом навчального року за кошти районного
бюджету придбано .
У 2018 році у рамках програми «Освіта Липоводолинщини» виділено 50
тисяч гривень, у тому числі: на капітальний ремонт класної кімнати 1 класу 18 гривень, безкоштовне харчування дітей, батьки яких є учасниками АТО,
8 400грн, 12100грн – на придбання світлодіодних світильників, 1000грн – для
придбання дезактину, 8500грн – для придбання шпалер для поточного
ремонту коридору першого поверху та кабінетів, 2000 грн – на оздоровлення
учнів у пришкільному таборі «Зореліт»
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