Аналіз роботи закладу загальної середньої освіти
за 2018-2019 навчальний рік
Основні нормативні документи, за якими працював
заклад загальної середньої освіти
Діяльність педагогічного колективу у 2018–2019 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, Концепції Нової Української
школи, Комплексної програми розвитку освіти «Освіта Сумщини на 20162018 рік».
Практична діяльність у 2018-2019 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 2018-2019 навчального року освітній процес забезпечували 17
педагогічних працівників, з них 1 сумісник.
Відомості про учителів за категоріями:
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Збереження учнівського контингенту, працевлаштування випускників
Протягом 2018-2019 навчального року в закладі освіти навчалося 97
учнів 1-9,11 класів.
У червні 2019 року 9 клас закінчили 9 учнів, 11 клас – 4 учениці
Серед випускників основної школи 5 учнів продовжують навчатися у 10
класі, решта у різних закладах освіти, зокрема: ДПТНЗ «Синівський ПАЛ» 2 учні, Сумський будівельний коледж – 1, Державний ліцей–інтернат з
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посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г.
Харитоненка Державної прикордонної служби України – 1 учень.
З чотирьох здобувачів освіти 11 класу 1 випускниця продовжує навчання у
КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка», 3 - у
вищих навчальних закладах: Полтавський національний педагогічний
університет імені В.Г.Короленка – 1, Київський національний університет
культури і мистецтв – 1, Державний університет телекомунікацій – 1.
Класними керівниками зібрані довідки, що підтверджують навчання
випускників 9,11 класів у обраних закладах освіти.
Результати навчальних досягнень, ДПА
У 2018-2019 навчальному році вербальне оцінювання здійснювалося у 1
класі. На кінець навчального року високий рівень навчальних досягнень
серед 91 учня 2-9,11 класів виявили 10 здобувачів освіти, що становить 11
%, достатній рівень навчальних досягнень виявили 43 учні (47 % )учнів,
середній – 36 ( 40 %), початковий – 2 (2 %).
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 9 випускників.
Якість знань з української мови становить – 78 % (у 2017-2018
навчальному році – 50%), з математики – 67% ( у 2017-2018 навчальному
році -67%), з історії України - 78%.
Результати державної підсумкової атестації наступні:
з української мови 56 % (5 учнів) показали високий рівень знань, 22 %
(2 учні) – достатній, 11% (1 учень) – середній рівень знань, 11(1 учень) –
початковий рівень навчальних досягнень,
з математики 44% (4 учні) склали атестацію на високому рівні; 22%
(2 учні) – на достатньому рівні, 34% ( 3 учні) виявили середній рівень
навчальних досягнень,
з історії України (предмет за вибором) високий рівень навчальних
досягнень показали 56% ( 5 учнів), достатній –22 % ( 2 учні), середній 22%
(2 учні).
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Державну підсумкову атестацію у формі ЗНО склали 4 випускниці 11
класу з 3-х предметів: української мови, історії України, географії у
визначених пунктах тестування.
Якість знань з української мови становить – 25 % , з історії України - 75%,
географії – 50%.
Результати державної підсумкової атестації випускників 11 класу у формі
зовнішнього незалежного оцінювання наступні:
з української мови 25 % (1 учень) виявили достатній рівень знань, 75%
(3 учні) – середній рівень знань.
з історії України достатній рівень навчальних досягнень показали 75% (
3 учні), середній 25% (1 учень).
з географії достатній рівень навчальних досягнень показали 50% ( 2
учні), середній 50% (2 учні).
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 перший рік
працював над єдиною науково-методичною проблемою «Компетентнісний
підхід як засіб підвищення ефективності освітнього процесу, розвитку
інноваційної діяльності 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 2018-2019 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 2018-2019 навчальному році», «Формування в учнів 5-9, 11 класів
ключових
компетентностей
на
уроках
природничо-математичних
дисциплін», «Про підсумки участі учнів 6-9, 11 класів у ІІ, ІІІ етапах
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад
з
навчальних
предметів»,
«Компетентнісний підхід в організації освітньої діяльності у 1 класі», «Про
узагальнення передового педагогічного досвіду вчителя початкових класів
Ловигіної Л.І.», 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 міжшкільного методичного об’єднання учителів початкових
класів Синівської ЗОШ І–ІІІ ступенів та Подільківської ЗОШ І–ІІІ ступенів,
методичного об’єднання учителів суспільно-гуманітарних дисциплін,
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постійно діючого семінару вчителів природничо-математичних дисциплін, як
і в минулому році, була спрямована на розвиток педагогічної майстерності,
впровадження
інноваційних технологій навчання, використання
нетрадиційних форм роботи з обдарованими учнями, формування у
здобувачів освіти предметних та ключових компетентностей, реалізації
основних аспектів Концепції Нової української школи.
Слід відмітити
результативність у роботі постійно діючого семінару
вчителів природничо-математичних дисциплін (керівник Клименко Л.Л.),
методичного об’єднання учителів суспільно-гуманітарних дисциплін
(керівник Марченко В.П.), міжшкільного методичного об’єднання учителів
початкових класів Синівської ЗОШ І –ІІІ ступенів та Подільківської ЗОШ
І–ІІІ ступенів (керівник Ловигіна Л.І.). Так, учителі географії Ралко Н.М. та
основ здоров’я Гмар Т.В. стали лауреатами районного очного етапу
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» у номінаціях «Географія» та
«Основи здоров’я».
Мають позитивні результати у роботі з обдарованими учнями члени
постійно діючого семінару вчителів природничо-математичних дисциплін та
методичного об’єднання учителів суспільно-гуманітарних дисциплін. Так,
учениця 7 класу Шульга В. виборола 2 місце з математики (учитель
Клименко Л.Л.), шестикласниця Палаженко Л. – 3 місце з математики
(учитель Овчаренко В.В.). Учень 9 класу Костян О. зайняв 2 місце з фізики та
3 місце з хімії у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів ( учителі Клименко Л.Л., Гмар Т.В.), став лауреатом районного
турніру для творчо обдарованих учнів 9 класів «Інтелектуал-2019», посів 3
місце в районному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів, членів Сумського територіального відділення
МАН України у відділенні фізики і астрономії, секція експериментальна
фізика (керівник Клименко Л.Л.). У районному творчому конкурсі «Моя
Україна
соборна,
вільна,
неподільна»,
номінація
«Есе»,
одинадцятикласниця Палаженко В. виборола 1 місце та зайняла 2 місце у
обласному етапі цього Конкурсу (керівник Марченко В.П.).
Шестикласниця Палаженко Л. зайняла 3 місце
у
ІІ етапі ХІХ
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (учитель
Марченко В.П.). Призове третє місце отримав учень 8 класу Литвишко Д. на
районному етапі XVIIІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості,
номінація «Історія України та державотворення» ( учитель Ларченко О.В.).
Другий рік поспіль учні закладу освіти беруть активну участь
у
Міжнародній природничій грі «Геліантус». Серед 16 учасників 2, 4, 6, 8-9
класів дипломи переможців у початковій школі вибороли четвертокласниці
Пустовойтова В. та Порфило Н. Дипломами ІІІ ступеня нагороджені
восьмикласник Литвишко Д., дев’ятикласники Марченко О. та Сайко Б.
Найкращі знання з географії у ході виконання завдань природничої гри
«Геліантус» виявили шестикласники Палаженко Л. та Киян А., за що й
нагороджені грамотами.
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Улюбленим інтелектуальним змаганням для
учнів є Міжнародний
інтерактивний природничий конкурс «Колосок-осінній». У цьому
навчальному році серед 25 учасників - 15 отримали золоті колоски. Срібні
колоски мають 7 учасників, з них по 2 срібних колоски 5 учнів 2,4 класів та
шестикласниця Романченко Т. Сертифікати учасників мають лише 3
здобувачі освіти.
Дієвою формою методичної роботи є атестація педагогічних працівників.
У2018-2019 навчальному році
на підтвердження раніше встановленої
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» проатестовано учителя
початкових класів Ловигіну Л.І., на підтвердження раніше встановленої
кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» - учителів української
мови та літератури Кулибабу А.П., біології, хімії – Гмар Т.В.
Заступник директора з навчально-виховної роботи Гуща Н.М. взяла участь
у роботі двох обласних семінарів заступників директорів з навчальновиховної роботи закладів загальної середньої освіти Сумської області
«Управлінські аспекти організації освітнього простору для обдарованих
школярів» на базі Лебединської школи І –ІІІ ступенів № 6 та «Сучасний
навчальний кабінет – необхідна складова забезпечення якісного освітнього
процесу в умовах Нової української школи» на базі Сумської спеціалізованої
школи № 7. У березні 2019 року учитель історії та правознавства Ларченко
О.В. став учасником авторської творчої майстерні Бакки Т.В., Мелещенко
Т.М. «Реалізація принципів громадянської освіти в умовах Нової української
школи: виклики та перспективи» для вчителів суспільних дисциплін закладів
загальної середньої освіти.
У листопаді 2018 року на базі закладу освіти відбувся районний семінарпрактикум учителів історії з теми «Активізація навчально-пізнавальної
діяльності учнів на уроках історії як один із шляхів підвищення якості
освіти». Учасники зібрання відвідали відкритий урок історії України у 8
класі «Морські походи козаків. Петро Колнашевич-Сагайдачний. Хотинська
війна», на якому учитель Ларченко О.В. практично продемонстрував
використання інноваційних методів роботи ( ментальної карти, історичного
дарцу, проблемних та випереджаючих завдань). Узагальненням навчального
матеріалу про героїчну добу козацтва стало проведення позакласного заходу
«Історичний марафон», який підготували восьмикласники.
У грудні 2018 року на базі школи відбувся районний семінар-практикум
учителів фізики, учасники якого проаналізували відкритий урок фізики у 9
класі з теми « Механічний рух» та позакласний захід «У країні фізичних
відкриттів» (учитель Клименко Л.Л.).
Протягом навчального року здійснювався контроль за станом викладання
української мови та літератури у 5-9, 11 класах, образотворчого мистецтва у
5-7 класах, історії у 5-9, 11 класах, правознавства у 9 класі. Адміністрацією
закладу освіти разом з керівниками методичних підструктур вивчалися
питання «Про стан роботи з обдарованими учнями», «Реалізація Державного
стандарту в організації освітньої діяльності учнів 1 класу», «Формування
предметних компетентностей на уроках географії у 6-9 класах». Аналітичні
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матеріали узагальнені довідками та обговорені на засіданні педагогічної
ради, на нарадах при директору. Протягом навчального року проведено 4
засідання міжшкільних методичних об’єднань учителів початкових класів,
класних керівників Синівської та Подільківської ЗОШ І–ІІІ ступенів,
методичного об’єднання учителів суспільно-гуманітарних дисциплін,
постійно діючого семінару вчителів природничо-математичних дисциплін.
З метою активізації пізнавальної діяльності, розвитку творчих здібностей
школярів, відповідно до складеного графіка належним чином проведені
предметні тижні української мови і літератури, фізики, математики,
музичного та образотворчого мистецтва, історії, географії, зарубіжної
літератури.
Восьмий 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 2018-2019 навчального
року було охоплено 13 учнів 4 класу. Формування духовно-моральних
цінностей у здобувачів освіти початкових класів продовжувалося під час
позакласних заходів.
Протягом навчального року успішно удосконалили свою фахову
майстерність на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників
при Сумському ОІППО такі учителі: української мови і літератури Кулибаба
А.П., Марченко В.П., англійської мови Мордань О.І., географії Ралко Н.М.
Учитель початкових класів Кулибаба К.А. пройшла експрес-курси
«Методика викладання основ здоров’я у початкових класах», учитель основ
здоров’я Гмар Т.В. – експрес-курси «Методика викладання курсу «Вчимося
жити разом» в основній та старшій школі». Практичний психолог Бурик С.П.
підвищила кваліфікацію за спеціальністю «Готовність учителя до реалізації
освітнього процесу в сучасному просторі: інклюзивне навчання, гіперактивні
учні, ліворукі діти». Учителі початкових класів Ловигіна Л.І. та Дахно Л.м.,
які будуть
Слід відмітити, що кращі розробки уроків, позакласних заходів учителі
початкових класів Гуща Н.М., Ловигіна Л.І., фізики Клименко Л.Л., географії
Ралко Н.М., хімії, біології Гмар Т.В. висвітлюють на сайті «Методичний
портал». Педагогічні працівники закладу освіти систематично поповнюють
матеріалами, зокрема: уроками, позакласними заходами, методичними
напрацюваннями
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ВИХОВНА РОБОТА
Керуючись листом МОН України від 07.08.2018 року № 1/9-486 «Про
деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки і
благополуччя дитини у 2018-2019 навчальному році», Концепцією
національно-патріотичного виховання дітей та молоді, програмою «Основні
орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних
закладів», педагогічний колектив у ІІ семестрі 2018-2019 навчального року
продовжував роботу над єдиною виховною проблемою «Патріотичне
виховання як засіб формування особистості школяра». Підсумки виховної
роботи за І семестр 2018-2019 навчального року узагальнені наказом по
школі від 29.12.2018 року № 237-ОД.
Протягом ІІ семестру 2018-2019 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: інформаційні хвилинки «Соборна
мати Україна – одна на всіх, як оберіг», « Учасники АТО – герої сьогодення»,
«Я живу на Україні», «Скарб від далеких прадідів - то рідна мова й рідне
письменство» 1-9,11 класи,
години спілкування «Перший Президент
України» 5 клас, «Причини та наслідки Української революції 1917-1921
років» 6-7 класи, «Україна пам’ятає…» 5-6 класи, «Стояв Майдан…» 7 клас,
уроки мужності «Герої АТО – патріоти рідної землі» 8-9 класи, «Незламна
цитадель» 5-6 класи, «Україна – єдина країна», «А Сотню вже зустріли
небеса» 7-8 класи, «Ми йшли до тебе, Перемого!», літературні композиції
«Небесна Сотня береже віднині береги Дніпрові, гори і моря…» 7-9 класи,
«Тільки тим історія належить, хто за неї бореться й живе»7-9, 11 класи,
«Задзвеніли срібні дзвони в Україні» 5-6 класи, «Україна моя вишивана», 5-7
класи, екскурсія до шкільної музейної кімнати бойової і трудової слави
«Хроніка подій Української революції 1917-1921 років» 6-8 класи, усні
журнали «Перлини народних звичаїв» 5-7 класи, «Леся Українка – гордість
нашого народу», 4 клас, «Чарівний світ вишивки», 5 клас, флешмоб «Хай
буде мир на рідній Україні», ранок «Солов’їна, барвінкова, українська рідна
мова», 2 клас, конкурс плакатів «Люблю я мову українську» 6-7 класи.
У пришкільному таборі «Зореліт» для учнів 1-7 класів з 03.06.2019 по
20.06.2019 року проведені національно-патріотичні заходи: літературномузична композиція «На нашій Україні і сонце найясніше», вікторина «Квіти
у віночку – дівочі обереги», зустріч зі членом Спілки краєзнавців України,
уродженцем села Підставки Яковенком П.В, велосипедна екскурсія «Щоб
краще пізнати рідний край - ти швидше в мандри вирушай» за маршрутом
«Село Синівка – село Підставки», конкурс малюнків на асфальті «Ми
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українські діти і хочемо у мирі жити», конкурс зачісок «Я вплету у коси
стрічки кольорові».
Слід відмітити високу активність серед учнів 2-9, 11 класів щодо участі у
загальношкільних заходах, зокрема: літературно-музичних композиціях
«Наші берегині», «Повертайся живим», акціях «Учасник АТО мого села»,
«Добрий ранок, ветеране»,
«Серце до серця», сільському мітингу,
присвяченому 74-ій річниці перемоги у Другій світовій війні.
У січні 2019 року з ініціативи класних керівників для учнів 7-9,11 класів
була організована екскурсійна поїдка до міста Суми.
Класоводами, класними керівниками проводилася систематична робота
щодо залучення здобувачів освіти до участі у районних конкурсах. Слід
відмітити позитивні результати, здобуті учнівською молоддю.
Так, у районному етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу дитячої та
юнацької творчості «Чисті роси» в номінації «Художнє виконавство» «Співуча веселка» учениця 4 класу Мельник Дар’я (молодша вікова група)
виборола 1 місце ( керівник Гуща Н.М.), одинадцятикласниця Жур Аміна – 3
місце у цьому ж конкурсі( керівник Гуща С.В.) .
Команда «Нове покоління» на районному етапі Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» зайняла 2 місце у номінації
«Літературно-музично-спортивна міні-композиція»( керівник Гмар Т.В.).
Пошуково-екологічна група «Юні природолюби» зайняла 3 місце у
районному етапі Всеукраїнської акції «День зустрічі птахів» у номінації
«Агітаційна робота» ( керівник Гмар Т.В.).
Учениця 6 класу Палаженко Л. зайняла 2 місце у районному етапі
Всеукраїнського конкурсу «Український сувенір» у номінації «Народна
іграшка», другокласник Авраменко С. – 3 місце у цьому ж конкурсі,
номінація «Художні вироби з тканини» ( керівник Кулибаба К.А.)
«Родина, родина, від батька до сина…», - під таким гаслом проводився
районний конкурс дерев-родоводів «Нехай квітує дерево родинне».
Другокласниця Ларченко Д. виявила креативність у районному конкурсі
дерев-родоводів та зайняла 3 місце (керівник Кулибаба К.А.).
Восьмикласник Цебро В. має диплом ІІ ступеня на районному етапі
Всеукраїнського конкурсу дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» в
номінації «Театральне мистецтво» - «Живе слово». Учень нагороджений
грамотою за зайняте 3 місце у районному етапі Всеукраїнського конкурсу
дитячого малюнка «Зоологічна галерея».
У рамках районного соціально-освітнього національно-патріотичного
проекту «Голос крові: ми – Українці» проведена районна краєзнавча
конференція учнівської молоді «Герої сучасності серед нас». Дев’ятикласник
Вакула Е. представив пошуково-дослідницьку роботу «У житті завжди є
місце подвигу». У результаті виборов 3 місце.
Районна благодійна акція «Патріотична хвиля» зібрала навколо себе юних
волонтерів, які організовують
концертні програми для підопічних
Синівського будинку-інтернату, узагальнюють інформаційні матеріали про
бойовий шлях односельчан, учасників АТО, доглядають за меморіалом
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загиблим воїнам. Найактивніший учасник волонтерського загону «Пам’ять»,
дев’ятикласник Костян О. презентував діяльність загону на районній
конференції та виборов 2 місце. Грамотою за зайняте 2 місце юні волонтери
нагороджені і в районному етапі обласного конкурсу «Ветеран живе поруч».
У районному етапі Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів
«Моя Україна!», номінація «Пейзаж», четвертокласник Тополя М. виборов 3
місце та 3 місце у районному конкурсі творчих робіт «Я люблю свій рідний
край»( керівник Ловигіна Л.І.).
Козацький рій «Гетьман» у складі учнів 8-9, 11 класів зайняв 2 місце у
районному етапі всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура») у змаганнях «Рятівник», 3 місце у конкурсі строю та пісні
«Впоряд» ( керівники Ларченко О.В., Канівець О.А.).
Слід відмітити позитивні здобутки в організації спортивної роботи у
закладі освіти. Так, команда «Чемпіон», середня вікова група, зайняла 3
місце в районному турнірі з міні-футболу «Різдво-2019». У першості району
з настільного тенісу» серед команд загальноосвітніх шкіл І–ІІІ ступенів у
залік 27-х спортивних Ігор школярів команда «Факел» виборола 1 місце.
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 способу життя:
інтелектуальна гра «Здорова дитина – щаслива родина» 7-9 класи, круглий
стіл «Правда про шкідливі звички» 7-9, 11 класи, інформаційні хвилинки
«Бути здоровим – модно», «Здоровий спосіб життя – крок у щасливе
майбуття» 1-9, 11 класи, перегляд відеофільму «Станція призначення –
життя» 5-9,11 класи, спортивні змагання «Старти надій» 5-8 класи,
літературно-музично-спортивна міні-композиція «У здоровому тілі –
здоровий дух» 7-9,11класи, конкурс плакатів «Ми за здоровий спосіб життя»
5-9 класи, турнір «Кубок чемпіонів» 2-4 класи, брейн-ринг «Азбука здоров’я»
6-7 класи, години спілкування « Займи правильну позицію» 6 клас, «Правила
здоров’я» 7 клас, «Хто здоровий- той сміється» 8 клас, «Фізкультура і спорт
поруч ідуть» 9 клас, «Вітаміни – наші друзі, шкідливі звички – вороги» 5
клас, «Подорож у країну Здоров’я» 4 клас.
Дієвим способом формування в учнів навичок здорового способу життя,
профілактики шкідливих звичок є тренінгові заняття. З цією метою
практичним психологом Бурик С.П. проведені наступні тренінги: «Здоров’я
бережи з дитинства» 5-6 класи, «Захисти себе від ВІЛ» 7-9 класи,
«Фізкультура і спорт – твої надійні друзі» 5-6 класи, «Твоє здоров’я – у твоїх
руках» 8-9 класи, «Режим дня та здоровий спосіб життя» 5 клас.
Щоквартально на засіданні наркопоста здійснювався аналіз стану
інформаційно-просвітницької роботи класних керівників щодо запобігання
вживанню учнями слабоалкогольних напоїв, психотропних речовин,
наркотичних засобів.
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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
2018-2019 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.
Згідно плану працювала шкільна рада профілактики правопорушень.
Засідання проводилися раз у місяць. Позитивно, що протягом року учнів, які
перебували 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 належний рівень
організації та проведення родинних свят Родина, родина – від батька до
сина», 9 клас (класний керівник Гмар Т.В.), «Від родини йде в життя
людина», 3 клас (класовод Дахно Л.М.), « Мій дім – моя фортеця», 2 клас
(класовод Кулибаба К.А.).
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, 5-9,11 класів. Протягом 2018-2019 навчального року батьки
прослухали лекції на правову, духовно-моральну тематику, отримали поради
щодо захисту дітей від булінгу, тощо. Організовано здійснювалася робота
батьківського комітету, піклувальної ради. Родини постійно залучалися до
проведення виховних заходів, конкурсів, змагань, поточного ремонту
приміщення закладу освіти, різноманітних акцій.
Відповідно до річного плану на належному рівні проведені
загальношкільні батьківські збори з питань: «Педагогіка партнерства –
сучасний тип взаємодії між учасниками освітнього процесу», «Профілактика
булінгу в учнівському середовищі», «Про хід виконання заходів у рамках
Концепції Нової української школи», «Результативність роботи
педагогічного колективу у 2018-2019 навчальному році», «Про порядок
закінчення 2018-2019 навчального року та проведення ДПА, ЗНО»,
«Організація оздоровлення влітку 2019 року».
Протягом навчального року у кабінетах, класних кімнатах систематично
поновлювалися діючі куточки для батьків.
З метою підвищення фахового рівня педагогів діяло міжшкільне
методичне об’єднання класних керівників Синівської ЗОШ І–ІІІ ступенів та
Подільківської ЗОШ І–ІІІ ступенів. На засіданнях були розглянуті актуальні
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питання, зокрема: «Робота класного керівника щодо профілактики булінгу в
учнівському середовищі», «Інноваційні методи формування в учнівської
молоді національної свідомості», «Співпраця з батьками як засіб формування
соціальної компетентності в учнівської молоді».
Протягом ІІ семестру 2018-2019 навчального року заступником директора
з навчально–виховної роботи
з класними керівниками проведено 11
оперативних нарад.
Позитивний досвід організації кращих виховних заходів систематично
висвітлювався на сайті закладу загальної середньої освіти.

Оздоровлення учнівської молоді
На виконання наказу відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
від 16.05.2019 року № 86-ОД «Про організацію оздоровлення, відпочинку та
зайнятості дітей, учнівської молоді влітку 2019 року», наказів по школі від
16.05.20109 року № 87-ОД від 14.05.2018 року № 70-ОД «Про організацію
роботи пришкільного табору з денним перебуванням та мовного табору», від
16.05.2019 року №88-ОД «Про розподіл дітей по загонах та закріплення
вихователів за ними», від 16.05.2019 року № 89-ОД «Про відповідальність
працівників пришкільного табору за життя і здоров’я учнів», від 16.05.2019 року
№ 90-ОД «Про профілактичну роботу щодо запобігання дитячого травматизму»,
№ 91-ОД від 16.05.2019 року «Про протипожежну безпеку у пришкільному
таборі» з 03.06.2019 року по 21.06.2019 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 56 учнів 1-7 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 24443.63 грн, з
них спонсорські кошти – 325.79 гривень, батьківські – 10800 гривень, бюджетні
– 13317.84 гривень.
Фінансування харчування учнів пришкільного табору з денним
перебуванням «Зореліт» здійснювалося за рахунок бюджетних, спонсорських
коштів та батьківської плати. Середня вартість харчування становила 33 гривні,
виконання норм харчування – 97%.
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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: « Сонячним квітом вирує наш часлітечко вже завітало до нас», «День дружби зближує серця», «Земля – наш дім.
Нам добре й затишно у нім», «Світле дитинство – весела пора, у нас креативна
уся дітвора», «Ми горді зватись українськими дітьми», «Ми разом всі
здружились навіки – пліч- пліч помандруємо в казки», «Здоровим будь, долай
вершини- це гасло головне для кожної дитини», «Хай лунає музика чарівна», «
У спорті ми зростаємо й мужнієм», «Квіточка до квіточки, я сплету віночок»,
«Щоб краще вивчити свій край, ти швидше в мандри вирушай», «Нас згуртувала
гра весела», « На крилах гумору», «У нас у всіх прощальний настрій».
Протягом оздоровчого періоду у навчальному закладі забезпечувалася
трудова зайнятість учнів. Працювала учнівська бригада, бригада по
благоустрою. Здобувачі освіти займалися впорядкуванням шкільного стадіону,
ігрового майданчика, прополкою квітів, ремонтом шкільного приміщення.
Заклад освіти зайняв 2 місце у районному конкурсі-огляді на кращу
організацію оздоровлення учнівської молоді.
.
Робота бібліотеки
Протягом 2018–2019 навчального року шкільна бібліотека працювала
відповідно до річного плану роботи , здійснюючи бібліотечно-інформаційне та
культурно-просвітницьке
забезпечення освітнього 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 2018-2019 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.
Улітку 2019 року проведений поточний ремонт класних кімнат 2-4 класів,
кабінетів, коридорів, майстерні, актової, спортивної зал, їдальні. Поклеєно
шпалери та встановлено 6 світлодіодних світильників у кабінеті географії.
Виконано капітальний ремонт у класній кімнаті 1 класу.
У цілому на ремонтні роботи витрачено 50449 гривень, з них: кошти
районного бюджету – 6000 грн, кошти місцевого бюджету – 16000 грн,
батьківські кошти
- 28449грн.
У рамках програми «Освіта
Липоводолинщини» закуплено меблі для першокласників НУШ на суму
34000грн. Придбано засоби навчання для першокласників на 4 958 грн
(3108 грн – кошти районного бюджету, 1850 грн – благодійні кошти)
Протягом 2018-2019 навчального року забезпечувалося безкоштовне
харчування (кошти місцевого бюджету) дітей, батьки яких є учасниками
АТО.
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