Звіт керівника Вільногірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
Будь-яка школа – поняття складне та багатогранне. І тому, що поєднує в
загальному процесі багато індивідуальностей – учнів, батьків, учителів, і тому, що
відбиває та вбирає всі зміни навколишнього соціального, економічного та культурного
життя, й тому, що водночас є об’єктом і суб’єктом цього життя. Не виняток і наша
школа. Кожен з перелічених аспектів, що складають таке феноменальне явище як
школа, заслуговує на окрему розмову. І сьогодні я хочу розповісти про співпрацю
учнів, батьків та вчителів впродовж 2014-2015 навчального року.
Робота педагогічного та батьківського колективу школи була спрямована на
реалізацію державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку
освіти України у ХХІ столітті, Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо
підвищення якості освіти в Україні», постанов Уряду України, нормативноінструктивних документів Міністерства освіти і науки України; програм у галузі
освіти; роботу щодо створення безпечних та комфортних умов для навчання та
виховання дітей, розвитку їх творчих здібностей.
У 2014-2015 навчальному році працювало 52 педагогічних працівника та 26
працівників обслуговуючого персоналу.
Станом на 10 червня 2015 року у школі навчалося 737 учнів. Всі атестовані.
Отримали:
 свідоцтв звичайного зразка: 67 учнів;
 свідоцтв з відзнакою: 1 учениця - Заєць Марія, 9-В клас;
 атестатів звичайного зразка: 40 учнів;
 золоту медаль: 1 учениця – Ісаєва Надія, 11-А клас;
 срібну медаль: 1 учениця – Шульгань Тетяна, 11-Б клас.
Всі учні 2-8, 10-их класів переведені до наступного класу.
Навчальні досягнення учнів в цілому по школі за якісним показником становлять
47%, відсоток успішності - 99,8%.
Середня наповнюваність класів становила 25 учнів. Перший клас школи
закінчили 87 учнів. За підсумками навчального року учні школи показали такий рівень
досягнень.
З 650 учнів 2-11 класів високий рівень навчання мають 60 учнів, що складає 9,2% від
загальної кількості учнів; достатній рівень навчання мають 249 учнів, що становить
38%; середній рівень – 339 учня – це є 52% ; початковий - 1учень (0,1%).
У 2014-2015 навчальному році штатними працівниками Вільногірська ЗОШ №5
була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснювалась відповідно до фахової
освіти педпрацівників. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним
зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. 90% педагогів школи
володіють комп’ютером.
Впродовж року було проведено педагогічні ради, на яких розглядались
питання про
діяльність педагогічного колективу щодо формування свідомості, розумової
активності, самостійності учнів засобами організації позакласної роботи;
доцільність впровадження в роботу школи науково-педагогічного проекту
«Інтелект України»; результати участі учнів школи у І-ІІІ етапах Всеукраїнських

предметних олімпіад з базових дисциплін 2014-2015 н.р., підготовку до
організованого закінчення навчального року та ознайомлення з відповідними
нормативними документами.
Проведення масових заходів, робота методичної ради дали змогу проведення
навчально-виховного процесу на сучасному інноваційному рівні. Впродовж 20142015 н.р. вчителі активно займались науково-дослідницькою та експериментальною
роботою. Яскравим показником цієї активності було проведення традиційної Декади
науки, в якому прийняли участь всі шкільні методичні об’єднання, НТУ, творча група.
Одним з пріоритетних напрямків роботи нашої школи є виявлення, навчання та
розвиток обдарованих дітей. У рамках реалізації програми педколективом школи
створена система заходів щодо залучення учнів до участі в предметних олімпіадах,
турнірах, конкурсах. Цього навчального року кількість призерів ІІ етапу
Всеукраїнських предметних олімпіад становить 72 учня, що відповідає 9 % від
загальної кількості учнів у школі. 23 учнів представляли нашу школу на ІІІ етапі
предметних олімпіад. Дев’ятеро з них зайняли призові місця, це:
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Ісаєва Надія зайняла ІІ місце на олімпіаді державного рівня з української мови.
Виховна робота у 2014-2015 н.р. була досить спланованою. Учні школи стали
менш закомплексовані, розкуті, окремі - добре вчилися себе презентувати. Більш ніж
50% учнів відвідує гуртки центру профільного навчання та дитячої творчості, палацу
культури «Металург», спорткомплексу, музичну школу. Вони беруть участь в
концертних та шоу-програмах, конкурсах, змаганнях, захистах наукових робіт в МАН,
де набувають новий досвід життя в соціумі.
Високі результати участі команд школи у конкурсах та змаганнях патріотичного
спрямування свідчать про патріотичну вмотивованість та соціальну адаптацію учнів.
Протягом останнього року команди учнів школи стали призерами у міських
конкурсах «Козацькі забави» (6 класи, І м.), міській військово-патріотичній грі
«Котигорошко» (5 кл. – ІІ м.), «Нумо, хлопці!» (взвод 10-11 класів – І м.), спортивнотуристичній грі «Чемпіон» ( 7 класи – ІІІ м. ), в змаганнях з кульової стрільби – дівчата

– ІІ м., хлопці – І м. Аналітичні дослідження учнівських колективів показали
достатньо високий рівень системи національного виховання у школі.
Про високий якісний показник успішності учнів з історії свідчить їхня
активність у Всеукраїнському конкурсі «Патріот» (7% від загальної кількості
школярів), роботи з історії та правознавства завжди готуються у шкільному НТУ. В
минулому році пожвавішала робота зразкового шкільного історико - краєзнавчого
музею, під час літньої профільної практики проведена часткова реконструкція,
розширюється та зміцнюється дружба пошуковців музею з громадською організацією
«Пошук –Дніпро».
У школі не втрачають популярності конкурси народознавчої тематики ( до 25%
всіх масових шкільних заходів) «Козацькі розваги» - протягом трьох років до змагань
команд хлопчиків приєдналися змагання груп підтримки та змагання батьків на кращу
українську страву.
2014-2015 н.р. був знаменний своїми визначними датами у житті українського
народу. Цілий рік ми готувалися і проводили заходи до 70-річчя Перемоги у Другій
світовій війні. Слід відмітити активну участь учителів української мови та літератури:
Фільової Ю.І., Баранової Н.О., Єпіфанової В.М., Шевченко К.В. та керівника
методоб’єднання
Бублик С.Ф.. Успішним був виступ
в міському конкурсі
патріотичної пісні – солісти Сурдушкин С., Токарєв Д., Кулик К., дует Зінчук О.,
Гарагуля О. вибороли перше і два других місця відповідно. У відповідності з реаліями
сьогодення весь навчальний рік у школі панував патріотичний дух – подарунки для
бійців АТО, малюнки, поробки, листи стали природним фактором патріотичного
виховання. Благодійні ярмарки, виготовлення 2-х маскувальних сіток для фронту
найкраще від різноманітних наочних агітацій навчили наших учнів струнко стояти під
час виконання Державного гімну України і усвідомлювати, що Україна – понад усе!
Велика за це подяка найбільш активним класам і класним керівникам: 3-А – Чуйко
Т.М., 4-А Абрамова Н.В., 2-В Залізняк М.Д., 2-Б – Мазінова С.В., 4-Б Кулікова С.В., 1А Шевцова І.А., 5-А Ніколаєнко Л.С., 5-В Пойда О.В., 8-А Шумілова І.П.,. 9-А
Зеркаль О.Д., 9-В Бублик Н.М., 8-В Фільова Ю.І., 6-В Бондаренко Ю.О., 7-Б –
Захорольська Н.Я., 7-В – Єпіфанова В.М.
За 2014-2015н.р. зменшилася ( на 3%) кількість учнів, які свідомо займаються
суспільною роботою, бо у діях та вчинках учнів
спостерігається зростання
прагматизму та раціональності. Тому, у наступному навчальному році необхідно
проводити більше благодійних акцій та трудових десантів, залучати учнів школи, а
особливо старшокласників до участі в інноваційних проектах для здобуття грантів.
Впродовж 2014-2015 років понад 60 % учнів школи брали участь в
різноманітних конкурсах, турнірах, олімпіадах, через систему позакласної роботи,
роботу в МАН. Вдалим поєднанням колективної творчої діяльності і традиційної
форми змагання стало продовження у шкільному житті довготривалого творчого
проекту «Сходинки до досконалості», який за оцінками учнів та вчителів, став
ефективним, особистісно зорієнтованим засобом всебічного гармонійного розвитку
особистості.
В школі діють три дитячі організації: Барвінкова країна - країна молодших
школярів віком 8-10 років, що об’єднує 148 дітей. До Спілки піонерської організації
України вступають учні 5-8 класів, в школі ця організація налічує 281 учень. З числа
лідерів піонерської організації виходять майбутні члени шкільного парламенту
старшокласників, який обирається відкритим голосуванням учнів 9-11 класів (145

учнів). Найкраще у школі відбувається робота піонерської організації. Саме піонерські
класи були активними учасниками різноманітних акцій та конкурсів: «Конкурс
піонерських агітбригад», «Конкурс юних журналістів, які розповідали про цікаві
справи свого загону та кращих піонерів-лідерів, «Чистодвір», «Годівничка». Саме
піонери нашої школи захищали честь міста в обласних змаганнях Юних інспекторів
дорожнього руху та посіли ІІІ місце.
Минулого року в органах учнівського самоврядування було задіяно понад 50%
учнів школи, а якщо врахувати щорічні зміни та разові доручення, то до етапу
закінчення школи майже кожен учень проходить стажування як лідер, організатор та
ініціатор цікавих та корисних справ. Збільшилася кількість учнів, які прагнуть до
лідерських засад, але, на жаль,
педагоги – класні керівники не достатньо
використовують механізм учнівського самоврядування у практиці своєї діяльності.
Учні школи - призери міських конкурсів: конкурс декламаторів ( І місце
Крігер Микита кер. Калітіна С.І., , ІІІ м. Маруєва Вікторія- керівник Єпіфанова В.М.).,
«Випускник року» - 7 учасників - Шульгань Тетяна, Ващенко Андрій, Василенко
Анна, Теребус Анастасія, Гусак Валерія, Меняйло Дмитро, Романчук Костянтин, а
Шульгань Тетяна і Гусак Валерія вибороли відповідно І і ІІІ місце. Учні початкової та
середньої школи активно проявили себе в міських акціях «Годівничка», а всі діти,
дякуючи насамперед батькам, були активними в проведенні акцій «Милосердя» по
збору коштів тим, хто цього потребує.
В позаурочний час школярі забезпечені базою для реалізації своїх потреб,
нахилів, інтересів. Для них працює зразковий історико-краєзнавчий музей, наукове
товариство учнів «Еврика». До послуг учнів актова зала, 3 спортивні зали, стадіон.
Найбільша активність у гуртковій роботі в учнів початкової школи ( до 80%) в учнів
5-8 класів спостерігається незначний спад активності ( 75%), старшокласники
остаточно вирішують свій вибір на користь одного гуртка, загальна активність
знижується ( близько 56%).
Важливими факторами морального виховання є створення шкільних традицій та
їх постійний розвиток і вдосконалення. Традиційні шкільні заходи, які продовжилися
у 2014-2015 н.р.: проведення довготривалого творчого проекту «Сходинки до
досконалості»; проведення свята 1 дзвоника, останнього дзвоника; посвята в
старшокласники учнів 9-х класів; день учителя, день самоврядування; новорічні свята;
участь у міському конкурсі «Випускник-2015»; свято «Ваша величність, жінка!»;
проведення декади науки, які стимулюють підвищення якості знань, розширення
світогляду.
Слід відмітити, що у 2014-2015 н.р., як і у попередньому навчальному році
знизилася суспільно-громадська активність учнів 11-х класів ( в порівнянні з 20122013 н.р.). Мотивація цього – випускники ретельно займалися навчанням, але
порівняння успішності 11-х класів у 2012-2013 н.р. і 2013-2014 н.р. і 2014-2015 р.р.
говорить про те, що успіхи у навчанні нинішніх випускників були значно нижчі.
Тобто, вони не вчилися дуже активно і дуже помірно займалися громадською
роботою.
У школі здійснюється планомірна робота по забезпеченню соціальних гарантій
дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей. На кінець навчального
року 12 учнів школи-сироти, позбавлені батьківського піклування, забезпечені всіма
формами адресної допомоги: безкоштовне харчування, безкоштовне забезпечення

підручниками, шкільною та спортивною формами, безкоштовний відпочинок влітку. 3
родини, в яких 8 дітей є малозабезпеченими.
На внутрішньошкільному обліку у 2014-2015н.р. перебувало 4 учні ( в
минулому році 7). Жоден учень школи протягом навчального року не здійснив злочин
і не знаходився на обліку у МВ УМВС. Єдине питання, з якого нас все частіше
турбують працівники МВ УМВС – паління учнів у заборонених законом місцях. Але
це проблема не тільки шкільна, а й загальнодержавна.
У школі створений та діє шкільний спортивний клуб «Титан», який планує
стратегію спортивної роботи в школі, розробляє календар спортивно-масових заходів,
до цієї роботи залучені органи учнівського самоврядування. Більш ніж 25% учнів
нашої школи у 2014-2015 н.р. вдосконалювали спортивну майстерність в секціях
спортивного комплексу «Авангард» та спортивній школі, 3 учні 11-х класів
Добродумський О., Харченко О., Ващенко А. отримали І розряд по військовоприкладним видам спорту. За останній рік особливого успіху досягли учні школи, що
займаються греко - римською боротьбою ( призові місця на обласних та
Всеукраїнських змаганнях), туризмом та настільним тенісом - учень 6-В класу Сухін
Максим - чемпіон України з цього виду спорту , який постійно успішно виступає на
змаганнях високого рівня. Нашій школі є чим пишатися, бо серед майстрів спорту
України з настільного тенісу 2 наших випускника – Костюк Андрій і Лопатнюк Артур.
Спортивні команди школи особливо вдало виступили в обласному фіналі конкурсу
«Нащадки козацької слави» ( 2 місце) та в змаганнях військово-спортивного
спрямування.
Вже багато років педагогічний колектив вдало працює в питаннях літнього
оздоровлення. Влітку 2015 року в дитячому закладі відпочинку «Веселка»
відпочивають і розважаються близько 170 учнів, що є виконанням плану оздоровлення
на 107,5%. Особливо гарно по оздоровленню попрацювали класоводи початкових
класів та класні керівники 7-В кл ( Єпіфанова В.М.) , 8-В кл. ( Фільова Ю.І.)
Позитивні зміни відбулися впродовж навчального року в зміцненні матеріальнотехнічної бази школи. Адміністрацією школи було організовано та здійснено ремонт
третього поверху корпусу початкової школи. Завдяки спонсорській допомозі, а саме
батьківським коштам - зроблено заміну дверей у класних кімнатах і ремонт коридору
ІІІ поверху початкової школи (розмивання та білування стелі, фарбування та аплікації
стін, заміна леноліуму). Проведена велика робота в приміщенні кухні, а саме: заміна
високовольтного кабеля до підключення електроплит, повна заміна каналізаційної
труби та кріплень мийок для посуду та встановлення сучасних світильників.
Відремонтовано душову кімнату для працівників кухні. Відновлено роботу ІІІ
пожежного гідрантного крану. Зроблено косметичний ремонт І поверху корпусу
старшої школи (біля кабінетів біології). Нарешті, було демонтовано та покладено
кахельну плитку (79 м.кв.) у бузковій залі школи. Багато зусиль було докладено до
благоустрою фойє школи: відремонтовано покрівлю робочого входу школи, замінено
стенди, тюлеві занавіски. На всіх поверхах початкової школи, І поверсі старшої
школи придбано та замінено старі карнизи на нові. Батьки випускників подарували
тюлеві занавіски для бузкової зали та коридорів І поверху корпусу старшої школи.
За кошти міського бюджету було придбано посуд для їдальні та господарчі
товари.
Враховуючи все це адміністрації школи вдається здійснювати державну
політику щодо освітньої галузі.

Вбачається пряма залежність матеріальної бази школи від спонсорських та
благодійних коштів. Рішенням піклувальної ради 18% батьківських коштів щороку
використовується на розвиток обдарованих дітей, 46% на цілеспрямоване оновлення
матеріально-технічної бази, 36% на поточні ремонти.
Учасникам обласних олімпіад і конкурсів, слухачам МАН школа проплачує
проїзд, переможці шкільних конкурсів, обласних олімпіад отримують грошові премії.
Але на сьогоднішній день у школі залишається ще багато проблем:
- капітальний ремонт покрівлі школи,
- ремонт підлоги ІІІ поверху старшої школи,
- заміна світильників у класних кімнатах та перехід на економне освітлення,
- придбання посудомийної машини (промислових об’ємів) для їдальні.
- заміна меблів у навчальних кабінетах
Враховуючи все це, колективу нашої школи вдається здійснювати державну
політику щодо освітньої галузі, бо пріоритетними напрямками роботи колективу у
2014-2015 н.р. є:
- впровадження нових державних стандартів початкової та базової освіти;
- здійснення моніторингу освіти;
- впровадження здоров’язберігаючих технологій;
- продовження роботи в проекті обласного експериментального майданчика
«Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі
сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості» та участь у
національному проекті «Інтелект України».
То ж хочеться побажати, щоб наші вихованці завжди почувалися комфортно в
школі. Нехай в нашому житті залишиться почуття щастя від того, що ми даруємо
хвилинки радості своїм учням, зігріваємо променями своєї душі серця тих, кому
потрібне тепло. Нехай зерна добра, високої моралі, які сієте ви, вчителі, на ниві праці
проростуть високим гуманізмом.
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