
 

УКРАЇНА  
ГЛИБОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

УУ пп рр аа вв лл іі нн нн яя   оо сс вв іі тт ии     
БАГРИНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА    І-ІІІ СТУПЕНІВ 

6 0 4 4 1   Ч е р н і в е ц ь к а  о б л . ,  Г л и б о ц ь к и й  р - н ,  с .  Б а г р и н і в к а ,  т е л .  5 - 5 0 - 7 4 ,  b a h r i n e s t i @ u k r . n e t  

 

 

 

Звіт  

директора  

Багринівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів    

Акатріні М.М. про діяльність на посаді протягом  

2017/2018 навчального року. 
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 На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 

«Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів», керуючись Примірним положенням 

про порядок звітування керівників загальноосвітніх навчальних закладів про свою 

діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, з метою дотримання 

принципів відкритої і демократичної державно-громадської системи управління 

освітою пропоную Вашій увазі звіт директора школи про діяльність на посаді 

протягом 2017/2018 навчального року. 

1. Персональний  внесок  керівника   у   підвищення   рівня організації 

навчально-виховного процесу у навчальному закладі. 

1.1. виконання  функціональних  обов'язків   щодо   забезпечення 

обов'язковості загальної середньої  освіти  (охоплення навчанням дітей 

шкільного віку,  продовження навчання випускників 9-х класів у 

порівнянні за останні 3 роки); 

 Відповідно до п. 1 ст. 18 закону України «Про загальну середню освіту» у 

школі налагоджено відповідну систему роботи з питань охоплення дітей шкільного 
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віку навчанням. Затверджені списки дітей і підлітків мікрорайону віком від 6 до 18 

років та дітей, яким на 01.09.2017 року виповнилось 5 років на території 

обслуговування, що  закріплена за школою. 

Адміністрацією школи  проводиться інформування управління освіти  щодо 

наявності учнів у школі згідно з мережею та про учнів, які не відвідують школу без 

поважних причин. 

Вчителями школи своєчасно проведено перевірку наявності дітей і підлітків 

відповідно до закріплених територій. Відповідно до термінів (до 15.09.2017) подано 

довідки випускників 2017 року.  

 

Загальна кількість дітей у мікрорайоні – 204. 

 

Роки  Загальна 

кількість 
дітей, які 

навчаються 

у закладі 

Загальна 

кількість дітей, 
які 

проживають на 

території 

обслуговування 

Кількість дітей, 

які 
проживають на 

території 

обслуговування 

але навчаються 
у даному 

закладі 

Кількість  

дітей, які 
проживають 

але не 

навчаються 

у даному  
закладі 

Діти з 

додаткових 
списків 

(прибули 

вибули) 

1999 - 9  9  

2000 6 23  17  

2001 18 22  4  

2002 9 12 1 2  

2003 9 9  -  

2004 11 13  2  

2005 13 14  1  

2006 14 13 1 -  

2007 10 14  4  

2008 13 16 2 3  

2009 16 21  5  

2010 13 75  2  

2011 19 23  4  

 151 204 4 52  

      

2012  20 
15 до 01.09 

   

 
 

За роками народження дітей і підлітків району віком від 6 до 18 років та 

дітей, яким на 01.09 поточного року виповнюється 5 років по територіях 



обслуговування, що закріплена за школою, станом на 05.09.2017 року проживає  

224 дітей. Встановлено, що всі діти і підлітки  навчаються, із них 

- в загальноосвітніх навчальних закладах –  151 в т.ч. у ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

-  у професійно-технічних навчальних закладах –  8; 

- на основних відділеннях вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації –  

14; 

- 4 учня які проживають на території обслуговування але навчаються у даному 

закладі. 

Не охоплені повною  загальною середньою освітою відсутні. Станом на 

05.09.2017 року в інших школах  навчається 28 учнів  мікрорайону. 

1.  Червінський Георгій 30.05.2000 11 Оршівський інтернат 

2.  Меленко Олена  06.07.2000 11 Глибоцька ЗОШ №1 

3.  Топало Костянтин Петрович  15.08.2000 11 Франція 

4.  Лазареску Патрісія Степанівна 07.11.2001 10 Франція 

5.  Кожокар Вікторія 01.05.2001 10 Італія 

6.  Козак Руслан 03.04.2001 10 Італія  

7.  Патраш Емануіл Д. 17.08.2001 10 Франція 

8.  Патраш Наталія М. 06.06.2002 9 Чернівці 

9.  Тофан Ніна Миколаївна 05.07.2002 10 Франція  

10.  Кучурян Софія Танасіївна  16.08.2004 8 Ст. Вовчинець 

11.  Безушко Дмитро Георгійович 15.08.2004 8 Ст. Вовчинець 

12.  Ісопеску Іван Георгійович 18.01.2005 7 Франція  

13.  Горобець Георгій П. 11.04.2007 5 Порубне  

14.  Іванчук Владіслав Є. 20.12.2007 5 Італія  

15.  Лазареску Андрій В. 11.04.2007 5 Чернівці  

16.  Кучурян Максим Г. 02.07.2007 5 Італія 

17.  Прокопюк Делія Юріївна  02.01.2008 4 Франція  

18.  Унгуряян Федеріка 30.06.2008 3 Італія 

19.  Паун Анастасія Вікторівна  18.01.2008 3 Коровія 

20.  Лазареску Юлія Іллівна 28.11.2009 3 Франція 

21.  Лазареску Джулія Іллівна 17.05.2009 3 Італія  

22.  Москалюк Єдуард Федорович 12.08.2009 3  

23.  Іонуца Олександра Вікторівна 05.07.2009 3 Італія  

24.  Патраш Марія Василівна 09.03.2010 2  

25.  Малей Кароліна Олександрівна 22.03.2010 2  

26.  Гуцуляк Софія Іванівна 26.04.2011 1 Ст. Вовчинець 

27.  Мокан Станіслав Георгійович  21.06.2011 1 Чернівці  

28.  Паун Еріх Вікторович  26.07.2011 1 Коровія  

 

 Станом на 01.09.2017 р. перевіркою встановлено, що всі діти шкільного віку, 

які проживають на території обслуговування школи, охоплені навчанням.  

 2015/2016 н. р. 2016/2017 н. р. 2017/2018 н. р. 



 

На початок 2017/2018 навчального року до навчання в 1-10 класах 

приступило 155 учнів, з них 21 першокласники. Відповідно до рекомендацій та 

висновків медико - педагогічної комісії  в школі відсутні учні охоплені 

індивідуальною формою навчання. Середня кількість учнів у кожному становить 

9,11 дітей, минулий рік 9,35.  

Питання охоплення учнів мікрорайону навчанням, відвідування ними 

школи знаходяться на постійному контролі адміністрації школи та 

розглядалось на засіданні педагогічної ради школи.  

 

Вчителі щоденно ведуть облік відсутніх як у класному журналі, так і в 

окремому журналі контролю за відвідуванням. Батьки надають відповідні 

документи класним керівникам, адміністрації школи, які пояснюють причину 

відсутності на уроках кожного школяра. 

         Станом на 25.05.2018 року учнів, які без поважних причин не відвідували  

школу у 2017/2018 н.р.: Лазарь Юрій, Лазарь Микола та Лазарь Андрій. 
 

       Загальну картину відвідування учнями школи подано в таблицях(додається) 

 

      На виконання закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових 

актів щороку адміністрацією школи збирається інформація про продовження 

навчання та працевлаштування випускників 9-го класу. За результатами 

проведеної роботи складаються та подаються в управління освіти звіти. У 2017 

році школу закінчили 11 учнів  випускників 9-го класу. Жодного випускника, 

котрий би без поважної причини не продовжив навчання немає, з них 10 

продовжують навчання в 10 класі, 1 учень (Тофан Ніна) виїхала за кордон.  У 

цьому році 12 учнів 9 класу випущено із школи з відповідними документами. 

  

(к-сть учнів) (к-сть учнів) (к-сть учнів) 

Проживають у 

мікрорайоні школи 
216 206 204 

Навчаються у 

школі 

Початок н.р. 162 159 155 

Завершення 
н.р. 

161 157 155 



1.2. створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо 

упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес;  

 Починаючи з вересня 2012 року ми розпочали перехід на навчання за новим 

Державним стандартом у початковій школі. З 01.09.2013 р. впроваджується 

Державний стандарт в частині базової загальної середньої освіти, а в частині повної 

загальної середньої освіти розпочнеться з 01.09.2018 року. 

 Навчально-виховний процес у школі здійснюється відповідно до робочих 

навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених 

Міністерством освіти і науки України. Робочі навчальні плани школи пройшли 

експертну оцінку спеціалістами районного методкабінету та затверджені 

начальником управління освіти. 

 Створюючи навчальні плани, ми враховували можливості закладу, кадрове та 

навчально-методичне забезпечення, потреби батьків й учнів. В основу робочого 

навчального плану на 2017/2018 н. р. покладено діяльність закладу відповідно до 

Статуту. 

         В школі один комп’ютерний клас,  збільшилось  навантаження на 

функціонуючий кабінет інформатики, через запровадження нового Державного 

стандарту в 2, 3, 4, 5, 6-х класах. 

 Починаючи з 1 класу, діти вивчають французьку мову. 

 Робочий навчальний план школи складено: 

             для 1-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, 

затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572, із 

змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014  №460 

(додатки №№ 1,3); 

              для  5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту 

України  від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 року 

№ 664), зі змінами згідно з наказами МОН України від 12.12.2014  №1465, від 

07.08.2015 №855 (додатки №№ 1,2); 

               8,9–х класів з поглибленим вивченням окремих предметів з 

українською мовою навчання (9а) та з поглибленим вивченням окремих 



предметів з навчанням румунською мовою (8, 9б) - за Типовими навчальними 

планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом 

МОН України  від 23.05.2012 № 616. 

             для 10-11 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 

27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014     № 

657 (додатки №№ 8, 14, 16) 

За рахунок варіативної складової введено: 

1. У початкових класах: 

- додаткові години  на вивчення предметів: 

 «Румунська мова» - 3б,4б класи по 1 годині (програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів з румунською мовою навчання, автор: Криган С. Г.); 

на предмети інваріантної складової: 

 «Музичне мистецтво» -  1, 2 класи по 0,5 годин (програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів  1-4 класи, укл. Л. О. Хлєбникова, Л. О. Дорогань) ; 

«Образотворче мистецтво» -  1, 2 класи по 0,5 годин (програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів  1-4 класи, укл. Ж. С. Марчук, Р. Т. Шмагало)  

- індивідуальні заняття:  у  1а, 3а, 4а  класах по 0,5 годин  на тиждень; 

курси за вибором:  

    «Християнська етика в українській культурі»  у  1а, 3а, 4а  класах по 0,5 годин  

на тиждень (програма  1-4 роки навчання, авт. Чернуха В.Г., Бєлкіна Е.В. (КМПУ 

ім. Б. Грінченка, 2007 p.); 

  «Каліграфія з елементами зв’язного мовлення» - 1а, 3а, 4а класи по 1 годині 

(програма курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів, автори: 

В.Трунова, Н. Боднар, В. Іовчева). 

2. У 5 –7 класах: 

курси за вибором:  

      «Українознавство» по 0,5 годин у 6а, 6б, 7 класах (програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів, укл. П.П.Кононенко, Л.Г. Касян ); 

      «Румунська мова для шкіл з українською мовою навчання» - 6 а клас – 1 година 

(програма «Румунська мова для шкіл з українською мовою навчання (5-9 класи)». 



Автор: Міхай Д.М., схвалено Вченою радою ІППОЧО, протокол №2/13 від 

13.03.2013 р.); 

       «Основи християнської етики» - 6-а клас –0,5 година (навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. Основи християнської етики. 1-11 класи. – 

Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2010. – 

160 с.); 

       «Інформатика» ( Програма пропедевтичного курсу "Інформатика. Шукачі 

скарбів" (Коршунова О.В.). 5-8 класи. Весна. 2010.) по  1 годині у 6 а класі  

        «Оповідання з історії Чернівецької області» (Оповідання  з історії  

Чернівецької області Програма  спецкурсу для 5 класу (Федорак В.Ф., Лист ІМЗО 

від 09.06. 2011. № 1.4/18 – Г- 366) – 5 клас – 0,5 годин. 

          «Історія Чернівецької області», Історія Чернівецької області (шкільний курс). 

Частини І-ІІ.  Від найдавніших часів до наших днів.  Програма курсу за вибором,  

спецкурсу, факультативу  для старшої профільної школи (Федорак В.Ф.), 6-7 клас 

по 0,5 годин. 

  3. У 8 – 9 класах: 

додаткові години  на  поглибленого вивчення  предметів: 

           «Географія» - 8, 9а, 9б класи по 1 годині (Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів із поглибленим вивченням географії ); 

додаткові години на вивчення предметів: 

      «Рідний край» - 1 година в 8, 9а, 9б класах (Програма розрахована на учнів 8–9 

класів загальноосвітніх навчальних закладів. Автори  Андрусяк Г.В, Гільберг Т.Г. );                                                                      

     «Екологія води» - 0,5 година в 8, 9а класі (програма  затверджено Міністерством 

освіти і науки України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021);  

      «Подорож екзотичними островами» - 0,5 година в 8, 9а, 9б класах (програма  

затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 28.10.2010 № 

1021);  

     «Румунська мова» -  0,5 годин у 9б класі (програма для 5-12     класів 

загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання, укл. Маноїл 

Є.М., Міхай Д.М. );  

факультативи: 



      «Українознавство»  по 1 годин у 8, 9а класах (програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів, укл. П.П.Кононенко, Л.Г. Касян ); 

      «Румунська мова для шкіл з українською мовою навчання» - 9 а клас – 1     

година (програма «Румунська мова для шкіл з українською мовою навчання (5-9 

класи)». Автор: Міхай Д.М., схвалено Вченою радою ІППОЧО, протокол №2/13 від 

13.03.2013 р.); 

   «Історія Чернівецької області», Історія Чернівецької області (шкільний курс). 

Частини І-ІІ.  Від найдавніших часів до наших днів.  Програма курсу за вибором,  

спецкурсу, факультативу  для старшої профільної школи (Федорак В.Ф.), 8-9 

класах по 0,5 годин. 

«Основи веб-дизайну» Програма курсу за вибором «Основи веб-дизайну»  

(І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко) 

4. У 10 – 11 класах: 

додаткові години на вивчення предметів: 

      «Математика» -10-11 класи – 1 година  (Навчальна програма з математики для 

учнів 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень); 

      «Українська мова» - 10 клас (Навчальна програма з української мови для учнів 

10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень);  

курси за вибором: 

    «Дорослішай на здоров’я» - 0,5 годин у 10-х класах (програма рекомендовано 

МОНМСУ, лист № 1/11-12028 від 20.07.2012 р.) 

      «Українознавство» - у 10-11 класах по 0,5 годин (програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів, укл. П.П.Кононенко, Л.Г. Касян ); 

    «Румунська мова для шкіл з українською мовою навчання» -  11а клас – 1год. 

(програма «Румунська мова для шкіл з українською мовою навчання (10-11 

класи)». Автор: Говорнян Л.С., схвалено комісією мов національних меншин 

Науково-методичною радою з питань освіти МОН України, протокол №5 від 

16.11.2012 р.); 

      «Історія румунського народу» (Схвалено НМК МОН України (протокол № 3 від 

05.12.2016 р.) (лист ІМЗО від 14.04.2017 № 2.1/12-Г-64) 

факультативи: 



       «Орфографічний практикум» - 11а, 11б класи –  по1 годині (програми курсів  за 

вибором і факультативів з української мови 8-11 класи, авт. Л.М. Кочергіна); 

       «Основи Інтернету» -  10-11 класи – по 1 годині (Програма курсу за вибором 

для основної школи, автори: Ю.О. Дорошенко, І.О. Завадський 

Н.С. Прокопенко); 

        «Основи практичної астрономії», (рекомендовано МОНУ,лист від 19.06,2009, 

№ 1/11-4349), 0,5 годин у 10 класі 

       «Орфоепія і орфографія румунської мови (10-11 класи).» (Програма «Орфоепія 

і орфографія румунської мови (5-9 клас)». Автор: Попа М.К., схвалено вченою 

радою ІППОЧО, протокол №2 від 09.04.2014 р.) 1 година у 10 класі, 

     «Екологія людини» (Лист ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту 

освіти» МОН України від 27.01.2014 № 14.1/12-Г-58) 

 

 1.3. Організація   різних  форм  позаурочної  навчально-виховної роботи; 

 Класоводами та класними керівниками школи здійснюється систематична 

робота з виховання учнів школи. Раз у тиждень у понеділок проводиться 

загальношкільна лінійка для учнів 2-11 класів та за графіком проводяться 

тематичні години спілкування, але робота не обмежується ними. Виховання дітей – 

це постійно триваючий процес, який відбувається як під час уроків, так і під час 

організованих виховних заходах.  

 Крім навчання, діти мають змогу розвиватись у позаурочний час у шкільних  

гуртках:(додаток) 
 

         Вчителі - предметники, класні керівники активно залучали впродовж 

навчального року обдаровану молодь до участі в предметних олімпіадах, 

різноманітних конкурсах, проектах, акціях тощо. 

№ 

п/п 

 

Прізвище,ім’я, по батькові учня 

 Клас 
Місце 

П.І.П. 

вчителя, 

який 

підготував 

учня 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА 

1. Патраш Михаєла Михайлівна  11 ІІІ Подлубняк 
Поліна 

Володимирівна 

ЕКОЛОГІЯ 



2 Патраш Ніколета Миколаївна  10 

ІІІ 

Горечка 

Мар’яна  
Іванівна 

3 Оленюк Віоріка Руславнівна  11 
ІІІ 

Возняк Марія 
Василівна 

РУМУНСЬКА МОВА 

4 Білоусяк Надєжда Іванівна  9Б ІІ Андрухович 
Олена 

Георгіївна 

5 Тофан Роміна Василівна  10 ІІІ Білоусяк 

Надєжда 
Іванівна 

ЕКОНОМІКА 

6 Топало Іван Костянтинович  11 ІІІ Акатріні 
Світлана 
Іванівна 

ТЕХНІЧНА ПРАЦЯ 

7 Патраш Георгій Георгійович  8 ІІ Карпюк Іван 
Іванович 

8 Лазареску Максим Ілліч  9 ІІ Карпюк Іван 
Іванович 

9 Кучурня Степан Афанасійович  10 І Карпюк Іван 
Іванович 

ОБСЛУГОВУЮЧА ПРАЦЯ 

10. Тофан Юліана Степанівна  9 ІІІ Влад Віоріка 
Георгіївна 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

11. Ігнатеску Євдокія Василівна  8 ІІ Малофій 
Світлана 

Василівна 

12 Білоусяк Крістіна Іванівна  9 ІІ Малофій 
Світлана 

Василівна 

13 Тофан Роміна Василівна  10 ІІІ Василович 
Надія Іванівна 

ПРАВОЗНАВСТВО 

14. Чоботарь Александра Костянтинівна  10 ІІІ Акатріні 
Світлана 

Іванівна 

     На виконання Указу Президента України №334/2015 від 12.06.2015 «Про заходи 

щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», «Заходів щодо 

реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та 

методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у 

загальноосвітніх навчальних закладах»,  керуючись методичними рекомендаціями 

Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області,  виховна 

робота протягом 2017/2018 н.р. була спрямована на виконання Законів України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту».  



           Для  їх реалізації у школі був розроблений план виховної роботи 

навчального закладу та плани виховної роботи класних керівників. Ці плани 

охоплюють всі напрямки виховання: національно-патріотичне, правове, моральне, 

формування здорового способу життя,художньо-естетичне, трудове, екологічне, 

превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, 

конкурси, міські заходи щодо втілення «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів», затверджених  Наказом 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України № 1243 від 31.10.2011 

року. Адміністрацією закладу розроблено заходи Загальнодержавної  програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»;  План  

заходів на виконання Концепції національно-патріотичного виховання учнів у 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 40 на 2015-2020 роки та реалізацію Указу Президента України від 

13.10.2015 № 580/2015 щодо виконання Комплексної програми  підвищення якості 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 

2017-2021 роки;  розроблено План заходів щодо попередження поширення 

правопорушень, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління серед учнів школи на 

2017/2018 н. р. Питання про стан виховної роботи постійно слухаються на нарадах 

при директорові, педрадах: питання національно-патріотичного виховання на 

уроках та в позаурочний час розглядалося на педагогічній раді ; громадянського 

виховання - на педагогічній раді; методоб’єднаннях класних керівників, 

загальношкільних зборах  і відображається у відповідних  наказах. 

Протягом року урочисто відзначалися державні свята, пам’ятні дати в історії 

України, святкування Дня Гідності, Дня захисника України, Дня Збройних сил 

України, проведено уроки памяті, бесіди, години спілкування, заходи, присвячені 

Голодомору, оновлено стенди «Державні символи», «Куточок правознавства», 

оформлено родинне дерево випускників школи минулих років. 

На виконання  Плану роботи школи та для ефективної реалізації виховного 

процесу протягом 2017/2018 навчального року організовано роботу  методичного 

об’єднання класних керівників 5-10 класів (керівник Андрухович О.Г.), на 

засіданнях якого розглядаються актуальні питання виховної діяльності. 

Проведення засідань сприяє підвищенню теоретичного рівня класних керівників, 



розширенню їхнього світогляду, допомагає отримати необхідні знання для втілення 

інноваційних особистісно зорієнтованих виховних технологій, впроваджувати 

активні форми і види діяльності.  

Звіт про виховну роботу за 2017-2018 н.р. (додається) 

 

Першого вересня у школі проведено єдиний урок «Україна - європейська 

держава». До Міжнародного Дня миру проведено виховні справи  «Мир на землі – 

радість у родині», флеш - моб «Ми – за мир!» на подвір’ї школи, конкурс малюнків 

на асфальті «Я хочу жити в мирній країні!»,  акцію «Подаруй голуба». Заступником 

директора з ВР Андрухович О.Г. та педагогом – організатором Унгурян М.К. 

організовано благодійні ярмарки, акція «Від серця до серця». Частина виручених 

коштів перерахована на лікування учням Чіжевський Михайло та Іван – 4700 грн.  

           Пріоритетним напрямком виховної роботи протягом року було  формування 

навичок здорового способу життя у дітей та підлітків. У першу неділю вересня 

заступником директора з виховної роботи. проведено Тиждень фізичного 

виховання та здорового способу життя, вчитель Топало Ю.Г. з учнями 9-10 класів 

рамках тижня туристсько-краєзнавчої роботи взяли участь змаганнях з пішохідного 

туризму та у змаганнях із спортивного орієнтування. 

 

Проаналізовано стан охоплення учнів гуртковою та позакласною роботою  в 

школі і позашкільних установах. Встановлено, що у шкільних гуртках задіяні 68,4 

% (106 учнів) –  більше половини учнів школи охоплено гуртковою роботою.  

Оновлено банк даних обдарованих дітей та їх досягнень. 

 Протягом навчального року обдаровані діти залучалися до участі у 

різноманітних заходах, конкурсах, турнірах, змаганнях. 

№ п/п Назва  Прізвище, ім’я  Місце  Клас  

 Фігурне водіння 

велосипеду 

Унгурян Євгена ІІІ 11А 

1.  «На дистанції  

Велоралі» 

Унгурян Євгена ІІІ  11А 

2.  «На дистанції  

Велоралі» 

Патраш Владислава  ІІІ 11Б 

3.  Естафету 
 миру  

Команда 
Багринівської ЗОШ 

  

4.  Естафету Унгурян Євген  І 11А 



 миру 

5.  Естафету  

миру 

Унгурян Євген ІІ 11А 

6.  Естафету  

миру 

Унгурян Євген ІІ 11А 

7.  Естафету 

 миру 

Патраш Владислава  ІІІ 11Б 

8.  Районному етапі 
Всеукраїнського 

конкурсу «Земля-наш 

спільний дім» 

Команда «3D» ІІІ  

9.  У районному етапі 

обласного фестивалю-
конкурсу народного 

танцю 

Колектив народного 

танцю 

ІІІ  

10.  У районному етапі 

обласного фестивалю 

дитячої та юнацької 
творчості «Чисті роси» 

номінація «Різьба по 

дереву» 

Лазареску Максим І 7 

11.  У районному етапі 

обласного фестивалю 
дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» 

номінація «Фольклорне 

мистецтво» 

Фольклорний 

колектив  

ІІІ  

12.  У районному етапі 
традиційної щорічної 

новорічно-різдвяної 

виставки  «Новорічна 

композиція » в номінації 
«В’язання» 

Унгурян Емілі ІІІ 1 

13.  У районному етапі 

фестивалю дитячої-

юнацької творчості та 

протипожежну та 
техногенну тематику  

номінація «Малюнок» 

4А  ІІІ 4а 

14.  У районному етапі 

традиційної щорічної 

новорічно-різдвяної 
виставки  «Новорічна 

композиція » в номінації 

«Новорічна стилізована 
ялинка» 

Учні 4 класу ІІІ 4б 



15.  В районному етапі 

Всеукраїнського 

конкурсу «Мирний 
космос» 

Тимочко Света ІІІ 10 

16.  В районному етапі 

Всеукраїнського 

конкурсу «Мирний 

космос» 

Тофан Юліана  ІІІ 9 

17.  Районному етапі 
Всеукраїнської заочного 

конкурсу-огляду 

«Галерея кімнатних 

рослин» 

Бобул Даніела ІІІ 9 

18.  Обласної виставки-
конкурсу української 

декоративної творчості 

серед учнів закладів 

загальної середньої, 
позашкільної освіти 

«Дерев’яна іграшка» 

Лазареску Максим ІІ 7 

19.  В районному етапі 

обласної виставки-

конкурсу «Галерея 
мистецтв» 

Патраш Ніколета Дипломант   10 

20.  В районному етапі 

Всеукраїнської  

виставки-конкурсу  

наукової-технічної 
творчості«Наш пошук і 

творчість  - тобі 

Україно!» номінація 
«Різьба по дереву» 

Дамаскін Іван  ІІ   11 

21.  В районному етапі 

обласного фестивалю-

конкурсу читців 

гумористів «Буковинські 
пересмішки» 

Бадюк Ірина  

Корня Богдан  

ІІІ 6 

7 

          

Також учні брали участь у таких конкурсах: 

1. Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» 

2. Всеукраїнська олімпіада Олімпус Осіння  сесія   

3. Всеукраїнська олімпіада Олімпус Зимова сесія   

4. Міжнародна  гра зі світової літератури 



5. Міжнародна природознавчій гра Геліантус 

6. Всеукраїнська українознавча гра Соняшник 

7. Всеукраїнському конкурсі з французької мови «Галус» 

8. МІЖНАРОДНИЙ ІНТЕРАКТИВНИЙ ПРИРОДНИЧНИЙ 

КОНКУРС «КОЛОСОК весняний-2018» 

9. Міжнародний математичний конкурс Kangaroo / "Кенгуру" 

 

        На належному рівні проведено предметні тижні.(згідно плану). 

 

       З метою здійснення превентивного виховання за важковиховуваними учнями 

закріплені вчителі-наставники, які  співпрацюють з батьками, постійно 

контролюють  місцезнаходження під час навчального процесу, ведуть щоденники 

спостережень за такими учнями. За окремим планом працює Рада профілактики   

правопорушень, налагоджена співпраця з представниками ювенальної превенції 

ВП, які протягом семестру проводили профілактичні бесіди  з учнями школи.  

         Невід’ємною частиною роботи є національно-патріотичне виховання. У 

грудні 2017 року проведено місячник військово-патріотичного виховання.  

        Учнівське врядування у школі здійснюється шляхом залучення школярів до 

проведення загальношкільних заходів та свят, проведення рейдів «Зовнішній 

вигляд», «Виконання домашніх завдань», «Перевірка щоденників». Лідери 

учнівського врядування  були активними в самостійній організації та  пропозиціях 

щодо проведення цікавих заходів для учнів, виступили з пропозицією провести 

ярмарок, допомагали у його проведенні. Також лідерами учнівського врядування 

проведено день самоврядування до Дня вчителя.  

         Таким чином, виховна робота протягом року здійснювалась за всіма 

основними напрямками відповідно до Плану роботи школи на 2017/2018н.р. 

виконана повністю. 

 

       Вжиті заходи щодо зміцнення  та  модернізації матеріально-технічної бази 

навчального закладу. 

 

На забезпечення функціонування школи (оплата праці працівникам школи, 

медикаментів, продуктів харчування, комунальних послуг, матеріалів/обладнання), 

http://www.kangaroo.com.ua/


відповідно до кошторису,  

у 2018 році виділено  3 млн. 873 тис. 112 грн. (ПО ОСВІТНІЙ СУБВЕНЦІЙ) 

також 1 млн. 431 тис. 750 грн. (додаткова дотація та власні доходи) 

(у 2017 році виділено 3 млн. 220 тис. 300 грн., у 2016 році –  2 млн. 165 тис 

977 грн.).  

З них продукти харчування – 53 тис 600 грн; 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 273 тис 400 грн. 

Оплата заробітної зарплати педагогам та обслуговуючому персоналу 3 млн. 

174 тис 682 грн.+894 тис. 750 грн. 

 

Здійснено списання та ліквідацію морально-застарілих, не підлягаючих 

ремонту та відновленню матеріальних та навчальних засобів навчання. 

Протягом року встановлено плитку у коридорі головного корпусу, закінченн 

ремонт класних кімнат, здійснено оновлення клумб, оформлено нові стенди при 

вході в школу та по всій школі.  

У 2018 році потрібні кошті  на встановлення плитки у 

внутрішньому дворі школи, огорожу школи.  
 

 

У 2017/2018 навчальному році забезпеченість підручниками становила 100% 

(завдяки позиченим в інших закладах). Основний бібліотечний фонд містить, , 

 

З метою якісного забезпечення функціонування закладу протягом 

навчального року проводилась робота з економії енергоресурсів в канікулярний 

період. Щодня відстежувались показники лічильників енергоносіїв. 

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх 

раціональне використання. 



 Звісно, коштів, які виділяються державою, місцевим бюджетом не вистачає. 

Ми раді з того, що отримуємо підтримку батьків. 

Зрештою, на кожній батьківській конференції, на класних батьківських 

зборах відбувається звіт про надходження коштів та окреслюються статті витрат на 

потреби школи.  

Звіти розміщуються в розділі «Фінансова звітність» інформаційного сайту 

школи.  

4. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими 

педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки. 

Навчальний заклад укомплектований керівними кадрами, педагогічними 

працівниками та обслуговуючим персоналом на 100 %. На сьогоднішній день 

вакансія учитель музики 0,5 ставки. 

У колективі превалює молоді не досвідчені педагоги. Для цього у школі 

працює уже 10 років  Школа молодого вчителя «Надія».  

Рік 

випуску 

Кількість 

випускників 

Працюють 

у школі 

Примітка 

2008 3 -  

2009 3 3  

2011 6 2  

2013 4 3  

2015 3 2  

2018 3 3  

всього 22 13 43,33% з 
працюючих 

вчителів  

 

 Середній вік працюючих педпрацівників школи складає 37,5 роки.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Педагогічні категорії та звання 
2015/2016 

н. р. 

2016/2017 

н. р. 

2017/2018 

н. р. 

Відмінник освіти України 1 1 1 

Вчитель-методист   1 

Старший учитель 4 4 6 

Спеціаліст вищої категорії 7 8 8 

Спеціаліст І категорії 3 3 3 

Спеціаліст ІІ категорії 3 3 5 

Спеціалістів 16 17 15 



У 2017/2018 навчальному році відповідно графіку було атестовано 6 педагогів  
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    Плинність  кадрів є. За останній рік звільнено Кушнір Ю.М., Телегуз А. В., 

Кодіца В.М., Левчик Ю.С. 

      Якість забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними 

кадрами, визначається  результативністю роботи вчителів,  адже успіх дитини – це 

успіх вчителя, який його навчає. 

      Керуючись основними документами про організацію навчально-виховної 

роботи в тому числі  проведенням методичної роботи з педкадрами: Законом 

України «Про загальну середню освіту»,  Рекомендаціями щодо організації 

методичної роботи  з педагогічними працівниками в загальноосвітніх середніх 

закладах освіти, Положенням про методичний кабінет закладу освіти, Положенням 

про атестацію педагогічних працівників, затвердженим згідно з вимогами Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників України (із змінами, 

затвердженими наказом МОН молоді та спорту від 20.12.2011 № 1473, наказом 

МОН № 1135 від 08.08.2013, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 14.12.2010 за 

№ 1255/18550, Положенням про психологічну службу системи освіти України, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 № 616, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 23.07.2009 за № 687/16703, відповідно до 

Перспективного  плану роботи школи на 2012-2017 роки,  Плану роботи на 

2017/2018 н.р. видано наказ  від 08.09.2017 р. № 122 «Про організацію методичної 

роботи з педагогічними кадрами на 2017/2018 н.р.». 

     Методична робота у 2017/2018 навчальному році була спрямована на 

вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної 

роботи, підвищення фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної 

діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, 

збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них 

цілісної системи соціальних та загальних компетентностей на основі особистісного 

підходу до потреб і можливостей учнів.  

Наказ від  08.09.2017 р. № 122  «Про організацію методичної роботи з 

педагогічними кадрами на 2017/2018 н.р.» за термінами виконання виконано. 

       Протягом п’яти років педагогічний колектив школи працював над науково-

методичною проблемною темою «Формування успішної особистості школяра 



шляхом використання нових інформаційних технологій». На засіданні педагогічної 

ради 04.06.2018 року (протокол № 7 від 04.06.2018) підбито підсумки реалізації 

даної проблемної теми . 

 

         Головними завданнями  методичної роботи є:  

-   ознайомлення з нормативно-правовими документами, які визначають державну 

політику в галузі освіти; 

-    апробація навчальних підручників, посібників та програм для учнів 9-го класу; 

-   використання  на практиці сучасних інформаційних та комунікативних 

технологій у системі науково-методичної роботи; 

-    вплив методичної роботи на результативність навчально-виховного процесу за 

підсумками олімпіад, конкурсів;                                                                                           

-    залучення до науково-дослідницької та експериментальної роботи вчителів                                                     

та учнів; 

-   створення умов для зародження, оцінювання та використання  педагогічного 

досвіду. 

     З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва 

методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, 

визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план 

роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани 

роботи шкільних методичних об’єднань на 2017/2018 навчальний рік.  

     Протягом  2017/2018  н.р. було організовано роботу шкільних методичних 

об’єднань вчителів - предметників та класних керівників, затверджено плани їх 

роботи, методичні проблеми, над якими працювали шкільні методичні об’єднання, 

визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань 

була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності 

вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність шкільних 

методоб’єднань було сплановано на основі плану роботи школи на рік  та 

Перспективного плану розвитку школи. Проведено  заплановані засідання 

методичних об’єднань з усіх напрямів, робота яких будувалася за окремими 

планами. На  запланованих  засіданнях  методичних об’єднань обговорювалися як 



організаційні питання (рекомендації МОНУ, обласної конференції, серпневої 

міської конференції, рекомендації  щодо викладання і вивчення навчальних 

предметів у 2017/2018 н.р., зміни  у навчальних програмах, підготовка і проведення 

олімпіад, предметних тижнів, проведення моніторингів), так і науково-методичні 

питання.  

        Упродовж   2017/2018 н.р.  проведено усі заплановані предметні  тижні 

(звіт) 

 

     З метою ознайомлення з нормативними документами, Державними 

стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, 

новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо протягом 

2017/2018 н.р. проведено 15 методично-оперативних нарад та 7 інструктивно-

методичних. Кожен керівник методичного об’єднання, ретельно проаналізувавши 

діяльність об’єднання, перспективно  визначив пріоритети в методичній роботі на 

2017/2018 н.р., зокрема посилена увага роботі з обдарованими  учнями, поширення 

передового педагогічного досвіду через публікації в фахових виданнях, 

узагальнення досвіду в професійний портфоліо  вчителя - предметника тощо. 

     В цілому роботу шкільних методичних об’єднань у  2017/2018 навчальному році 

можна оцінити задовільно. 

      Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка 

здійснювалась у  2017/2018 н.р. згідно з перспективним планом. Відвідуючи курси, 

вони виконали творчі проекти, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними 

методичними темами, поділилися досвідом. 

          В цілому у 2017/2018 н.р. проведено 9 засідань педагогічної ради 

 

 В цілому план заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом  

2017/2018 навчального року виконаний.  

 

Проте необхідно: 

 

-  працювати над удосконаленням уроків, як основної форми роботи; 



-  усунути недоліки в інформаційному забезпеченні учителів, 

зобов’язувати всіх вчителів використовувати ІКТ в навчально-виховному 

процесі; 

-  систематично удосконалювати форми методичної роботи з 

педагогічними кадрами; 

- посилити роботу з виявлення обдарованих дітей, якісно здійснювати 

підготовку учнів до олімпіад; 

-  працювати  над підвищенням якості початкової та  базової загальної 

освіти учнів, формуванням у них уміння самостійно здобувати знання, творчо 

застосовувати їх на практиці; 

- брати участь у фахових конкурсах, презентувати педагогічну 

майстерність. 

 

5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я учнів та педагогічних 

працівників: 

 

5.1. забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів і 

педагогічних працівників; 

  В школі створені всі необхідні умови для організації харчування.  Всі учні 

школи мають змогу користуватись послугами їдальні. 

 

Щороку медична служба школи надає аналітичний звіт щодо стану здоров’я 

й рівню захворюваності учнів школи. Перш за все зазначу, що до 15.09 щороку 



формуються списки фізкультурних груп за значенням проби Руф’є та загальним 

станом здоров’я учнів. 

 

З поданої таблиці видно, що кількість учнів, які входять до основної групи – 

66 % . 
 

 

5.2. отримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм; 

 З метою дотримання вимог охорони дитинства та інформування батьків про 

законодавчі акти соціальним педагогом, педагогом-організатором, класними 

керівниками  9  класу у листопаді було організовано й проведено «круглий стіл» з 

батьками випускників  на тему «Соціальний захист учнів». Акцентувалась увага на 

ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства» щодо пільгових умов для вступу 

до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів 

дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та 

іншим категоріям дітей, які потребують соціального захисту, за умови, наявності у 

них достатнього рівня підготовки. 

 Соціальний педагог школи інформує батьків дітей соціально незахищених 

категорій про зміни в законодавстві, розміщуючи інформацію на стенді 

«Інформаційний вісник для батьків», надсилаючи листи-повідомлення, а також під 

час індивідуальних консультацій і бесід.  

  
Соціальний  захист  дітей  соціально незахищених категорій. 

 

 На виконання Законів України від 26.04.2001 №2402-ІІІ «Про охорону 

дитинства»,  21.06.2001 №2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та 

молоддю», на виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій 

щодо реалізації Конвенції  ООН про права дитини на період до 2016 року» та з 

№ 

п/п 

К-сть 

учнів 

(всього) 

К-сть учнів, 

що пройшли 

медичний 

огляд 

 

% 

 

К-сть учнів 

віднесених 

до 

основної 

групи 

 

% 

К-сть учнів, 

які 

віднесені 

до 

підготовчої 

групи 

 

 

 

% 

 

 

К-сть 

учнів 

віднесених 

до спецмед 

групи 

 

% 

1 155 155 100 102 66 45 29 8 5 



метою організації і проведення профілактичної роботи з неповнолітніми видано 

наказ «Про організацію роботи щодо соціального захисту учнів пільгових категорій 

у 2017/2018 н.р.», розроблено та затверджено  План заходів  щодо соціального 

захисту дітей на 2017/2018н.р. 

На основі звітів поданих класними керівниками сформовано загальношкільний 

паспорт та перевірено наявність документів, що підтверджують  статус дітей, 

складено акти обстеження матеріально-побутових умов. Відповідно до соціального 

паспорту станом на 05.09.2017 в школі навчалося 155 учнів,  на 05.01.2018 р. – 152 

учнів. Щомісяця відбувається засідання Рад профілактики щодо попередження 

негативних проявів в учнівському середовищі. 

  

 

5.3. Моральне  та  матеріальне стимулювання учнів і педагогічних 

працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення. 

 

 

Всі працівники школи влітку 2017 року отримали чергову щорічну відпустку, 

у 2017 році видано накази на відпустки, подано графік до бухгалтерії, проведено 

нарахування коштів. (наказ про премію – № 124-1-8, від 15.09.2017 р. сума 41500 

грн., наказ № 139-в/ А – 36 008 грн.) 

5.4. Дотримання    правопорядку    неповнолітніми    та    вжиті профілактичні 

заходи щодо попередження правопорушень з їх боку. 

Учні   на внутрішньо шкільному  обліку є.   

5.6. Стан дитячого травматизму. 

 Протягом навчального року зафіксовано 2 випадків травмування учнів, в 

домашніх умовах.  

6. Залучення  педагогічної  та  батьківської  громадськості навчального 

закладу до управління  його  діяльністю;  співпраця  з громадськими 

організаціями. 

Відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

батьки або особи, які їх замінюють є учасниками навчально-виховного процесу. 

 

У 2017/2018 н. р. проведено: 



1) батьківські конференції;  

2) збори голів батьківських комітетів; 

3) збори з батьками випускників 9-х кл., 

4) збори батьків майбутніх першокласників; 

5) Рейди батьківського комітету спільно з адміністрацією школи. 

Класні керівники, класоводи залучали батьків до організації й проведення 

спільних заходів, екскурсій, гурткової роботи з учнями школи.  

7. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності 

навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, 

викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших 

органів громадського самоврядування. 

 Адміністрація школи вчасно реагує на письмові та усні звернення громадян, 

керується вимогами Закону України «Про звернення громадян». Облік особистого 

прийому громадян, реєстрація пропозицій, заяв і скарг громадян ведеться у 

відповідних журналах.   

Закінчення навчального року, якість знань учнів. 

 

Адміністрацією школи видано наказ від __________ «Про порядок закінчення 

2017/2018 навчального року та проведення державної підсумкової атестації  учнів». 

Відповідно до цього наказу чітко спланована робота: складено графік проведення 

ДПА, затверджено комісії, проведено нараду при директорі щодо якісного 

закінчення навчального року учнями 1-10 класів, проведення ДПА в 4, 9 класах. 

Проведено 4 педагогічних ради: березень – вибір предмета ДПА в 9 класі, квітень – 

затвердження завдань ДПА для 4, 9 класів, травень – переведення учнів 1-4 класів, 

червень – переведення учнів 5-8 класів, випуск учнів 9 класу. Всі заходи виконані 

якісно у вказані терміни. Результати ДПА наведено в таблиці:  

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

Результати ДПА 4, 9 класи наведено в таблиці: 

 

 

 

 

 

 

 

№ Навчальний предмет 

Кількість 

учнів  

 

 

 С
к

л
а

д
а

л
и

 

Д
П

А
 

Рівень навчальних 

 досягнень учнів 
середній 

бал початковий                                      

1-3  

бала 

середній                                                     

4-6 

 балів 

достатній                                           

7-9 

балів 

високий 

10-12 

балів 

4 а  

1 
Українська мова та 

читання 
6 6 - 2 4 - 7,67 

2 Математика 6 6 - 3 1 2 7,17 

всього 12 12 - 
5 

41,7% 

5 

41,7% 

2 

16,7% 
7,42 

4 б 

1 
Українська мова та 

читання 
8 8 1 3 3 1 6,63 

2 Математика 8 8 1 3 2 2 7 

3 Румунська мова 8 8 1 3 1 3 7,38 

всього 24 24 
3 

12,5% 

9 

37,5% 

6 

25% 

6 

25% 
7,003 

Всього 4 а, б 36 36 
3 

8,33% 

14 

38,9% 

11 

30,5% 

8 

22,2% 
7,09 

9 а 

1 Українська мова 5 5 -  4 1 8,6 

 Українська література 5 5 -  1 4 10 

2 Математика  5 5 - 3 1 1 7,4 

всього 15 15 - 
3 

20% 

6 

40% 

6 

40% 
8,67 

9 б 

1 Українська мова  7 7 1 1 4 1 7 

2 Математика  7 7 1 3 2 1 6,14 

3 Румунська мова 7 7 1 1 3 2 7,57 

всього 21 21 
3 

14,3% 

5 

23,8% 

9 

42,9% 

4 

19% 
6,9 

Всього 9 а, б 36 36 
3 

8,33% 

8 

22,2% 

15 

41,7% 

10 

27,8% 
7,785 



ДПА у формі ЗНО 2018, 11А+11Б 

 

 

Таблиця навчальних досягнень учнів 5- 11 класів   за  2017/ 2018 н.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ Навчальний предмет 

Кількість 

учнів  

 

 

 С
к

л
а

д
а

л
и

 

З
Н

О
-Д

П
А

 Рівень навчальних 

 досягнень учнів 
середній 

бал початковий                                      

1-3  

бала 

середній                                                     

4-6 

 балів 

достатній                                           

7-9 

балів 

високий 

10-12 

балів 

11 а +11 б 

1 Українська мова  20 20 7 10 3 - 4,55 

2 Історія України 20 20 3 15 2 - 5 

3 Фр.мова 15 14 9 5 - - 3,21 

4 Математика 1 1 - 1 - - 6 

5 біологія 4 4 - 4 - - 4,75 

всього 60 59 
19 

32,2% 

34 

59,2% 

5 

8,47% 
- 4,424 



    Отже атестовано всіх учнів. Начальну програму засвоїли всі учні.  Середній бал 

по класах складає 7,346 бала. 

 

 

Управлінська діяльність. 

 

 

Управління школою здійснюється відповідно до Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад, що затверджений Постановою КМУ від 

27.08.2010 № 778, Статутом школи, Перспективного плану роботи школи, планом 

роботи школи на 2017/2018 н.р., плану внутрішньо шкільного контролю,  

календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних 

керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на 

взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, 

забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю 

в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-

виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.  

У школі  в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують 

діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до 

мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства 

освіти і науки України, Департаменту освіти і науки ОДА. Керівництво управління 

освіти здійснюється через сайт Управління: розділи: оголошення, накази 

управління, листи управління.  

У школі функціонує свій сайт. Робота адміністрації школи є прозорою.  

 Контроль і керівництво  - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція 

управління. У школі адміністрацією використовується багато різних форм 

контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких 

традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних 

планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників  тощо.  Аналіз 

результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях 

педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім 

контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні 



дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За 

результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські 

рішення щодо конкретних учителів та учнів. Протягом року проведено 8 засідань 

педагогічних рад. На засіданні педрад розглядаються питання про стан виконання 

рішень попередніх педрад. 

 Одним із основних управлінських документів у школі є наказ. 

 Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до 

демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки 

колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного 

сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження 

делегуються. Дирекція школи у роботі з працівниками дотримується партнерського 

стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти 

рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому 

здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, 

інформування. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі 

залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають 

такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до 

людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю. У зв'язку з цим  

надається  колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру 

роботи, створюються  необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх колег 

бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і 

властивостей. 

 

 
Директор школи ____________ М.М.Акатріні 
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