
Школа здійснює свою діяльність згідно Конституції України, Законів України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», мовного законодавства, Державного 

стандарту загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання в старшій 

школі, Декларації прав дитини, Комплексної програми інформатизації та 

комп’ютеризації, Програми «Обдарована молодь», Програми «Основні орієнтири 

виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», 

Постанов Уряду та інших нормативно-правових документів Міністерства освіти та 

науки України, Департаменту освіти міста Києва, відділу освіти Дарницької 

районної держадміністрації, Статуту школи. 

Основними напрямами роботи школи  в 2015/2016 навчальному році стали: 

1. Забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення 

навчанням дітей шкільного віку), продовження навчання випускників школи. 

2. Створення умов для варіативності навчання й впровадження 

інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. 

3. Забезпечення школи кваліфікованими педагогічними кадрами, доцільне 

їх розміщення. 

4. Виховна робота, соціальний захист, збереження й зміцнення здоров’я всіх 

учасників навчально-виховного процесу. 

5. Залучення педагогічної й батьківської громадськості до управління 

діяльністю школи, співробітництво з громадськими організаціями. 

В 2015 році до першого класу було набрано 147 учнів ,було створено 5 класів.  

На початок 2015/2016 н.р. у школі навчалось 1025 учнів, на кінець року – 1023 

учнів у 37 класах. Аналіз руху учнів упродовж навчального року свідчить про 

дієвість і результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження 

шкільного контингенту та забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти. В 

цілому класи нормативно наповнені, за винятком 3-Д, 5-А, 6-А, 6-Б, 6-В, 7-А, 7-Г, 9-

А, 10-А класів, де наповнюваність менша за нормативну і поділ класу на групи при 

вивченні окремих предметів неможливий. Організовано 11 груп продовженого дня. 

У школі постійно ведеться облік відвідування учнями уроків. 



У 2015/2016 н.р. продовжено моніторингове дослідження щодо визначення 

якості освіти в закладі. Одним із важливих напрямів цього є дослідження рівня 

навчальних досягнень учнів. У школі діє чітка система збору та аналізу такої 

інформації. Класні керівники, класоводи складають наприкінці І та ІІ семестрів і 

навчального року моніторингову картку успішності учнів класу за результатами 

досягнень із навчальних предметів. Цифри й факти змушують педагогічний 

колектив закладу шукати шляхи підвищення рівня якості освіти. Моніторинг дає 

змогу аналізувати академічні результати успішності учнів, контролювати рівень 

педагогічної діяльності, прогнозувати кінцеві рівні навчальних досягнень учнів та 

прогнозувати плани успішного навчання дітей. Так, опрацювавши дані за останні 

роки було виявлено позитивні зміни рівня інтелектуального розвитку учнів з 

високим рівнем навчальних досягнень. 

Протягом  навчального року проводився  моніторинг навчальних досягнень учнів з 

усіх предметів. Це дало можливість відслідкувати рівень знань, проаналізувати стан 

досягнень по класах з усіх предметів, провести корекційну роботу зі 

слабовстигаючими учнями, надати їм педагогічну допомогу й підвищити рівень їхніх 

знань. 

Аналізувалось не тільки якість знань, але й рівень навченості учнів з основ наук, 

також порівнювались результати за предметними циклами. 

За підсумками навчального року: 

 45 учнів — нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення в навчанні»; 

 1 учень закінчив 11 клас із золотою медаллю «За високі досягнення  у навчанні»; 

 11 учнів нагороджені Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні 

окремих предметів»; 

 2 учні отримали  свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою; 

 49 учнів закінчили навчальний рік   на   високому   рівні.   

Триває робота в такому стратегічному напрямку, як розвиток творчої 

особистості за програмою «Обдаровані діти» . 



Головна мета – якомога раніше виявити здібності, схильності дитини, вчасно 

підтримати обдарованість, розвивати талановитість. За 2015-2016 навчальний рік 

маємо такі результати:  

- 13 місце в районі з 36 шкіл  за результатами районного етапу Всеукраїнських 

олімпіад. 

- 12 місце в районі за результатами міського етапу Всеукраїнських олімпіад. 

- 8 місце по ЗНО з української мови. 

- 13 місце – ЗНО з історії України. 

- 8 місце – ЗНО з математики. 

- 18 місце – ЗНО з англійської мови. 

- 14 місце – за результатами всіх ЗНО. 

- 6 місце ДПА з української мови. 

- 6 місце ДПА з математики. 

- 8 місце ДПА з історії України. 

Активно приймаємо участь в мовно-літературних та математично-природничих 

конкурсах. 

- 5 місце за результатами районного етапу VI Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу імені Тараса Шевченка. 8-ме на міському етапі. 

- 10 місце - Міжнародний конкурс з української мови  ім. Петра Яцика 

Формування національної свідомості школярів здійснювалося у процесі 

вивчення основ наук, проведення позаурочних виховних заходів, роботи з батьками. 

Проведено благодійні акції для воїнів АТО. 

Впроваджувалися технології формування ціннісного ставлення особистості до 

історичних, культурних, духовних надбань рідного народу, до себе, родини, людей.  

Значна робота проводилася щодо зміцнення фізичного та психологічного 

здоров’я дітей. 

Ведеться облік дітей схильних до правопорушень, готувалися подання у ССД, 

працювала комісія з профілактики правопорушень. Діти соціально незахищених 

категорій залучаються до концертів, акцій. 



З метою зміцнення психологічного здоров’я школярів працювали психолог 

школи Черняк В.В., соціальний педагог Фатова О.Ю., які допомагали педколективу 

реалізувати основні завдання удосконалення навчально-виховного процесу, сприяли 

гуманізації стосунків педагогів і батьків з дітьми. 

Вони проводили психодіагностичну, профілактичну, консультаційну та 

корекційно-розвивальну роботу. 

З метою залучення учнів до участі в управлінні шкільними справами в школі 

діяло учнівське самоврядування. Учні активно брали участь у всіх шкільних, 

районних та міських заходах та отримували перемогу, а саме: 

- участь в «Інтелект-турнір» і та «Юніор-турнірі» 

- участь V Міській профорієнтаційній грі «Мистецька фортеця», яка 

щорічно проводиться Департаментом освіти і науки, молоді та спорту 

- участь у районних Змаганнях з футболу «Шкільна ліга» та у 

шаховому турнірі «Кришталева тура» 

- участь у Першому екофестивалі-конкурсі «День моря – 2015» 

- Поліщук Мирослава, учениця 6-А класу - ІІІ місце у районному 

Конкурсі патріотичної пісні «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине» 

- участь у районних та міських конкурсах-виставках малюнків: ІІ та ІІІ 

місце в районному конкурсі «Охорона праці очима дітей», ІІ та ІІІ місце в районному 

конкурсі «Збережи ялинку»,  участь Х міському конкурсу «Київ – моє місто, мені в 

ньому жити, мені його створювати», учениця 8-Б класу  Нікітчина Анна 

-  переможиця у районному етапі конкурсу малюнка «Пожежна безпека очима дітей», 

Шевчук Дмитро, учень 9-В класу - ІІ місце у міському конкурсі «Обери чисте 

майбутнє» був нагороджений подарунком від П.Пантєлєєва та Київкомунсервіс. 

- Магерівська А.Б. провела велику роботу з туристичного та 

краєзнавчого напрямів, а також з патріотичного виховання: тренувальний водний 

похід, участь у І (районний) етапі Всеукраїнської  дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), старшокласники пройшли допризовну 

підготовку у військовому таборі, Дарницький районний туристсько-краєзнавчий 

зліт учнівської молоді – Квест-похід 
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- КВК Юних пожежних «ДНБ», керівник Антипіна Г.Б., отримали  кубок 

переможця серед команд, котрі вибороли перемогу на зональних етапах, тобто І місце 

в Києві 

- за активну участь у акціях по збору макулатури учням 4-Б та 2-А класу 

буде організовано екскурсію в Адміністрацію Президента.  

- за допомогу безпритульним тваринам, учні школи отримали подяки та 

грамоти від організаторів за 77 кг зібраного корму, зайнявши 3 місце по збору 

допомоги у місті Києві. 

Для надання допомоги дітям із зони АТО, протягом року проводилися акції: 

збір одягу, канцтоварів, іграшок, продуктів харчування, вітамінів, подарунків до 

Новорічних свят, крашанок та пасок. Завдяки зібраним коштам на шкільних 

ярмарках забезпечили воїнів АТО термоодягом, продуктами, бензопилами на суму 

– 17.000 грн , а також передали у Благодійний Фонд кошти у розмірі 20.000 грн. на 

лікування онкохворих дітей. 

Класними керівниками  було організовано та проведено з учнями школи багато 

екскурсій, відвідування музеїв та театрів, виховні години та заходи відповідно до 

тематичних тижнів та місячників. 

 


