«Дуже важливо, щоб кожна дитина повірила у власні сили,
раділа кожному шкільному дню, кожній зустрічі з педагогом,
кожному дзвінку на урок. Принципово важливо,
щоб шкільне життя стало для кожного учня сенсом його власного життя».
Шалва Амонашвілі
Вступ
Ми живемо в період інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, які міцно увійшли в наше життя. Інформатизація суспільства є перспективним шляхом до економічного, соціального та освітнього розвитку. Нові форми організації діяльності і управління, нові види технологій охоплюють різні сфери життєдіяльності людства. Тому сучасна молода людина повинна вміти швидко і успішно
адаптуватися до соціальних змін, правильно діяти в різних життєвих ситуаціях, творчо і критично милити, розв’язувати проблемні завдання, формувати в собі такі якості
особистості як ініціативність та відповідальність.
Актуальним завданням сучасної системи освіти України є підвищення рівня якості знань учнів. Сьогодення вимагає, щоб освіта давала дітям нові життєві стратегії, життєву компетентність, сприяла мобільності їх соціальної поведінки, тому що саме це дозволяє особистостям долати кризові ситуації, обирати свій шлях у майбутньому.
Діти – найдорожче багатство
кожної родини та кожної людини, вони – надія на щасливе майбутнє нації. Сьогодні
у школі навчається покоління дітей, яке живе в інформаційному суспільстві, у цифровому середовищі і тому важливо переосмислити самоцінність знань та самодостатність учителя, як джерела інформації. Вчитель повинен творити, а не бути науковцем. Освітяни визначають майбутнє через якісну освітню траєкторію. Місія школи –
становлення України як Батьківщини вільних і талановитих людей. Майбутнє країни,
її соціально-економічне та духовне піднесення, забезпечення конкурентоспроможності на світовій арені за обдарованою молоддю, її майбутньою елітою, поколінням,
здатним навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського
суспільства. Саме тому дуже важливо створити середовище та дати інструментарій
для розвитку творчого потенціалу учителя, який сформує необхідні життєві компетенції у вихованців.
У НВК № 12 забезпечено рівний доступ до якісної
освіти усіх категорій дітей відповідно до їхніх потреб.
Ми визначаємо майбутнє через якісну освітню траєкторію !!!
Не секрет, що від гармонійного розвитку дітей та молоді залежить наше спільне майбутнє. Становлення та виховання дитини, як особистості,
відбувається у період навчання її у школі. Школа – це простір життя юної людини.
Тут дитина не лише готується до життя, а повністю живе, тому вся діяльність навчального закладу будується так, щоб сприяти розвитку особистості, як творця і проектувальника власного життя, гармонізації й гуманізації взаємин між учнями і педаго-

гами, школою і родиною.
Наша місія сьогодні – становлення України як Батьківщини вільних і талановитих людей.
Упродовж 2014–2015 навчального року адміністрацією школи на виконання законів Конституції України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
інших нормативно-правових документів було вжито заходи, спрямовані на забезпечення належних умов для функціонування НВК №12 та створення умов для рівного
доступу дітей регіону до якісної освіти.
Зусилля дирекції школи та педагогічного колективу за активної підтримки батьків учнів, громадян міста, депутатів усіх рівнів були зосереджені на реалізацію
пріоритетних напрямів розвитку освіти, визначених серпневою конференцією педагогічних працівників 2014 року, на подолання наявних проблем, вирішення перспективних завдань.
Найхарактернішою особливістю системи навчання у НВК № 12 є співіснування двох стратегій
організації навчання: традиційної та інноваційної. Інноваційне навчання орієнтоване
на формування готовності особистості до динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку творчих здібностей, різноманітних форм мислення, а також здатності до співпраці з іншими людьми.
Засновник Навчально-виховного комплексу №12 – Рівненська міська рада.
Форма власності – комунальна.
У НВК №12 навчальний процес здійснюється українською мовою, запроваджено поглиблене вивчення іноземних мов, починаючи з першого класу, математики
– з восьмого, а з п’ятого класу налагоджено систему створення пропедевтичних класів. Навчання у старшій школі профільне. Вчителі закладу мають досвід роботи у
класах
інформаційного,
технологічного,
суспільно-гуманітарного,
хімікобіологічного, художньо-естетичного профілів. Також у школі велика увага приділяється позакласній роботі, створено розгалужену систему гуртків та факультативів.
Такий підхід дає змогу учням, що навчаються у класах з поглибленим вивченням математики, додатково, за бажанням, вивчати польську та німецьку мови або поглибити
знання з англійської мови. Водночас учні спеціалізованих класів іноземних мов можуть поглибити знання з математики.
Відповідно до статуту НВК №12 головною метою закладу є розвиток дитини
як особистості та найвищої цінності суспільства, а також створення умов для навчання талановитої, обдарованої молоді, залучення її до систематичної науководослідницької, пошукової, експериментальної роботи.
У НВК №12 створено умови для максимального розкриття особистості та реалізації здібностей школярів, для усебічного і психологічного розвитку дітей через
співпрацю учнів і вчителів, що дозволяє якнайповніше об’єднати навчальну та позакласну сфери діяльності в умовах навчальної співдружності і дає можливість реалізовувати індивідуальні освітні маршрути учнів, а також сформувати простір, що
об’єднує в єдиний функціональний комплекс освітні й оздоровчі процеси.

Основними завданнями та пріоритетними напрямами роботи
на 2015-2016 навчальний рік педагогічний колектив визначив такі:
( рішення педагогічної ради школи,протокол №1 від 31.08.2015 ):

Реалізація завдань, визначених законами Конституції України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», постановами Кабінету Міністрів України «Про державний стандарт базової і повної середньої освіти», «Про затвердження Державного
стандарту початкової загальної освіти»;

Оновлення змісту освіти на основі національних традицій, світового досвіду та
принципів сталого розвитку;

Реалізація концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
 Посилення ролі формування духовних та моральних цінностей учнівської молоді
через активну реалізацію Обласної програми національного виховання учнівської
молоді на період 2008–2020 років;
 Забезпечення реалізації міських, обласних та Всеукраїнських програм розвитку
галузі;

Створення ефективної системи національного виховання, забезпечення фізичного, морального, культурного і духовного розвитку дитини;

Формування соціально зрілої, національно свідомої творчої особистості, громадянина України;
 Сприяння розвитку учнівського самоврядування, продовження випуску шкільної
газети «Дайджест» для педагогів, учнів та батьків;
 Подальший розвиток середовища, сприятливого для збереження здоров’я;

Забезпечення сприятливого психологічного мікроклімату в учнівських та педагогічному колективах;
 Створення умов для самореалізації та всебічного розвитку особистості.
 Продовження діяльності в напрямку впровадження у навчально-виховний процес
інноваційних форм та методів роботи;
 Удосконалення форм та методів роботи з обдарованими дітьми, Подальше покращення системи стимулювання обдарованої учнівської молоді;
 Продовження роботи НВК № 12 у науково-педагогічному проекті «Інтелект
України» відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої
діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
7 листопада 2000 року № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
грудня 2000 року за № 946/5167;
 Продовження роботи у класі інклюзивної освіти;
 Продовження діяльності в напрямі реалізації міжнародних проектів;
 Забезпечення функціонування оптимальної мережі класів та переведення їх на
однозмінний режим роботи;
 Подальше впровадження системи профільного навчання;

 Створення умов для охоплення навчанням у школі дітей шкільного віку з мікрорайону навчального закладу;
 Створення умов для впровадження викладання англійської мови з 1 класу та основ інформатики з 2 класу;

Створення умов для якісного доступу до використання інформаційнокомунікаційних Інтернет-технологій;

Поширення на всіх учасників навчально-виховного процесу використання інформаційно-начально-комунікаційного ВЕБ-порталу як основи створення єдиного
освітнього інформаційного простору;

Продовження створення мультимедійного навчального контенту;
 Продовження проведення моніторингових досліджень, експертизи якості освіти
як основи підвищення ефективності навчально-виховного процесу;
 Покращення спортивної бази школи, завершення створення та облаштування гімнастичної зали;
 Подальше забезпечення школи технічними засобами навчання;
 Сприяння зміцненню матеріально-технічної бази школи.
Забезпечення реалізації Всеукраїнських, міських та обласних програм розвитку
галузі
З метою виконання поставлених завдань заклад продовжує працювати над реалізацією таких міських програм розвитку освіти:
 Програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року;
 Програми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах області на період до 2015 року;
 Обласної програми роботи з обдарованою молоддю на 2011–2014 роки.
Реалізація Обласної програми роботи з обдарованою молоддю області на
2011 – 2014 рр. здійснюється через виконання основних завдань цієї програми, а саме: підвищення рівня науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення
роботи з обдарованою молоддю; визначення основних напрямів роботи з обдарованою молоддю, використання інноваційних методів роботи; науково-методичний та
психолого-педагогічний супровід виявлення відбору та підтримки обдарованої молоді, розроблення індивідуальних програм; сприяння підвищенню соціального статусу
обдарованої молоді та її наставників; забезпечення стимулювання обдарованої молоді та її наставників до науково-дослідницької і творчої діяльності. Виконання цієї
Програми забезпечує підтримку розвитку творчого потенціалу здібних та обдарованих учнів.
Систематично проводиться робота
щодо виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку, створення
класів та груп із поглибленим вивченням предметів, збільшення кількості гуртків та
забезпечення доступності позашкільної освіти. У НВК №12 реалізовуються заходи,

спрямовані на залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності, забезпечено умови для проведення шкільних олімпіад і
конкурсів.
У НВК № 12 забезпечено умови для виконання Міської програми роботи з обдарованою молоддю на 2011-2014 роки (затверджена рішенням сесії міської ради від
07.07.2011р. № 919), про що свідчать стабільно високі результати роботи з обдарованими дітьми.
Учні школи показують постійно високі результати в олімпіадах на рівні міста
та області.
Значних успіхів досягнуто в напрямку реалізації Програми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах області на період
до 2015 року, за якою передбачено вдосконалення комп’ютерної мережі Інтернет,
комп’ютерних класів навчальних закладів області та під’єднання в повному обсязі
загальноосвітніх шкіл до мережі Інтернет, покращення впровадження інформаційнокомунікаційних технологій у навчально-виховний процес. У 2014 – 2015 н. р. у заклад придбано 4 мультимедійних комплекси, загалом у школі якісно функціонють
мультимедійні комплекси у кабінетах фізики, математики, інформатики, хімії, іноземних мов, Інтернет-мультимедійному кабінеті, у 12 кабінетах початкової школи, де
навчаються учні за програмою «Інтелект України». Плазмовими панелями оснащено
кабінети біології, географії, світової літератури, української мови та літератури, 2
кабінети англійської мови, історії, художньої культури, початкового навчання, а також фойє ІІ поверху.
З метою забезпечення впровадження нового Державного стандарту початкової освіти у школі створено умови
для запровадження курсу «Сходинки до інформатики» у 2-х класах. Створено кабінет
інформатики для навчання учнів початкової школи. Облаштовано та забезпечено
комп’ютерною технікою 12 робочих місць для учнів. Наявне належне кадрове забезпечення вчителів для впровадження курсу «Сходинки до інформатики» у 2 – х класах.
У рамках реалізації програми «Підвищення
якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року», яку
затверджено відповідним рішенням сесії обласної ради, у школі створено умови для
поліпшення якості шкільної природничо-математичної освіти, зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази, упровадження новітніх інформаційнокомунікаційних технологій під час вивчення предметів природничо-математичного
циклу для подальшого розвитку інтересу учнівської молоді до природничоматематичних наук.
На виконання міської Програми підвищення якості природничо-математичної освіти на період до 2015 рок, затвердженої сесією міської ради від 07.07. 2011 р. № 917 у школі створено оптимальну мережу класів для поглибленого та профільного вивчення предметів природничо-математичного циклу.
Реалізація Всеукраїнської програми розвитку дітей старшого дошкільного
віку «Впевнений старт» ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, інтегрованого, компетентнісного, діяльнісного підходів до розвитку, виховання та на-

вчання. У рамках реалізації програми та з метою формування основ дитячої елементарної життєвої компетентності перед вступом майбутніх вихованців до школи адміністрацією школи забезпечено тісну взаємодію навчального закладу з дошкільними
навчальними закладами міста ( ДНЗ компенсуючого типу для дітей з вадами зору
№35, ДНЗ загального типу з логопедичними групи групами № 56, ДНЗ загального
типу №51, №38, №47 ) та родинами майбутніх школярів. Проводиться облік дітей
мікрорайону школи, загальні збори для батьків майбутніх першокласників, індивідуальні консультації психолого-педагогічної служби школи, спортивно-масові заходи
для родин мікрорайону школи.
Місія школи – розвиток та
формування в учнів високої культури поведінки, розвиток творчих здібностей та талантів дітей.
Концепція НВК № 12 ґрунтується на
гуманістичній, особистісно зорієнтованій освіті. Педагогічний колектив школи вважає, що кожному необхідно вчитися любити людину та життя і вчити цьому наших
дітей, учити їх жити без насильства і страху, будувати стосунки за законами гуманізму, дбайливого ставлення до людини і людського життя, як найвищої цінності. Вважаємо за необхідне допомогти дітям усвідомити, що без любові до людини і до життя не буде ані здорових стосунків, ані здорового суспільства, ані суспільного прогресу. Учитель і учні – рівноправні суб’єкти навчально-виховного процесу.
Пріоритети школи:
- найдорожча цінність - людське життя;
- якісна освіта – сяйво людського життя;
- найбільше багатство – багатство людських стосунків;
- найбільша краса – краса людських взаємин.
Кредо педагогічного колективу: вести до успіху
кожного.
Управлінська діяльність
Процес управління НВК №12 є складною системою із великою кількістю внутрішніх взаємозв’язків.
Аналіз нормативно-законодавчих документів про освіту, опрацювання наукової
та організаційно-методичної літератури про педагогічне управління, ознайомлення із
передовим педагогічним досвідом управління навчальними закладами, критичний
аналіз внутрішньої системи управління школою дає змогу активно впроваджувати
такі інноваційні підходи в управління: модель комунікаційного управління, інформаційно-комунікаційні технології.
При цьому, класичні функції управлінської діяльності – прийняття управлінського рішення, планування, організація, коригування, облік і контроль – залишаються
провідними.
У школі налагоджено систему внутрішніх та зовнішніх комунікацій. Упродовж
року до адміністрації школи було здійснено 960 звернень з наступних питань:

















З приводу зарахування до 1 класу – 421
З приводу працевлаштування – 27
З приводу переводу дитини з одного класу в інший – 14
З приводу переводу дитини в іншу школу – 37
З приводу зарахування дитини до школи – 25
З приводу навчальних досягнень дитини – 8
З особистих питань – 28
З приводу тимчасового звільнення учня від навчання – 9
З приводу оздоровлення дитини – 1
З приводу навчання та поведінки учня – 4
З приводу відновлення документів про освіту – 1
З приводу характеристики на учня – 78
З приводу організації індивідуального навчання – 1
З приводу покращення матеріально-технічної бази - 1
З приводу набору в літній табір – 330

Якість внутрішньошкільного контролю
Контроль за наданням якісних освітніх послуг, які пропонує педагогічний колектив школи батькам та учням, є постійним вектором діяльності закладу, глобальним завданням адміністрації. Відвідування уроків, співбесіди з учителями, проведення теоретичних практикумів, робота методичної та педагогічної рад, методичних
об’єднань – аспекти управлінської та методичної діяльності, які спрямовані на формування внутрішньої мотивації школярів до найнеобхіднішої цінності на Землі –
знань. Аналіз відвідуваних уроків сприяє підвищенню фахової майстерності учителя,
поширенню позитивного педагогічного досвіду, зміцненню психологічного настрою
учителів, утвердженню віри у свої можливості. Практична спрямованість та систематичний контроль з боку адміністрації, гуманізм, вдале поєднання інноваційних і традиційних підходів керівництва сприяє професійному зростанню, удосконаленню викладацьких умінь та навичок педагогів.
Внутрішньошкільний контроль закладу відповідає таким вимогам, як плановість, систематичність, оперативність і об’єктивність. Контролем охоплено всіх працівників закладу залежно від їх посадових обов’язків і всі ділянки роботи школи завдяки поєднанню різних видів контролю як за змістом, часом, так і за періодичністю
і функціями.
В основу
внутрішньошкільного контролю покладено педагогічний аналіз роботи вчителя і стан
навчально-виховного процесу. Реалізувати заплановані заходи, забезпечити комплексний підхід до управління навчально-виховним процесом можливо за умови прави-

льної організації учительського й учнівського колективів на виконання поставлених
завдань, постійного контролю за всіма напрямками діяльності школи. Такий підхід
до управління навчально-виховного процесу сприяє організації єдності важливих
управлінських функцій, таких як педагогічний аналіз, організація, координація і контроль. При цьому такі функції взаємно доповнюють і збагачують одна одну.
Таким чином, у школі
створюються сприятливі умови для аналізу педагогічних явищ на різних етапах
управлінського циклу. Організація виконання логічно взаємопов’язана з плануванням і здійсненням внутрішньошкільного контролю.
У закладі забезпечено умови для глибокої і різноманітної реалізації навчальної функції контролю, існує можливість не
лише спостерігати за тим, як працює учитель або класний керівник, але й під час виконання ним конкретного завдання навчати його, допомагати вдосконалювати рівень
навчальних досягнень учнів і педагогічної майстерності.
Основними завданнями, які забезпечують внутрішньошкільний контроль, є:
 періодична перевірка виконання вимог державних авторських програм із предмета, спецкурсу;
 систематичний контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, дотримання учителями науково обґрунтованих вимог до змісту, форм і методів навчально-виховної роботи;
 поетапний контроль за процесом засвоєння знань учнями, рівнем їхнього розвитку, володінням методами самостійного набуття знань;
 надання допомоги вчителям у навчально-виховній роботі та у вдосконаленні
своєї педагогічної майстерності;
 вивчення досвіду вчителів;
 постійна перевірка виконання усіх планів роботи школи і прийняття управлінських рішень.
На сучасному етапі дирекція НВК №12 розподіляє цілі та завдання контролю за
такими напрямками:
 дидактична діяльність учителя;
 виховна діяльність учителя;
 розвиток учнів засобами предмета;
 рівень педагогічної майстерності учителя;
 робота зі шкільною документацією;
 виконання санітарно-гігієнічного режиму;
 організаційно-управлінська діяльність учителя.
Найбільш доцільним у школі є колективний контроль у межах предметної кафедри, де взаємовплив педагогів є професійною необхідністю.
Взаємоконтроль (наставництво) ми доручаємо тим учителям, між якими склались, по-перше, відносини взаємної симпатії, поваги, дружби, і, по-друге, відносини
взаємної вимогливості. Лише за таких умов взаємоконтроль буде не взаємооглядом, а

взаємонавчанням, обміном, взаєморозвитком, допомогою і взаємодопомогою, як це
відбувається у повсякденному житті між справжніми друзями.
На взаємоконтроль, як правило, формуємо не лише пари, але й групи вчителів,
які вміють самостійно підвищувати свою кваліфікацію, не зупиняються у зростанні
професійної майстерності.
Взаємоконтроль має особливе значення для підвищення кваліфікації вчителів,
для обміну досвідом і взаємного потягу до творчого зростання. Ця форма ще більшою мірою, аніж колективний контроль, використовується у роботі предметних кафедр. Керівник предметної кафедри, який, як правило, займається самоконтролем,
організовує разом із керівником МО взаємоконтроль і колективний контроль роботи
вчителів, які працюють на кафедрі.
Відвідування уроків адміністрацією має диференційований характер.
Кількість відвіданих уроків та заходів:
 Лагодюк В.Ю. – 115;
 Середюк О.В. – 97;
 Бондарук Л.В. – 95;
 Конончук Г.В. – 73;
 Кульчинська М.П. – 93;
 Мотузко О.В. – 91;
 Карабанова Г.В. – 125.
Контроль за навчальною діяльністю як учителя, так і учня має науководослідницький характер. Інформацію про ставлення учнів до навчання, наскільки
комфортно почувають себе учні на уроці, мотиваційну діяльність, рівень психологічного спілкування «учитель - учень» отримуємо в результаті анкетування батьків і учнів.
У школі створено систему моніторингових досліджень якості освіти.
Запровадження педагогічного моніторингу дає змогу організувати процес збору, збереження, обробки та розповсюдження інформації про педагогічну діяльність у
школі, а також безперервно стежити за станом і прогнозуванням їхнього розвитку.
Моніторингові дослідження у школі здійснюють здебільшого за допомогою
таких методів вивчення науково-методичного рівня педагогічного колективу та стану
навчально-виховного процесу:
 спостереження і аналізу уроків та інших форм навчально-виховного процесу;
 анкетування учителів, учнів, батьків для одержання достовірної інформації;
 індивідуальних бесід з учителями, учнями, батьками;
 аналізу документації (рішення педагогічних рад і предметних кафедр, матеріали доповідей і методичних матеріалів, плани конспектів уроків, предметних
гуртків і факультативів, психолого-педагогічні характеристики учнів тощо);
 вивчення результатів діяльності учнів (твори, контрольні роботи, завдання
творчого характеру, наочні посібники, предметні олімпіади, іспити, конкурси
тощо);








творчих бесід, педагогічного консиліуму, громадського огляду знань тощо;
експертного опитування та оцінювання;
контролю рівня навчальних досягнень учнів;
тестування;
інтерв’ю;
самооцінювання.
За результатами контролю, моніторингових досліджень приймаються управлінські рішення для регулювання діяльності учасників навчально-виховного процесу
(рішення ради школи, накази, рішення виробничих нарад, ухвали педагогічної, науково-методичної, учнівської рад, рішення загальних зборів).
Результатами цілеспрямованого шкільного контролю вважаємо:
 реалізацію у повному обсязі поставлених завдань на початку навчального року
(за річним планом роботи);
 виконання навчальних планів і програм, ліквідацію відставання в годинах, яке
було пов’язане з продовженням зимових канікул у зв’язку із профілактикою
захворювання на грип та ОРЗ (за рахунок об’єднання тем і занять із додаткових
освітніх послуг);
 рівень навчальних досягнень учнів із предметів інваріантної складової робочого навчального плану;
 результати державної підсумкової атестації;
 психологічний клімат у школі є в цілому сприятливим для педагогічної творчості, розвитку інноваційних процесів і сприяє гуманізації навчання і виховання, забезпечує психологічний комфорт для учнів.
Ведення ділової документації
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальноосвітній навчальний заклад» члени трудового колективу школи здійснюють навчально-виховну, піклувальну, діагностико-прогностичну, організаційно-регулювальну, контрольнокоригувальну та інші види діяльності.
Результати діяльності учасників навчально-виховного процесу фіксують у певному порядку і в конкретних документах. Ведення ділових паперів обумовлено в наказі по школі «Про номенклатуру справ». Ця діяльність є в школі одним із видів
управління і відображає рівень організаційно-управлінської роботи. Результати роботи фіксують у певному порядку в діловій документації та відображають наявний стан
справ, а надалі зберігають для успадкування й історії.
Фіксацію організаційно-управлінських рішень здійснюють у школі за визначеними в Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів (затверджено наказом МОН України від 23.06.2000 р. №240)
правилами і нормами. Відповідно до п.1.4. цієї Інструкції щороку, перед початком

навчального року, педагогічних працівників ознайомлюють із змістом та вимогами
до ведення ділової документації.
Важлива роль належить єдиному документу планування роботи школи – річному плану, який складено за участю педагогічного колективу, органів учнівського
самоврядування. Він відображає найголовніші питання діяльності школи. План роботи обговорюють на педраді. Ґрунтується план на глибокому аналізі діяльності педагогічного та учнівського колективів і орієнтований на досягнення кінцевого результату в навчально-виховному процесі.
Розділи річного плану приведено у відповідність із структурою Закону України
«Про загальну середню освіту», а саме:
 заходи із реалізації основних завдань освітньої діяльності школи, забезпечення
прав особистості на освіту;
 становлення і розвиток виховної системи, заходи для гармонійного розвитку
особистості;
 управління інноваційними процесами школи, науково-методична та пошуковоекспериментальна діяльність;
 співробітництво школи та сім’ї з позашкільними установами і громадськістю,
діяльність ради та піклувальної ради школи;
 соціально-економічна діяльність школи, зміцнення і раціональне використання
навчально-матеріальної бази, заходи із дотримання техніки безпеки, санітарії
та гігієни;
 моніторинг якості освіти та організація контрольно-аналітичної діяльності, регулювання педагогічних процесів у школі;
 удосконалення системи управління школою.
Логічно обґрунтованими додатками до плану є плани роботи за різними напрямками.
Кадрове забезпечення
Упродовж 2014 – 2015 навчального року загальноосвітній навчальний заклад був
забезпечений педагогічними кадрами в повному обсязі. Педагоги виконують свої
обов’язки сумлінно, вміють зацікавити учнів, проявляють ініціативу, творчість і винахідливість. Кількість працюючих педагогів упродовж п’яти років залишається
практично незмінною, що свідчить про такі явища:
 стабільність кадрового потенціалу;
 ефективність заходів, ужитих адміністрацією школи щодо збереження кадрового потенціалу в умовах скорочення мережі класів у старшій школі.
Зі 157 педагогічних працівників:
 вищу освіту мають 155 педагогів закладу;
 2 –є мають середню спеціальну освіту.
За умовами прийняття на роботу:
 146 основних працівників;

 5 – сумісників;
 6 - тимчасових працівників
Середнє педагогічне навантаження вчителів становить 13 год. Станом на
1.09.2015 з неповним тижневим навантаженням у школі працює 50 учителів.
Сумісники:
1. Грещук Тетяна Миколаївна – учитель історії;
2. Сидорук Святослав Миколайович – учитель фізики;
3. Мазур Андрій Володимирович – учитель інформатики;
4. Гуменюк Лариса Миколаївна – учитель математики.
5. Додчук Олена Йосипівна – керівник гуртка.
6. У відпустці по догляду за дитиною знаходяться 18 працівників, що становить 11% від загальної кількості ( інформація станом на 19.08.2015 року)

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові учителя
1. Мельничук Олена Валеріївна
2. Ільчук Юлія Іванівна
3. Остапчук Тетяна Анатоліївна
4. Симонюк Людмила Анатоліївна
5. Карчевська Світлана Тарасівна
6. Левківська Марина Анатоліївна
7. Яцкова Ірина Володимирівна
8. Михальчук Алла Олександрівна
9. Філюк Тетяна Олександрівна
10. Чибиряк Інна Михайлівна
11. Онофрійчук Оксана В’ячеславівна
12. Галганець Ірина Вікторівна
13. Пасюта Тетяна Ярославівна
14. Ульмер Іванна Ігорівна
15. Юрчук Наталія Миколаївна
16. Ломакіна Інна Миколаївна
17. Боровець Наталія Вікторівна
18. Прончук Марія Василівна
Працюючих пенсіонерів – 20, з них:
( інформація станом на 19.08.2015 року)
 16 – за віком;
 4 – по інвалідності
№

Прізвище, ім’я, по батькові

Вид пенсії (за віком,
інвалідність)

Педагогічне тижневе
навантаження

1

Басараба Любов Михайлівна

Трудова за віком

2

Білоконь Регіна Володимирівна

3
4
5
6
7

Ветвінська Марія Павлівна
Вознюк Валентина Василівна
Денисюк Людмила Анатоліївна
Карабанова Ганна Володимирівна
Косік Оксана Володимирівна

8
9
10

Марущак Любов Іванівна
Мельничук Ольга Павлівна
Немченко Наталія Іванівна

11
12
13
14
15

Олексина Валентина Володимирівна
Жежук Зінаїда Володимирівна
Савенко Наталія Іванівна
Симонович Галина Олексіївна
Скульська Надія Іванівна

По інвалідності, ІІІ
група інвалід дитинства
Трудова за віком
Інвалід ІІІ групи
Трудова за віком
Трудова за віком
Трудова за віком,
інвал. ІІІ група,
заг.захв.
Трудова за віком
Трудова за віком
Трудова за віком,
інвал.ІІІ група, заг.
захв.
Трудова за віком
Трудова за віком
Трудова за віком
Трудова за віком
Трудова за віком

16

Солтис Тетяна Степанівна

17

Стрельбицька Валентина Володимирівна
Ткач Євгенія Олександрівна
Третьяк Таміла Василівна
Шафранська Валентина Володимирівна

18
19
20

(год)
Повна ставка, бібліотекар
15

11
0,5 ставки
6,5
9
11

6
17
15

8
21
6
20
7

По інвалідності, ІІІ
група, загальне захворювання
Трудова за віком

14

Трудова за віком
Трудова за віком
По інвалідності, ІІІ
група, загальне захворювання

16
18
15

8

Освітньо-кваліфікаційний рівень педагогічних працівників
Впродовж останніх п’яти років спостерігається стійка тенденція щодо підвищення освітнього рівня педагогічних працівників. Кількість працюючих педагогічних працівників, які мають вищу кваліфікаційну категорію, зросла з 53% у 2008 році до 60% у 2015 році.
Якісний склад педагогічних працівників закладу:








Спеціалісти – 27 учителів (17%)
ІІ категорія – 16 учителів (10%)
І категорія – 20 учителів (14%)
Вища категорія – 92 учителя (60%)
Вища категорія (без звання)– 22 учителя (14%)
Вища категорія, звання “Старший учитель” – 29 учителів (19%)
Вища категорія, звання “Учитель-методист” – 41 учитель (26%)
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Звання"Старший вчитель"
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Вища категорія ( всього )

Якісний склад пед. працівників вищої
категорії ( аналіз за званнями )

Згідно зі штатним розписом, на виконання законів України «Про освіту», «Про
охорону праці» у школі розроблено і запроваджено в дію посадові інструкції працівників, якість виконання яких перебуває під постійним контролем дирекції. Адміністрація школи періодично проводить моніторинг фахової майстерності учителів, а також вивчає рейтинг навчальних предметів серед батьків та учнів.
Інформаційно-комунікаційні технологіїі в управлінні та навчально-виховному
процесі
Електронні посібники у закладі використовуються на уроках для раціонального
та інтенсивного вирішення програмно-педагогічних завдань, зокрема демонстрування інформації про явища і процеси у формі ілюстрацій, довідкових та історичних матеріалів, описів фізичних, біологічних, хімічних явищ та законів, основних дослідів,
визначення фізичних, біологічних понять, формування законів і правил, основних
формул, які вчителі використовують під час пояснення учням нового матеріалу. А
також ці посібники містять інформацію для тестового контролю знань, правильні відповіді на поставлені запитання, матеріал для повторення, висновки, що дозволяє
урізноманітнити та оптимізувати методи контролю і корекції знань. Основна ідея використання комп’ютерної техніки в школі полягає в тому, щоб учні навчилися дос-

конало володіти комп’ютером на рівні користувача, працювати з різноманітними
програмами, використовувати комп’ютер під час вивчення різних предметів.
Всього у
навчально-виховному процесі використовується 69 комп’ютерів та 12 ноутбуків, що
становить пропорцію: 24 учні на 1 комп’ютер. Мультимедійні комплекси встановлено в 14 кабінетах, один навчальний кабінет оснащений інтерактивною дошкою. Вчителі школи проводять уроки із використанням мультимедійних засобів навчання.
Інформатизація навчального закладу
Впродовж 2014 – 2015 навчального року у школі поступово здійснювалися
заходи щодо інформатизації навчально-виховного процесу та адміністрування школи.
Запроваджено інформаційні технології навчання:
- використання спеціалізованих електронних посібників навчання на уроках;
- використання універсальних мультимедійних комплексів;
- вивчення хімії в кабінеті, обладнаному мультимедійними засобами та інтерактивною дошкою;
- використання у навчально-виховному процесі сучасних мультимедійних посібників;
- систематичний електронний аналіз рівня навченості учнів;
- адміністрування школи.
З метою систематизації інформаційних технологій у навчально-виховний
процес у школі створено й поповнюється банк електронних засобів навчання, навчальних проектів та презентацій з усіх предметів. Здійснюється робота над створенням
шкільної медіатеки. В управлінській діяльності використовується банк елекронних
документів. Систематично проводиться робота щодо оновлення електронного банку
даних про учнів та педагогічних працівників школи, що забезпечує взаємодію між
відповідними рівнями системи освіти.
У школі функціонує 3 кабінети інформатики, 1 інтернет-мультимедійний
конференцзал, сучасний Інтернет-мультимедійний лінгафонний кабінет німецької
мови, кабінет хімії обладнаний мультимедійним обладнанням та інтерактивною дошкою, комп’ютеризовано робочі місця адміністрації закладу, комп’ютери підключено до мережі Інтернет. Забезпечено комп’ютерами учительську, читальну залу, кабінет психолога та соціального педагога. Наявність мультимедійних комплексів дає
можливість використовувати інформаційні технології під час проведення уроків, виховних та методичних заходів, представлення мультимедійних проектів на педагогічних радах та нарадах учителів.
Приємно відзначити, що осучаснено web-сайт школи, на якому розміщено загальну інформацію про
навчальний заклад. Інформація на сайті школи постійно оновлюється.

Ефективність навчально-виховного процесу
Навчальні програми
Адміністрація школи проводить моніторинг навчальних досягнень учнів із виокремленням не тільки рівнів досягнень, але й кількості школярів, які мають лише
одну оцінку середнього рівня. Позитивним є те, що кількість учнів, які мають високий та достатній рівень навчальних досягнень, збільшилася на 1,9% порівняно з минулим навчальним роком. Загальний показник навчальних досягнень учнів не змінився. Систематично у закладі аналізується рівень навченості учнів з кожного навчального предмета по класах та по кафедрах. Результати аналізу оприлюднюються на
сайті школи та обговорюються на педагогічних радах, засіданнях МО, нарадах при
директору, батьківських зборах. За результатами річного оцінювання навчального
року 897 учнів (51,5 % від загальної кількості) навчались на високому та достатньому рівні та 172 учні (9 % від загальної кількості ) – на високому.
Навчальний процес у поточному 2014 – 2015 н. р. навчальному році та робочі
навчальні плани було складено згідно з рекомендаціями, що зазначені у листі Міністерства освіти і науки України № 1/9 -303 від 11 червня 2014 року «Про навчальні
плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014 – 2015 н. р.».
Впродовж року викладання предметів інваріантної та варіативної складових робочих навчальних планів учителями-предметниками здійснювалося відповідно до державних
навчальних програм, методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України
та календарного планування вчителів-предметників.
Навчальний процес у
2014-2015 н. р. тривав впродовж 33 робочих тижнів. Відповідно до програм та календарного планування вчителями-предметниками було проведено певну кількість
уроків. Наявна розбіжність у кількості уроків, запланованих за навчальними програмами і фактично проведеною кількістю уроків. Основні причини такої розбіжності:
державні свята (ІІ семестр), карантин (з 17 лютого по 03 березня 2015р.), в 11 класі
закінчення навчального року на тиждень раніше (21 травня), проведення 24 квітня
державної підсумкової атестації з української мови в 11-х класах у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Проте програмовий матеріал у 1-11 класах виконано
шляхом ущільнення матеріалу.

Профільне навчання
У 2014 – 2015н. р. у школі впроваджувалось профільне навчання.
Природничо - математичний напрям, математичний профіль (2 класи) - 10-б, 11-Б.
У поточному навчальному році у закладі функціонував 21 клас з поглибленим
вивчення окремих предметів:
1. Поглиблене вивчення іноземної мови (англійської мови) у 4- а, б, в, г; 5- в, г;

6- в, г, 7- в,г; 8-в,г; 9-в, 10 в, 11-в (15 класів).
2. Поглиблене вивчення математики (6 класів) у 8-а,б; 9-а,б; 10-а; 11-а.
У закладі 8 класів (1-а,б,в,г; 2-а,б,в) навчаються за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», 1 клас (2-ж) – інклюзивного навчання.
Робота з обдарованими учнями
Система роботи з обдарованими учнями – це, перш за все, реалізація особистісно зорієнтованого навчання та чітка, ситемна позаурочна робота. Робота з обдарованими учнями у НВК №12 здійснюється на високому рівні.
З метою пошуку обдарованих дітей і розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, визначення рівня теоретичних та практичних вмінь і навичок учнів, здобутих у процесі навчання було проведено Всеукраїнські учнівські олімпіади.
У жовтні 2014р. було проведено І етап учнівських олімпіад із 16 базових дисциплін робочого навчального плану. За протоколами журі призові місця отримало
216 учасників І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, цих учнів було нагороджено грамотами на шкільній лінійці, інформацію розміщено на сайті школи. Переможці шкільного етапу брали активну участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад з 16 навчальних предметів, здобули 54 перемоги (якісний показник – 80%,
на 17% більше, ніж в минулому році). У цьому навчальному році переможців у ІІ
етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад на 8 більше, ніж в минулому році, але на
19 менше, ніж у 2012-2013 навчальному році. Учні, які стали переможцями на міському етапі олімпіад були учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад,
де здобули 8 перемог, що на три менше, ніж у минулому навчальному році. Проте
варто зауважити, що якісний показник участі становить – 100%.
Учні, які посіли перші місця на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад,
були учасниками відбірково-тренувальних зборів для участі у четвертому етапі
олімпіади з фізики (Пестерніков В., 9-А клас, вчитель Бондарук Л.В.), з математики
(Гетун Н., 11-А, Пасюта С., 11-А, вчитель Гайдук Г.В.), з астрономії та інформаційних технологій (Берник В., 10-А, вчителі Замлинна Т. Й., Прончук М. В.). Берник
Віталій та Пестерніков Владислав були учасниками ІV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіади з астрономії та фізики, а Пасюта Сергій посів ІІІ місце на
олімпіаді з математики.
Високий рівень знань, добре сформовані уміння та навички за результатами
протоколів журі ІІІ етапу олімпіад показали учні таких педагогічних працівників закладу: Гайдук Г. В., Бондарук Л. В., Замлинної Т. Й., Ніколайчук О. І., Шубер Г. О.,
Мороз О. М., Прончук М. В.
Відповідно до Положення про учнівську олімпіаду «КРОК» проводилися
учнівські олімпіади з математики, української мови та літератури для учнів 5,6
класів. Загалом на міському рівні вихованці нашого закладу здобули 4 перемоги. За
протоколами журі ІІ етапу олімпіади «КРОК», з української мови та літератури

найбільшу кількість балів серед учнів 5-х класів міста Рівного набрала наша учениця
Талащук Катерина. Високий рівень знань показали учні таких педагогічних
працівників: Третьяк Т.С. Гайдук Г. В., Венцурик Л. М., Кішеньчук В.В., проте
якісний показник становить 67% і є на 33% меншим, ніж в минулому році.
Вчителі початкової ланки сприяли підготовці учнів 4-их класів до участі в
олімпіаді «Юне обдарування» у різних номінаціях. У 2014 – 2015 навчальному році
на міському етапі школа має 2 переможці у номінації «Математика», «Англійська
мова» (вчителі Гловацька Т. А., Гойда О. П.). У кількісному відношенні показники
однакові порівняно з минулим навчальним роком, але два роки поспіль наші учні не
беруть участі в обласному етапі олімпіади «Юне обдарування».
За кількісними показниками переможців учнівських Всеукраїнських олімпіад
серед загальноосвітніх навчальних закладів міста Рівного наш заклад тримає високі
позиції: у 2011році – І місце, у 2012 році – ІІ місце, у 2013 р., 2014р., 2015р. – І місце.
Педагогічний колектив та адміністрація закладу приділяють належну увагу організації роботи з підтримки юних науковців, дбають про розвиток їх здібностей та
сприяють самореалізації. Певних результатів досягли учні та педагоги закладу на І, ІІ
етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Рівненської МАН. У 2014-2015 н. р. на І етапі – три призових місця (секція «Історія
України», «Англійська мова»), на ІІ етапі також три переможці: Берник В. (10-А
клас), Щербачук Б. (10-В), Чорний А. (11-А). Чорний А. (11-А) був учасником ІІІ
етапу конкурсу-захисту наукових робіт МАН, секція «Математика». До контрольних
випробувань з базових дисциплін учнів готували такі вчителі: Гайдук Г.В., Замлинна
Т. Й., Шамрик О. Я., Симонович Г. О., Чернишова О. П. Аналіз результатів показав,
що на І етапі збільшилась кількість призерів, а на ІІ та ІІІ етапах зменшилась у
порівнянні з останніми п’ятьма роками.
З метою підвищення інтересу до вивчення природничо-математичних дисциплін учні закладу кожного року беруть участь у Всеукраїнському математичному
конкурсі «Кенгуру». Загальна кількість учасників конкурсу становила 366 учнів, з
них – 6 учасників отримали сертифікати «Відмінний результат» та 103 - «Добрий результат». Учні 1-11 класів були учасниками Міжнародного природничого конкурсу
«Колосок – осінній 2014» (21 учень) та «Колосок – весняний 2015» (58 учнів). З
кожним роком більшою стає кількість учасників Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня», у цьому навчальному році – 90 учнів 7 – 11 класів (на 15 більше, ніж у
минулому році). За підсумками конкурсу 7 учнів отримали сертифікат «Відмінний
результат», 28 учнів - сертифікат «Добрий результат», найактивнішими учасниками
були учні 10-х класів. Другий рік поспіль у закладі було проведено Міжнародний
конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер». Учасниками були учні
2, 9, 10, 11 класів, загальна кількість - 102, переможці отримали сертифікати:
«Відмінний результат» - 6 учнів та «Добрий результат» - 35 учнів.
Також учні школи є активними учасниками Всеукраїнської українознавчої гри
«Соняшник». У поточному навчальному році було 218 учасників (учні 3-9 класів), з

них 11 учнів отримали дипломи регіонального рівня.
Щороку учні НВК №12 успішно беруть активну участь у різноманітних конкурсах. За 2014-2015 навчальний рік учні школи показали такі результати: 2 переможці міського конкурсу читців-декламаторів і юних поетів «Живи, Кобзарю, в пам’яті
людській» (вч. Кішеньчук В. В.), 2 призери міського етапу Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
(вч. Вітковська О. П., Бурбела Т. В.), ІІ командне місце міського конкурсу «Юні
знавці світової літератури» (вч. Марковська Н. В., Рачек Т. М.), 5 призерів у різних
номінаціях міського етапу мовно-літерного конкурсу «Об’єднаймося, брати мої»
(вчителі: Шубер Г. О., Полоненко О.Ю.). Твори 21 учня закладу, які були учасниками 19 Міжнародних учнівських громадських читань «Я голосую за мир», присвячених пам’яті борців за мир, свободу і незалежність України, надруковані в однойменній збірці учнівських творчих робіт. Проте із 9 учасників ІІ етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика немає жодного переможця вперше за
останніх п’ять років.
У 2014-2015 н.р. учні школи показали такі результати у конкурсах природничоекологічного спрямування: ІІ місце у міській екологічній грі «Ключ від парку», ІІ
місце у міському конкурсі знавців птахів «Пташиний ярмарок» в рамках Всеукраїнської акції «Годівничка» (вч. Конончук Г.В.); призове ІІ командне місце у міській грізмаганні «Весняний переліт» у рамках Всеукраїнської акції «День зустрічі птахів», 1
переможець міського конкурсу дитячих малюнків «Охорона праці очима дітей» (вч.
Коваль В. С.).
У 2014 – 2015 н. р. 30 учнів (на 8 більше, ніж у минулому році), що навчаються
у класах з поглибленим вивченням іноземних мов отримали сертифікати міжнародного зразка на знання німецької мови, рівень А1 (14 учнів) на рівень А2 (16 учнів).
Учні 9-В,10-В класів стали переможцями конкурсів Гете-інституту «Schlaue Tester»
(І місце), «Sport=Kommerz» (І місце), «Spurensuche-Erinnerung an den Zweiten
Weltkrieg» (ІІІ місце) - вчителі Мороз О. О., Олексина В. В. Маємо 1 призера (Чафонов І.) міського конкурсу «Європейська олімпіада» (вч. Кульчинська М. П.), 15 переможців (учні 8, 10 класів) Всеукраїнського конкурсу «Бути європейцем», ІІ командне
місце вибороли учні закладу у фестивалі шкільних європейських клубів серед загальноосвітніх закладів м. Рівного (вч. Степаненко Л. П.).
Високих результатів досягли наші учні у конкурсах декоративно-прикладного
мистецтва: І командне місце (серед учнів 11-х класів м. Рівного) та 5 призових місць
у різних номінаціях міського конкурсу «Юна вишивальниця» (вч. Шафранська В. В.,
Шубер Г. О., Ядвіжук Н. В.), І командне місце та 9 переможців у різних розділах
міської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва
«Знай і люби свій край» (вч. Шафранська В.В., Шубер Г. О., Ядвіжук Н. В.. Іванишин
Т. О., Прокопець Е.В., Полоненко О. Ю.), одне призове місце у міському конкурсі
«Космічні фантазії» у номінації «Образотворче мистецтво», 3 призери міського конкурсу «Світ паперових фантазій» (вч. Полоненко О. Ю.). Два призових місця у місь-

кому конкурсі - виставці з початкового технічного моделювання, вчителі Кривко В.
Г., Гисюк Н. В., та 1 призер у міській виставці-конкурсі технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі Україно!».
У міському фестивалі-конкурсі хореографічних колективів «Веселі закаблуки»
у номінації «Бальний танець» (ІІ місце), керівник гуртка Климець Г.Г., ІІ місце (серед
учасників середньої вікової категорії) та І місце (серед учасників старшої категорії) у
номінації «Сучасний танець», керівник Додчук О.Й.
Хороших результатів досягли учні та вчителі закладу у спортивних змаганнях
серед загальноосвітніх закладів м. Рівного: І загальнокомандне місце з легкої атлетики (вч. Мелентьєва Л. О.), ІІ місце в міських та обласних змаганнях з баскетболу 3х3,
ІІ місце в міських змаганнях з баскетболу серед збірних команд ЗНЗ (вч. Дмитренко
Р. В.), ІІ місце в міських змаганнях з міні-футболу (вч. Жук А.М.), І місце на міському фестивалі «Тато, мама, я – спортивна сім’я» (уч. Баша Ю. В.), ІІІ місце в міській
спортивній грі «Сімейні перегони» (учитель Семенюк В.П.), ІІІ командне місце в
Спартакіаді серед загальноосвітніх закладів м. Рівного, ІІІ місце в міському оглядіконкурсі патріотичної пісні та строю «Червона калина» (вч. Куришко К. А.).
Загалом впродовж 2014 – 2015 н. р. учні школи взяли активну участь в
обов’язкових заходах різних рівнів (олімпіадах, турнірах, захистах МАН, конкурсах,
виставках, фестивалях, спортивних змаганнях тощо), у результаті 210 учнів школи
стали переможцями. Усіх переможців та їх учителів було традиційно вшановано на
загальношкільному святі «Сходинками до Олімпу».
Такі результати свідчать про те, що педагогічний колектив школи приділяє велику увагу пошуку, розвитку, підтримці творчого потенціалу обдарованої молоді.

Порівняльні таблиці
за результатами роботи школи впродовж 2007 – 2015 років:
Результат участі учнів 4 – х класів у ІІ етапі олімпіади «Юне обдарування»
Порівняльна таблиця результативності участі учнів НВК №12
м. Рівного у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад
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Всього:

2007

2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2008
2

2009 2010
2
4

2011
3

2012
3

2013
3

2014
5

2015
3

11
3
6
-

13
3
5
-

11
2
3
-

13
4
2
-

12
3
1
2

15
5
1
4

10
3
1
3

13
5
3
7

0
5
1
2
5
1
4

0
4
1
2
3
3

0
6
3
3
-

0
6
1
3
2
1
4

0
4
2
6
3
3
4

0
5
6
5
4
4
5

0
4
1
2
3
3
2

0
6
3
0
3
1
3

1
1
2

1
1
1

1
1

3
1
1

2
1
1

2
2
2

0
2
0

2
1
1

-

-

-

1
-

1
1
-

3
5
2

1
3
2

3
-

-

-

-

-

-

0

1

-

44

39

34

45

47

73

46

54

Порівняльна таблиця результативності участі учнів НВК №12
м. Рівного у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад
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Порівняльна таблиця результативності участі учнів НВК №12 м. Рівного
у ІVетапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
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Результати міської олімпіади «Крок» у 5, 6 класах з математики,
української мови та літератури
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Порівняльна таблиця результативності участі учнів НВК №12 м. Рівного
у ІІ етапі олімпіади «Юне обдарування»
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Порівняльна таблиця результативності участі учнів НВК №12 м. Рівного
у ІІІ етапі олімпіади «Юне обдарування»
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Порівняльна таблиця результативності участі учнів НВК №12 м. Рівного
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Порівняльна таблиця результативності участі учнів НВК №12 м. Рівного
у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
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Порівняльна таблиця результативності участі учнів НВК №12 м. Рівного
у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
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Державна підсумкова атестація у 9 та 11 класах.
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти
і науки України від 30.12.2014р. №1547, зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 14.02.2015 р. № 157/26602, наказу Міністерства освіти і науки України від
20.02.2015 року №192 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014-2015 н.р.», наказу управління
освіти Рівненського міськвиконкому від 06.04.2015 року №163-осн. «Про порядок
закінчення та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2014-2015 навчальному році» та з метою визначення відповідності освітнього рівня випускників вимогам Державного стандарту основної та старшої школи, у закладі була проведена державна підсумкова атестація для учнів 9-х
класів у період з 01 по 08 червня 2015р., для учнів 11-х класів у два етапи: 24 квітня
2015 року у пунктах тестування – з української мови у формі ЗНО, та з 22 по 28 травня у закладі.
Відповідно до нормативних документів про державну підсумкову атестацію
було підготовлено атестаційні матеріали: завдання державної підсумкової атестації
складено учителями, погоджено педагогічною радою (протокол №3 від 27.04.2015р),
затверджені директором школи; складено розклад та створено атестаційні комісії,
які були затверджені міським відділом освіти.
Згідно з рішенням педагогічної ради (протокол №4 від 22.05.2015 року), відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної
середньої освіти, наказу директора, довідок міської лікарсько-консультативної комісії, заяв батьків було звільнено від проходження державної підсумкової атестації за
станом здоров’я 6 учнів 11-х класів та 9 учнів 9-х класів, переможця другого та
учасника третього етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт МАН з математики Чорного А. (11-А кл.) та переможця ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики Пасюту С. (11-А кл.).
Всього у 2014–2015 н. р. пройшло державну підсумкову атестацію 103 учні 9-х
класів, 88 учнів 11-х класів та 1 екстерн (за курс школи ІІІ ступеня).
Учні 11-х класів проходили державну підсумкову атестацію з трьох предметів:
з української мови у формі ЗНО (92 учні), математики (44 учні) або історії України
(61учень) та одного предмета за вибором: з біології (26 учнів), фізики (13 учнів), географії (7 учнів), англійської мови (19 учнів), хімії (2 учні). Відповідно до нормативних документів, учні 9-х класів проходили державну атестацію з 3 предметів: з української мови (диктант), комплексний екзамен з математики (письмово); англійської
та німецької мов (письмово).
Роботи учнів 9-х,11-х класів на державну підсумкову атестацію з предметів
були перевірені державними атестаційними комісіями відповідно до критеріїв оці-

нювання та методичних рекомендацій, затверджених Міністерством освіти і науки
України. Як і в попередні навчальні роки, всі оцінки претендентів на медаль та на
отримання свідоцтва з відзнакою було підтверджено.
Аналіз відомості УЦОЯО результатів державної підсумкової атестації з
української мови в 11-х класах засвідчив, що 27 учнів (29%) показали високий результат, 35 учнів (38%) – достатній, 29 учнів (32%) – середній та 1 учень (1%) – початковий. Аналіз показав, що спостерігається розбіжність між результатами державної підсумкової атестації та річним оцінюванням. При складанні державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання загалом у всіх 11-х
класах зменшилась на 20% кількість учнів, що мають результат достатнього рівня, та
збільшилась на 18% кількість учнів, що мають результати середнього рівня, в 11-Г
класі є результат початкового рівня, що становить 1% від загальної кількості учнів.
Проте кількість оцінок високого рівня майже однакова, різниця становить лише 1%.
При порівнянні результатів державної підсумкової атестації (відомість) та річних
оцінок (класні журнали) у розрізі класів 11-А,Б,В, спостерігається така ж тенденція:
результати достатнього рівня зменшились, середнього та високого – збільшились
(вчителі Венцурик Л.М., Скульська Н.І., Сорока І. В., Вітковська О.П.). Але слід зауважити, що невідповідність оцінок державної підсумкової атестації з річними найбільша в 11-Г класі (вчителі Денисюк Л.А., Вітковська О.П.). Кількість оцінок високого рівня зменшилась на 10%, достатнього – на 33%, середнього збільшилась на
48% та початкового – на 1%. Високих результатів досягли учні Вітковської О.П., Венцурик Л.М., Скульської Н.І., отримали 12 балів за державну підсумкову атестацію у
формі ЗНО такі учні: Парфенюк А (11-А)., Літковець Є (11-Б), Шурін А (11-Б), Олексюк А (11-В), Стеценко Я (11-Г).
Аналіз протоколів на державну підсумкову атестацію та річних оцінок у
класних журналах з математики в 11-х класах (11-А, поглиблене вивчення математики, 11-Б, математичний профіль) показав, що із 44 учнів - 17 учнів (39%) отримали
високий результат, 23 (52%) – достатній та 4 учні (9%) – середній, також встановлено, що учні підвищили результати державної підсумкової атестації з математики порівняно з річним балом. В 11-А класі зменшилась кількість оцінок середнього рівня
на 11%, збільшилась кількість оцінок достатнього на 6% та високого рівня на 5%
(вчитель Гайдук Г.В.). В 11-Б класі зменшилась кількість оцінок достатнього рівня та
збільшилась кількість оцінок високого рівня на 14%, кількість оцінок середнього рівня залишилася без змін (вчитель Ніколайчук О. І.).
Членами атестаційної комісії з історії України було встановлено, що учні 11х класів добре справились із тестовими завданнями, добре знають терміни і поняття,
вміють правильно характеризувати історичні епохи. Типовими помилками у роботах
учнів були неточності у порівняльній характеристиці подій всесвітньої історії та історії України. Із 61 учня 11-А, Б, В, Г класів, що складали державну підсумкову атестацію, 39 учнів (64%) отримали результати високого рівня, 16 учнів (26%) – достатнього та 6 учнів (10%) середнього (вч. Скрипнюк Н.М., Жагаріна О.О.). У розрізі

класів річне оцінювання і результати за державну підсумкову атестацію в 11-А, Г
класах залишились без змін, а у 11-Б, В троє учнів підвищили результати з достатнього на високий рівень.
За аналізом протоколів ДПА та класних журналів встановлено, що учні 11-х
класів, які складали за вибором державну підсумкову атестацію з хімії (11-Б), географії (11-А,Г), англійської мови (11-А,Б,В), підтвердили результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації (вч. Качараба О.П, Самолюк Н.В., Молодоженя О.О., Затірка О.М., Степаненко Л.П.. Жежук З.В.). За результатами додатків
№7, 8 встановлено, що знизились результати державної підсумкової атестації з біології та фізики – збільшилась кількість учнів (по 1 учню з кожного предмета), що
отримали результат середнього рівня: в 11-А класі – з фізики та в 11-Г – з біології.
Під час аналізу результатів державної підсумкової атестації та річного
оцінювання учнів 11-х класів виявлено, що середній бал за державну підсумкову атестацію з усіх предметів вищий, ніж річний, таке явище спостерігається вже впродовж
п’яти років. Найвищий середній бал у поточному році за державну підсумкову атестацію в 11-х класах з хімії (11,0), англійської мови (10,2), історії України (10,0) (вч.
Затірка О.М., Молодоженя О.О., Самолюк Н.В., Скрипнюк Н.М., Жагаріна О.О.).
Певних результатів досягли учні 11-х класів при складанні державної підсумкової атестації: 120 учнів (45%) показали свої знання на високому рівні, 97 учнів
(37%) – на достатньому рівні, 46 учні (17%) – на середньому, та 1 учень (1%) на початковому. Оцінку початкового рівня з української мови отримав учень 11-Г класу
Шинкар М.. Проте результати державної підсумкової атестації в порівнянні з минулим навчальним роком змінились: на 40% зменшилась кількість оцінок високого рівня; кількість оцінок достатнього рівня збільшилась на 23%, середнього рівня – на
16% та початкового рівня – на 1%.
Аналіз робіт на державну підсумкову атестацію з української мови в 9-х класах
засвідчив, що 33 учні (32%) показали високий результат, 48 учнів (47%) – достатній,
22 учні (21%) - середній. Найкращих результатів досягли учні 9-А класу: 47% учнів
класу написали атестаційні роботи на оцінки високого рівня та 43% - на оцінки достатнього рівня (вч. Шамрик О.Я., Велетнюк О.В.).
За
результатами перевірки робіт атестаційними комісіями встановлено, що учні на належному рівні засвоїли подвоєння приголосних, вживання розділових знаків при однорідних членах речення, у складному реченні, при вставних і вставлених конструкціях. При виконанні роботи з української мови учнями було допущено наступні помилки: у написанні власних і загальних назв, написанні складних іменників, при відокремленні дієприслівникового звороту.
З математики дев’ятикласники при складанні державної підсумкової атестації
показали такі результати: 15 учнів (15%) отримали результати високого рівня, 48
(47%) – достатнього, 34 (33%) – середнього рівня, 6 (%) – початкового рівня. Найкращих результатів досягли учні 9-А класу: 23% учнів класу написали атестаційні

роботи на оцінки високого та 37% - достатнього рівня (вчитель Ніколайчук О.І.).
Встановлено, що мають знання початкового рівня 2 учні 9-Б класу (вч. Пижик
В.В.), та 4 учні 9-Г класу (вч. Ковальова Л.М.) що становить 5% від загальної кількості учнів даної паралелі, порівняно з минулим навчальним роком цей показник збільшився на 3% . Членами атестаційних комісій встановлено, що учні добре знають
формули, означення, розв’язують логічні задачі, задачі пов’язані з обчисленням геометричних величин. Проте допускали помилки при спрощенні раціональних виразів,
помилки при доведенні нерівностей.
За державну підсумкову атестацію з англійської мови 31 учень (32%) 9-х класів отримав оцінки високого
рівня, 47 учнів (49%) – достатнього рівня, 18 учнів (19%) – середнього рівня. Найкращих результатів досягли учні 9-В класу (вч. Симонович Г.О., Степаненко Л.П.). З
німецької мови результати державної підсумкової атестації такі: оцінки достатнього
рівня отримали 43% учнів та високого рівня – 57% (учитель Мороз О.М.).
За результатами державної підсумкової атестації з предметів навчального плану встановлено, що впродовж трьох років у закладі на паралелі 9-х класів не було
учнів, які отримали за державну підсумкову атестацію оцінки початкового рівня, а у
2014 – 2015 н.р. - 6 учнів (5%) з математики мають результати початкового рівня
(вч. Пижик В.В., Ковальова Л.М.) Проаналізувавши результати державної підсумкової атестації в 9-х класах, зроблено висновок, що середній бал за державну підсумкову атестацію вищий, ніж річний, найвищий середній бал з німецької мови (9,8), а
найнижчий – з математики (7,1). Встановлено, що 83 учні (27%) отримали бали високого рівня, 146 учнів (47%) – достатнього рівня, 74 учні (24%) – середнього рівня,
6 учнів (2%) – початкового рівня. Це свідчить про належну підготовку учнів 9 -х
класів до проходження державної підсумкової атестації. Проте слід звернути увагу
на учнівські результати державної підсумкової атестації з математики, української
мови та англійської мови - 24% учнів (майже четверта частина) мають знання на середньому рівні. У порівнянні з минулим навчальним роком результати державної підсумкової атестації у 9-х класах погіршились, зменшилась кількість оцінок високого
рівня на 2%, достатнього – на 4%, збільшилась кількість оцінок достатнього рівня на
4% та початкового рівня – на 2%.

Зовнішнє незалежне оцінювання -2015
Починаючи з листопада 2014 року у НВК №12 було проведено ряд заходів: батьківські збори, громадські слухання, учнівські збори та лінійки, уроки-практикуми,
наради вчителів тощо. Вся нова інформація про ЗНО розміщувалась на стенді «ЗНО
- 2015» та на сайті школи де учні, батьки, вчителі могли ознайомитись. Учні, вчителі-предметники, класні керівники школи неодноразово були учасниками онлайнвебінарів, які проводили УЦОЯО та ЛРЦОЯО: «Математика, ЗНО -2015, або у Новий
рік за новими правилами!»; «Ігор Лікарчук, директор УЦОЯО, про ЗНО-2015 та
ДПА»; «Особливості проведення ЗНО-2015 для вчителів історії України, математики, української мови та літератури», «Формат та особливості ЗНО-2015» та інші.

Впродовж навчального року випускники закладу мали доступ до інтернетпроекту Українського центру підготовки абітурієнтів, який дозволяв учням перевірити рівень знань з окремих предметів та краще підготуватись до здачі тестування.
З метою покращення навчально-виховної роботи та підвищення рівня підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання у 2014-2015 навчальному році адміністрацією закладу було виділено 3 години варіативної складової для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (1 год.), математики (1 год.), історії України (1 год.).
У жовтні 2014р. та в лютому 2015р. за участю уповноважених представників
ЛРЦОЯО учні школи бути учасниками апробації тестових завдань з математики, фізики, української мови, хімії, історії України, німецької мови, географії, біології.
Всього у апробації тестових завдань взяло участь 120 учасників. При апробації кожен
учень ще раз перевірив рівень своїх знань з предметів навчального плану та мав можливість попрацювати із тестовими матеріалами.
З метою ознайомлення з процедурою проведення зовнішнього незалежного
оцінювання, вироблення навичок ефективно розподіляти час, ознайомлення із стандартизованими тестами 21 та 28 березня поточного року 67 (71%) учнів 11- х класів
закладу пройшли пробне тестування.
Всі учні (94) 11-х класів були зареєстровані у Львівському регіональному
центрі оцінювання якості освіти для проходження основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2015, проте двоє не з’явилися на тестування за станом здоров’я.
Особливостями тестування 2015року було те, що ЗНО з української мови зараховувалось як ДПА за курс старшої школи, тестування з математики, української мови
та літератури мало два рівні – базовий та поглиблений.
Аналіз реєстраційних карток показав, що учні школи зареєструвалися на 10
предметів для здачі тестування, але кількість учасників з кожного предмета різна:
- з української мови та літератури - 92 учні (98%);
- з історії України - 50 (53%);
- з математики – 54 (57%);
- з біології – 23 (24%);
- англійської мови – 34 (36%);
- з географії – 17 (18%);
- з фізики – 17 (18%);
- з хімії – 9 (10%);
- німецької мови – 1 (1%);
- з російської мови та літератури – 1 (1%).
Учні школи реєструвались та складали тести з української мови та літератури,
математики за двома рівнями (базовий, поглиблений). На поглиблений рівень з української мови та літератури зареєструвалось 10 учнів (11% від загальної кількості), а з
математики – 11 учнів (12% від загальної кількості учнів 11-х класів).

За останні три роки спостерігається така тенденція: найбільше учнів у відсотковому відношенні вибирають такі предмети як українську мову та літературу, математику, історію України, англійську мову, біологію.
Учителі нашої школи були залучені до бази інструкторів Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, 47 учителів працювали старшими інструкторами, інструкторами, черговими на пунктах тестування міста Рівного. Вже п’ять
років поспіль наші учителі (Сорока І.В., Ядвіжук Т.В.) працюють екзаменаторами,
перевіряють відкриту частину тестувань з української мови та літератури.
Впродовж основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання наш заклад
працював пунктом тестування 4 рази з таких предметів: української мови та літератури (24.04.15), англійської мови (10.06.15), математики (12.06.2015), історії України
(19.06.15).
Підсумки роботи кафедри вчителів початкових класів НВК № 12 м. Рівного за
2014 – 2015 н. р.
Ускладнення змісту освіти, запровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти (2011 р.), нові вимоги до формування ключових та предметних компетентностей школярів, проблеми виховання, швидкий розвиток прогресивних технологій навчання та виховання, нові досягнення вітчизняних і зарубіжних педагогів вимагають від учителів високої професійної майстерності, розвинених творчих здібностей, бажання безперервної освіти.
У 2014/2015
навчальному році навчально-виховний процес у 1-3 класах організовано за робочими
навчальними планами, які розроблялися на основі Типових навчальних планів початкової школи з українською мовою навчання, затверджених наказом МОН молодьспорту України від 10.06.2011 року №572, учні 4 класів – за робочими навчальними
планами, які розроблені на основі Типових навчальних планів початкової школи з
українською мовою навчання, затверджених наказом МОН України від 29.11.2005
року №682 та Типових навчальних планів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, затверджених наказом МОН України від 13.03.2006 року
№182.
У 2014/2015 навчальному році учні 1
А,Б, В,Г,Д та 2 А, Б, В класів навчалися за науково-педагогічним проектом «Інтелект
України». Навчання у цих класах здійснювалось за робочими навчальними планами,
які розроблялися на основі Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект
України», затверджених наказом МОН молодьспорту України від 10.07.2012 року
№797.
Організація навчання у 1-3 класах здійснювалась за навчальними програмами,
розробленими відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти та
затвердженими наказом МОН України від 12.09.2011 року №1050 «Про навчальні
програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Організація навчання у 4 класах здійснювалась за навчальними програмами, розробленими відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти та затвердженими МОН України (наказ МОН від 20.06.2006 р. № 469 згідно з рішенням
колегії МОН від 24.05.2006 р.) .
Організація навчання у 1-2 класах, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», здійснювалась за навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект
України», 1-4 класи, схваленої для використання у загальноосвітніх навчальних закладах ( лист ІІ ТЗО МОН молодьспорту України від 10.02.2012 року №141/12-Г-45).
Варіативна складова навчального плану реалізувалась через вивчення таких курсів:
 риторика;
 поетика;
 логіка;
 розвиток продуктивного мислення.
(Програма курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів, 1-4 класи. Т: Мандрівець, 2009, 2011). Навчальні досягнення учнів з обраних предметів варіативної складової не оцінювались.
Для реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти навчальновиховний процес у 1-3 класах здійснювався за новими підручниками з усіх предметів
інваріантної складової навчального плану. Їх укладено відповідно до вимог нового
Державного стандарту початкової загальної освіти та базових навчальних програм.
Учні 1 А, Б,В,Г,Д та 2А,Б,В класів працювали за авторськими навчальнометодичними комплектами (методичні рекомендації для вчителя, посібники, зошити
на друкованій основі, педагогічні програмні засоби тощо), що реалізують навчальновиховні завдання науково-педагогічного проекту «Інтелект України», мають відповідний гриф МОН України та видаються за позабюджетні кошти. Даний проект вимагає змін від вчителя й тому що це інший стиль роботи, він не схожий до роботи в
традиційній системі. Адже потребує швидкого темпу роботи на уроці, вміння вчителем дозувати час на виконання завдань, зрештою вимагає від нього володіння
комп’ютером. У своїй роботі вчителі проектних класів домінуючим ставлять розвиток читацьких вмінь та навичок учнів. Діти багато читають і читають не лише на
уроках літературного читання. Немає такого предмета, де б діти не читали тексти. А
уроки читання заслуговують особливої уваги. Учителі формують у школярів почуття
відповідальності за виконане завдання, готовність самостійно працювати з новим,
доступним за складністю навчальним матеріалом, прагнення мати власну думку з
приводу обговорюваних питань, обґрунтовувати її.
Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-их класів з усіх навчальних предметів в балах не оцінювалось. У 2-3 класах за рішенням педагогічної ради навчальні
досягнення учнів оцінювались у балах, окрім предметів «Основи здоров’я», «Фізична
культура», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Інформатика».

Обов’язковою нормою, запровадженою МОН України, є організація ігрових
куточків. Так, у кожному класі, де навчаються учні 1-х класів, створено так куточки.
Діти мають можливість гратися та відпочивати під час перерв, а принагідно використовувати їх під час уроків. Батьки учнів 1-х класів мали змогу відвідувати уроки,
отримати індивідуальні консультації. Особливо активними учасниками навчальновиховного процесу були батьки учнів 1-Б, Д класів (вчителі Лапчук В.Б., Брега Н.І.).
Свої відгуки про відвідані уроки вони записували у зошиті взаємозв’язку. Їхня постійна підтримка і співпраця з учителем дала кращі результати рівня навчальних досягнень учнів.
У рамках реалізації Державного стандарту початкової середньої освіти у 20142015 н.р. третьокласники вивчали новий предмет «Я у світі».
У 2014-2015 н. р. методоб’єднання вчителів початкових класів працювало над
науково-методичною темою «Забезпечення ефективності навчально-виховного процесу через сучасні підходи до створення середовища для самореалізації та всебічного
розвитку особистості у початкових класах».
Висока інформаційна насиченість змісту науково-методичної роботи, її практична спрямованість
сприяли безперервному фаховому вдосконаленню, підвищенню компетентності і
професійної майстерності, розвитку творчого потенціалу кожного педагогічного
працівника. Відповідно до поставленої мети і завдань шкільне методичне об’єднання
працювало над підвищенням теоретичного і методичного рівня педагогів, їх підготовкою до впровадження інноваційних технологій, створенням умов для набуття кожним учителем умінь та навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення всіх предметів навчального плану.
Впродовж року учителі відвідували відкриті уроки, позакласні заходи, здійснювали їх аналіз та самоаналіз, моделювали педагогічні ситуації, ділилися досвідом своєї педагогічної діяльності. У своїй роботі використовували нові
сучасні форми методичної роботи: ІКТ, тренінги, хвилинки релаксації.
Впродовж навчального року вчителі початкових класів уклали методичні посібники.
Міський конкурс педагогічної майстерності вчителів початкових класів «Ярмарок педагогічних ідей»:
 Климюк О.В. «Вчимо дітей писати твір» (лауреат);
 Гисюк Н.В., Кривко В.Г., Карабанова Г.В. «Реалізація Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України» - створення освітнього середовища для розвитку здібної та обдарованої особистості» (лауреат).
Друк у пресі:
Посібник «Професійний розвиток педагога» РДГУ, грудень 2014 р.
 Невелічук Л.П. «Історія педагогіки як наука і як навчальний предмет: актуальні
проблеми»;
 Гисюк Н.В., Грибчук С.М., Невелічук Л.П. «Управління інноваційним розвитком в умовах формування загальноєвропейського простору вищої освіти»;

 Гаврилюк В.В. «Теоретико-методичні засади організації навчально-виховного
процесу у початковій школі»;
 Климюк О.В. «Конспект уроку письма у 1 класі»;
 Кривко В.Г., Грицюта О.А. Конспект уроку «Перший раз у перший клас»;
 Мосійчук Г.А. Конспект уроку «Охорона природи в Україні. Рідкісна флора і
фауна Рівненщини».
Журнал «Початкова освіта» №11, 2014 р.
 Брега Н.І. Конспект уроку читання за байкою Л.Глібова «Зозуля і Півень».
Науково – методичний журнал «Завуч. Все для роботи» №17-18, вересень 2014 р.
 Брега Н.І. «Світлиця талантів -2»
Велика увага приділялась стимулюванню самоосвітньої діяльності педагогічних працівників, яка є необхідною передумовою формування і вдосконалення
професійної компетентності учителя. Вчителі брали активну участь у заходах методичного характеру різних рівнів:
 Карабанова Г.В. - виступ на секційному засіданні заступників директорів з
питань впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України»
26.08.2014 р.
 Школа молодого вчителя та вихователя ГПД: уроки (Брега Н.І.,Мусійчук
О.О., Слободянюк І.О., Данилюк О.О.), тренінги (Лапчук В.Б., Грибчук
С.М., Іванюк Л.В., Федорчук І.В., Кривко В.Г., Гисюк Н.В.) 21.01.2015 р.
 Участь у телепередачі «Невгамовні дослідники», виступ учнів 1-Б класу
«Різдвяні колядки» (канал РТБ - січень, 2015), Лапчук В.Б.
 Методичний міст між початковою і середньою ланкою. «Педагогічна студія
для учителів української мови 3, 4, 5 класів «Освітній проект: подолання
педагогічних утруднень при переході з 4-го у 5-ий клас» (Кривко В.Г., Гисюк Н.В.)
 Засідання школи технологічної майстерності заступників директорів та
вчителів 1-их класів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»: уроки (Лапчук В.Б., Брега Н.І., Данилюк О.О., Іванюк
Л.В.), тренінги (Федорчук І.В., Мусійчук О.О.) 02.10.2014 р.
 Участь в обласній творчій групі «Організація навчально-виховного процесу
з обдарованими дітьми в умовах впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти» (Слободянюк І.О., Мусійчук О.О., Федорчук
І.В.) 07.10.2014 р.
 Засідання школи технологічної майстерності учасників науковопедагогічного проекту «Інтелект України»: уроки (Лапчук В.Б., Брега Н.І.,
Грибчук С.М., Іванюк Л.В.), тренінги (Федорчук І.В., Мусійчук О.О., Слободянюк І.О.) 05.11.2014 р.
 Уроки для слухачів курсів РОІППО (Невелічук Л.П., Гаврилюк В.В.)
10.12.2014 р.
 Уроки для слухачів курсів РОІППО (Брега Н.І.,Мусійчук О.О.)16.12.2014 р.

 Уроки для слухачів курсів РОІППО (Лапчук В.Б.,Федорчук І.В.) 12.02.2015
р.
 Засідання школи технологічної майстерності учасників науковопедагогічного проекту «Інтелект України»: уроки (Брега Н.І., Федорчук
І.В.) 14.01.2015 р.
 Засідання школи технологічної майстерності учасників науковопедагогічного проекту «Інтелект України»: уроки (Лапчук В.Б., Брега Н.І.,
Грибчук С.М., Іванюк Л.В.), тренінги (Федорчук І.В., Мусійчук О.О., Слободянюк І.О.) 05.02.2015 р.
 Колегія управління освіти: уроки (Брега Н.І., Слободянюк І.О.), виступ
(Федорчук І.В.) 20.05.2015 р.
На базі початкової школи було проведено такі заходи:
 школу молодого вчителя та вихователя ГПД (16.12.2014 р.);
 регіональний семінар-нараду заступників директорів та вчителів 1-х класів, які
працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (02.10.2014
р.);
 засідання обласної творчої групи «Організація навчально-виховного процесу з
обдарованими дітьми в умовах впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти» (07.10.2014 р.);
 засідання школи технологічної майстерності учасників науково-педагогічного
проекту «Інтелект України» (щомісячно);
 уроки для слухачів курсів РОІППО (10.12.2014 р., 16.12.2014 р.);
 вчителями Федорчук І.В., Слободянюк І.О., Мусійчук О.О. було проведено засідання круглого столу з батьками в дошкільних закладах: №35, №14, №51,
№38, №41;
 спільні уроки природознавства (школа-краєзнавчий музей), на які було запрошено телебачення РТБ (вчителі Сирочук Н.П., Прокопець Л.Я., Кадебська
Г.М.) (12.03.2015 р.);
 колегія Управління освіти (травень 2015 р.);
Учителі початкових класів є членами обласних та міських творчих груп:
Слободянюк І.О. - член обласної творчої групи «Організація навчання обдарованих учнів в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти»;
Федорчук І.В., Грибчук С. М. – члени обласної творчої групи «Диференціація
навчально–виховного процесу у початковій школі».
Федорчук І.В. – керівник шкільної творчої групи «Інтелект України» - «Впровадження в національний освітній простір системи супроводження навчання, виховання та розвитку академічно здібних дітей молодшого шкільного віку».
Кваліфікаційну категорію шляхом атестації підвищили вчителі: Брега Н.І., Данилюк О.О., Карабанова Г.В., Мусійчук О.О., Невелічук Л.П., Гаврилюк В.В.
Особливу увагу вчителі початкових класів приділяють роботі з обдарованими
дітьми.

У 2014-15 н. р. переможцями ІІ етапу олімпіади «Юне обдарування» є:
Колодинський Андрій – 4А (математика) – ІІІ місце (вч. Гловацька Т.А.)
Віннюкова Аліна – 4Г (англійська мова) – ІІ місце (вч. Гойда О.П.)
(Таблиці додаються)
Учні початкових класів – активні учасники міських та обласних конкурсів.
Переможцями є такі учні:
 у міській виставці-конкурсі з початкового технічного моделювання:
Кухарук Єлизавета – 4Г (вч. Кривко В.Г.);
Артюшкевич Дарія – 4В (вч. Гисюк Н.В.);
Гаврилюк Микола – 2А (вч. Мусійчук О.О.);
Пивоварчук Віталій – 3Г (вч. Рибчинська К.В.);
 у спортивних змаганнях «Сімейні перегони»:
Ляшкевич Мілена та Тимофій – 3В та 4Г (вч. Семенюк В.П.)
Мрозович Сергій та Анастасія – 2Е та 5Б (вч. Баша Ю.В.)
Сара Поліна – 3В (вч. Семенюк В.П.)
Учні 2-4 класів брали активну участь у таких Всеукраїнських конкурсах: «Колосок», «Кенгуру», «Бобер».
Участь у
громадських читаннях «Я голосую за мир» брали учні 2Д, З класів (вч. Сирочук Н.П.,
Прокопець Л.Я.).
Про результативність роботи вчителів свідчать такі результати навчальних досягнень учнів на кінець навчального року:
учнів на кінець року – 802
високий рівень навчальних досягнень – 121
достатній рівень навчальних досягнень – 354.
Відповідно до плану роботи школи у травні 2015 р. були проведені контрольні
роботи з математики, української мови, проведено перевірку рівня сформованості
навичок читання учнів 2-4 класів та державну підсумкову атестацію у 4 класах. Результати узагальнено в наказах по школі. Заступником директора з навчальновиховної роботи було відвідано 118 уроків та 13 виховних заходів.
Отже, вчителі початкових класів успішно впроваджують у навчально-виховний
процес новий Державний стандарт початкової освіти, використовуючи інноваційні
освітні технології, власний творчий потенціал і ставлять перед собою такі пріоритетні завдання на наступний навчальний рік:
 реалізація державних стандартів початкової загальної освіти;
 впровадження компетентнісного підходу до реалізації змісту початкової освіти;
 забезпечення повноцінного інтелектуального, фізичного, духовного здоров’я
дітей;
 впровадження у навчально-виховний процес науково-педагогічного проекту
«Інтелект України»;

 удосконалення роботи із здібними, обдарованими учнями;
 удосконалення засобів та методичних прийомів щодо реалізації змісту освіти.
Результативність участі учнів початкових класів у II етапі олімпіади «Юне обдарування»

№
п/п
1.
2.

Навчальний рік
2005-2006

Прізвище, ім’я дитини
Володько Ігор
Сливюк Олександр

Кла
с
4а
4а

3.
4.
5.

2006-2007

Златів Анастасія
Власенко Павло
Отроцький

6.
7.

2007-2008

8.
9.
10.
11.

2008-2009

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Предмет
Я і Україна
Я і Україна

Місце
III
I

Вчитель
Гранатюк Н. І.
Гранатюк Н. І.

4а
4а
4а

Укр. мова
Я і Україна
Математика

I
II
III

ГерасимовичЖ.О
ГерасимовичЖ.О
ГерасимовичЖ.О

Олексюк Аліна
Страхотюк Наталія

4а
4а

Математика
Я і Україна

III
I

Тиндик І. І.
Тиндик І. І.

Савчук Вікторія
Жлуктенко Дмитро
2009-2010 Семенюк Владислав
Пестерніков Владислав
Пестерніков Владислав
2010-2011
Луцик Дар’я
Канюк Діана
2011-2012 Маліванчук Софія
Свобода Максим
Горбань Олександра
Борушок Ірина
Хоптар Дарина
2012 Кучер Олександр
2013
Янківська Божена
2013 Ковальчук Анна
2014
Волинець Оксана
2014 Колодинський Анд2015
рій
Вінюкова Аліна

4б
4а
4а
4б

Укр. мова
Математика
Математика
Я і Україна

II
III
III
III

Гранатюк Н. І.
Сокол Т. В.
Данилюк О. О.
Брега Н. І.

4б

Англ. мова

III

Сидорук Г. В.

4б
4а
4б
4б
4а

Я і Україна
Укр. мова
Я і Україна
Укр. мова
Математика

I
II
III
III
II

Гловацька Т. А.
ГерасимовичЖ.О
Тиндик І. І.
Тиндик І. І.
Коваль Г. Є.

4а
4б
4б

Англ. мова
Англ. мова
Математика

III
II
І

Голубош І. В.
Сидорук Г. В.
Сирочук Н. П.

4г
4а

Я і Україна
Математика

ІІІ
ІІІ

Прокопець Л. Я.
Грибчук С. М.

4в
4а

Англ. мова
Математика

ІІІ
ІІІ

Ветвінська М. П.
Гловацька Т. А.

4г

Англ. мова

II

Гойда О.П.

Результативність участі учнів початкових класів у III етапі олімпіади

«Юне обдарування»

№
п/п

Навчальний
рік

Прізвище, ім’я
дитини

Клас

Предмет

Місце

Вчитель

1.

2005-2006

Сливюк Олександр

4а

Я і Україна

II

Гранатюк Н. І.

2.

2006-2007

Златів Анастасія

4а

Укр. мова

II

ГерасимовичЖ.О

3.

2007-2008

Страхотюк Наталія

4а

Я і Україна

II

Тиндик І. І.

4.

2008-2009

Савчук Вікторія

4б

Укр. мова

III

Гранатюк Н. І.

5.

2009-2010

-

-

-

-

-

6.

2010-2011

Луцик Дар’я

4б

Я і Україна

I

Гловацька Т. А.

7.

2011-2012

-

-

-

-

-

8.

2012 - 2013

4б

Сирочук Н. П.

2013 – 2014
2014-2015

Математика
-

І

9.
10.

Кучер Олександр
-

-

-

-

Порівняльна таблиця
результативності участі учнів 4 класів
НВК №12 «Школа-ліцей» м. Рівного в олімпіадах «Юне обдарування»
№ з/п
Рік

II етап
III етап
Кількість при- Кількість призерів
зерів

1.

2005 - 2006

3

1

2.

2006 - 2007

3

1

3.

2007 - 2008

2

1

4.

2008 - 2009

2

1

5.

2009 - 2010

3

-

6.

2010 - 2011

2

1

7.

2011 – 2012

6

-

8.

2012 – 2013

2

1

9.

2013 – 2014

2

-

10.

2014-2015

2

-

Аналіз
методичної роботи закладу
Відповідно до перспективного та річного планів роботи закладу методична роботи у НВК № 12 здійснювалася в напрямку забезпечення професійною інформацією, підтримки інноваційної діяльності вчителів, методичного супроводу у підготовці
до атестації, організації підвищення кваліфікації вчителів, узагальнення і поширення
досвіду вчителів на міському, обласному та всеукраїнському рівнях, діагностиці якості навчання на уроках та заняттях у системі додаткової освіти під ефективним керівництвом методичної ради закладу.
З метою виконання Закону України «Про загальну середню освіту», «Національної доктрини розвитку освіти в Україні», обласної Програми розвитку освіти Рівненщини, ухвали міської педагогічної конференції, орієнтуючись на результати
огляду методичної роботи закладу управлінням освіти Рівненського міськвиконкому,
діагностування педагогів, вивчення стану викладання базових дисциплін методична
робота закладу у 2014-2015 н.р. була спрямована на вирішення актуальних завдань:
- забезпечення наступності між початковою та основною, основною та старшою шкільною ланкою;
- створення оптимальних умов для самореалізації учнівської молоді;
- реалізацію програми «Обдарована дитина»;
- забезпечення доступу учнівської молоді до якісної освіти;
- реалізацію проблемної теми школи;
- реалізацію проблемної теми освітянської громади міста;
- забезпечення підвищення рівня фахової майстерності педагогічних працівників.
Зміст та структура методичної роботи у НВК № 12 визначена чинним державним законодавством, перспективним та річними планами роботи закладу, методичної роботи, ШМО, ШМП.
Упродовж навчального року тривала активна робота над ІІ етапом проблемної
теми «Забезпечення ефективності навчально-виховного процесу через сучасні підходи до створення середовища для самореалізації та всебічного розвитку особистості»
за такими формами роботи: взаємовідвідування та самооцінка, діаграмний аналіз та
систематизація результатів апробації, показові та інтегровані уроки, систематизація
та аналітичний коментар результатів роботи динамічних творчих груп, активний пошук нових форм і функціональних структур з підготовки вчителя у загальнометодичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах.
Адміністрація школи на
належному рівні вирішила проблему забезпечення учителів загальнопедагогічною та
фаховою пресою: кількість книг брошур та примірників журналів бібліотечного фонду становить 17823, у розпорядженні педагогічних працівників - вільний доступ до
мережі Інтернет у методичному кабінеті, кабінетах інформатики, лінгафонному кабінеті (каб.102), кабінеті Інтернет-мультимедійних технологій (каб. 105), медіатека
НВК № 12 налічує 69 примірників, електронна база методичних напрацювань учите-

-

лів (168 одиниць) представлена для користування на сайті школи.
Адаптоване впровадження в навчальновиховний процес інноваційних технологій і методик потребувало оптимального поєднання й конструювання різноманітних групових та індивідуальних форм методичної взаємодії в роботі шкільних методичних об’єднань учителів-предметників, динамічних творчих груп, адміністрації, взаємодію яких і координувала методична рада
на чолі з директором школи Лагодюк В.Ю..
Робота ШМО та діяльність ШМП базувалися на реалізації таких заходів:
проведенні засідань, роботі між засіданнями;
проведенні тематичних предметних тижнів;
роботі в творчих групах;
роботі в динамічних групах;
взаємовідвідуванні уроків і заходів;
самоосвіті;
роботі з обдарованими учнями;
вивченні, узагальненні, впровадженні ПД;
наставництві і стажуванні;
індивідуальних консультаціях;
проведенні педагогічного моста;
тренінгових заняттях;
проведенні та участі у семінарах,
проведенні показових уроків та заходів,
друкові у фахових виданнях та Інтернет-виданнях,
участі у методичній скарбничці, ярмарку педінновацій, освітянських конкурсах.
До тематики засідань ШМО було внесено питання про ведення основної шкільної документації, критерії оцінювання, з метою обміну досвідом проведено тиждень наставництва і стажування в рамках роботи школи молодого педагога, предметні тижні з усіх навчальних дисциплін (Додаток 1). Адміністрацією школи проведено
повний комп’ютерний діаграмний аналіз рівня навченості та виконання навчальних
програм по всіх навчальних дисциплінах середньої школи, доповідь за результатами
якого включено до питань педагогічної ради за підсумками роботи закладу посеместрово та за рік.
Річний цикл педагогічних рад проведено на належному методичному рівні з
використанням новітніх інформаційних та інноваційних технологій, відповідно до
річного планування (Додаток 2).
Педагоги НВК № 12 систематично підвищують рівень фахової майстерності,
займаються самоосвітою, проходять курсову перепідготовку відповідно до графіка
управління освіти Рівненської міської ради, атестуються відповідно до положення
про атестацію педагогічних працівників. Курсову перепідготовку у 2014 році пройшли 38 педагогічних працівників.

Результати атестації педагогічних працівників за 2014-2015 н.р. в порівнянні з
2013-2014н.р. свідчать про систематичне зростання педагогічної майстерності та фахового рівня педагогічного колективу:

Спеціаліст
І категорії

Спеціаліст
Вищої категорії
Спеціаліст
ІІ категорії

Спеціаліст
І категорії

Спеціаліст
Вищої категорії
Старший
вчитель
Вчительметодист

Старший
вчитель
Вчительметодист

Встановлено
відповідність
раніше присвоєному педагогічному
званню

Спеціаліст
ІІ категорії

24

Встановлено відповід- Присвоєно кваліфі- Присвоєно
ність раніше присвоєній каційну
звання
кваліфікаційній категокатегорію
рії

Спеціаліст

Загальна
кількість
працівників закладу,
які атестувались

-

-

-

19

2

3

-

6

3

10

Працівники закладу охоче поширюють досвід своєї педагогічної діяльності на
рівні міста та області. На базі НВК № 12 у 2014-2015н.р. було проведено:
- секційні заняття для учителів фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни» –
27.08.2014р. (Куришко К.А.);
- семінар-практикум педагогів-організаторів – 08.10.2014р. (Середюк О.В., Бугайчук
О.О., Тимчук О.С.);
- міський семінар для вчителів фізики – 17.10.2014р. (Бондарук Л.В., Курилюк Н.В.);
- практика для слухачів курсів заступників директорів при РОІППО – 18.12.2014р.
(Лагодюк В.Ю., Мотузко О.В., Кульчинська М.П.);
- міський семінар для вчителів польської мови – 11.03.2015р. (Лагодюк В.Ю., Балтарович А.В.);
- міський теоретико-методологічний семінар для вчителів біології, природознавства,
основ здоров’я – 24.03.2015р. (Конончук Г.В, Коваль В.С., Кирилюк О.В..);
- майстер клас з англійської мови для вчителів міста – 01.04.2015р. (Кульчинська М.П.,
Сидорук Г.В.);
- майстер-клас з математики для вчителів області у рамках практики для слухачів
курсів РОІППО – 27.04.2015р. (Лагодюк В.Ю., Ніколайчук О.І., Гайдук Г. В.);
- показові уроки в рамках фестивалю молодих учителів інформатики – 02.04.2015р.
(Дикун О.Є.),
- показові уроки в рамках фестивалю молодих учителів інформатики – 02.04.2015р.
(Омельчук І.В.)
Адміністрація та педагогічні працівники закладу закладу активно виступали
на міських та обласних методичних заходах упродовж 2014-2015 н.р., що зазначено у

річних звітах шкільних методичних об’єднань.
Участь у міському етапі ярмарку педінновацій взяли участь 23 педагогічні
працівники, що на 2 більше, ніж у 2013-2014н.р. (Додаток 3).
За поточний навчальний рік зменшилась кількість учасників міських творчих груп (з 25 до 21 особи (Додаток 4 ).
Опублікували роботи у фахових виданнях 10 учителів, що свідчить про
зниження активності педагогічних працівників у сфері видавничої діяльності у порівнянні з минулим навчальним роком (16 учителів) (Додаток 5).
Зросли показники якісного виконання переважною більшістю працівників
закладу навчальних програм, про що свідчить аналіз відвіданих адміністрацією уроків та електронний аналіз успішності учнів по паралелях і предметах, що підводить
до висновку про належне володіння фаховими знаннями та методикою викладання
предмета учителями НВК № 12 Рівненської міської ради.

Додаток 1

МІСЯЦЬ

І ТИЖДЕНЬ

Жовтень
Місячник патріотичного
виховання

ІІ ТИЖДЕНЬ

ІІІ ТИЖДЕНЬ

Тиждень історії

Листопад
Місячник правових знань
Грудень
Лютий
Місячник здорового способу життя
Березень
Місячник естетичного
виховання
Квітень
Місячник екологічної
освіти і виховання

ІVТИЖДЕНЬ

Тиждень
правознавства
Тиждень фізичної культури та предмета
«Захист Вітчизни»”

Тиждень математики та інформатики

Декада іноземних мов

Тиждень світової літератури

Декада української
мови та літератури

Тиждень музики, образотворчого мистецтва та трудового навчання
Тиждень фізики
хімії, географії,
та космонавтики

Тиждень біології,
природи, екології та
основ здоров’я

Ти
Тиждень ОЗ та ОП

Додаток 2
Серпень 2014
1. Підсумки роботи за 2013-2014 н.р.
2. Головні завдання на 2014-2015н.р.
3.Затвердження плану роботи закладу на 2014-2015н.р.
4. Дотримання єдиного мовного режиму.
5. Режим роботи ГПД
Грудень 2014
1.Вивчення стану навчально-виховного процесу з фізкультури.
2. Вивчення стану навчально-виховного процесу з предмета «Захист Вітчизни».
4. Хід атестації педагогічних працівників.
Січень 2015
1. Вивчення стану навчально-виховного процесу з математики.
2. Аналіз успішності та рівня навченості учнів за І семестр.
3. Підсумки методичної роботи за І семестр.
4. Підсумки виховної роботи за І семестр.
5. Аналіз ходу виконання навчальних програм за І семестр.
Березень 2015
1. Панорама творчих здобутків учителів, які атестуються.
Квітень 2015
1. Ціннісне ставлення до праці.
Травень 2015
1. Організація навчально-виробничої практики.
2. Переведення учнів 1-4 класів до наступного класу.
3. Нагородження учнів 1-4 класів Похвальними листами «За високі досягнення у
навчанні».
4. Проведення ДПА.
Червень 2015
1. Підсумки проходження навчально-виробничої практики учнями 5-8, 10 класів.
2. Нагородження Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» учнів
5-8, 10 класів.
3. Переведення учнів 5-8, 10 класів до наступного класу.
4. Підсумки проведення ДПА.
5. Отримання свідотств з відзнакою про базову середню освіту.
6. Випуск учнів 9-х класів зі школи.
7. Нагородження Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні
окремих предметів» учнів 11-х класів.
8. Нагородження учнів 11-х класів Золотою та Срібною медалями.
9. Випуск учнів 11-х класів.

№
1.
2.
3.

Дані про автора
Кирилюк О.О.
Чернова В.В.
Данилюк О.О.

Назва експонату
Тести
Урок
Методичні рекомендації

4.

Данилюк О.О.

Методичні рекомендації

5.

Кирилюк О.О.

Досвід роботи

6.

Грицюта О.А.

Матеріали з досвіду роботи

7.

Герасимович Ж.О.

Матеріали з досвіду роботи

8.

Лапчук В.Б.

Методична розробка

9. Климюк О.В.
10. Слободянюк І.О.

Методичний посібник
Навчально-методичний
посібник

11. Брега Н.І.
12. Брега Н.І.
13. Карабанова Г.В.,
Гисюк Н.В.
14. Прончук М.В.

Творчий проект
Творчий проект
Матеріали семінару

15. Юхимчук М.В.
16. Чернова О.І.

Практичні роботи
Збірка кросвордів

17. Чернова О.І.
18. Ковальова Л.М.

Методичні розробки
Різнорівневі дидактичні
матеріали
Матеріали з досвіду роботи
Матеріали з досвіду роботи
Матеріали з досвіду роботи

19. Гайдук Г.В.
20. Замлинна Т.Й.
21. Замлинна Т.Й.,
Іванкова Н.В.

Практичні роботи

Додаток 3
Тема
Тести для уроків економіки
Урок геометрії в 11 класі
«Робота над словниковими
словами»
«Вивчення прикметника в початкових класах»
«Сучасні технології навчання»
«Використання інтерактивних
технологій на уроках української мови в початкових класах»
«Використання інтерактивних
технологій з метою розвитку
творчої особистості на уроках
математики у початковій школі»
«Формування ключових компетентностей учнів початкових
класів»
«Вчимо дітей писати твір»
«Мотивація до вивчення математики в учнів початкових
класів»
Світлиця талантів -2
Світлиця талантів
Реалізація Всеукраїнського
проекту «Інтелект України»
«Текстовий процесор Word
2007»
Електронні таблиці
Збірка кросвордів з інформатики
Сходинки до інформатики
Математика 6 клас
Програма факультативу з математики для учнів 10 класу
Використання інтерактивних
технологій на уроках фізики
Позакласна робота з математики

Додаток 4
№
1
2
3
4
5

ПІП учасника
Косік О.В.
Бабійчук Т.П.
Симонович Г.О.
Немченко Н.І.
Затірка О.М.

Назва творчої групи
По експериментальній програмі О. Гумінсьої
Програма E-twinning, група з творчого письма при РДГУ
Член журі міського етапу олімпіади
Член журі міського етапу олімпіади
Міжпредметні зв’язки, член журі міського етапу олімпіади, член обласної лабораторії полілінгвізму
6 Венцурик Л.М. Особистісно-зорієнтоване навчання, по експериментальній програмі
А.Омельчука
7 Сорока І.В.
Акмеологічний підхід до вивчення української мови
8 Ядвіжук Т.В.
Використання інноваційних засобів на уроках української мови та
літератури
9 Вітковська О.П. По експериментальній програмі А.Омельчука
10 Марковська
Нетрадиційні форми залучення учнів до книги
Н.В.
11 Рачек Т.М.
Нетрадиційні форми залучення учнів до книги
12 Андраш Т.В.
Міжпредметна творча група з акмеології
13 Шубер Г.О.
Обласна творча група вчителів трудового навчання з формування та
розвитку ключових компетентностей учнів через застосування педагогічної технології «Метод проектів»
14 Самолюк Н.В. Впровадження ІКТ в навчальний процес з хімії
15 Мілінчук М.М. Намисто бібліотечних ідей: класика жанру та інновації
16 Гайдук Г.В.
По розв’язуванню олімпіад них задач
17 Третьяк Т.С.
По розв’язуванню олімпіад них задач
18 Іванюк Л.В.
Інтерактивне викладання в системі природничих наук
19 Мусійчук О.О. Інтерактивне викладання в системі природничих наук
20 Сирочук Н.П.
Використання НІТ на уроках
21 Грибчук С.М. Диференційоване навчання в початкових класах
22 Кульчинська
Член журі міського етапу ярмарку педінновацій, член обласної лаМ.П.
бораторії полілінгвізму
23 Чернишова О.П. Акмеологічний підхід до вивчення суспільствознавчих дисциплін

№

ПІП педагогічного працівника

Додаток 5
Публікації у фаховій пресі всеукраїнського рівня

1. Лагодюк В.Ю. Завучу. Усе для роботи. Науково-методичний журнал. – № 9-10, травень 2015р., «Електронний
конструктор аналізу уроку в системі внутрішнього контролю».
2. Лагодюк В. Ю. Управління школою №16-18, червень 2015, «Основні напрями міжнародного співробітництва»
3. Лагодюк В. Ю Управління школою №22-24, серпень 2015, «Модель інноваційного загальноосвітнього навчального закладу»
4. Лагодюк В. Ю Завучу. Усе для роботи. Науково-методичний журнал. – № 13-14, липень 2015р., «Упровадження
проекту «Інтелект України».
5. Господинчик Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал. – № 4(80) 2014р., «Використання аудіовіТ.О.
зуальних матеріалів як засобу створення іншомовного середовища на уроках іноземної мови».
6. Андраш Т.В.
Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал. – № 4(80) 2014р., «Упровадження новітніх
освітніх технологій на уроках англійської мови для школярів середньої ланки за підручником
«OXFORD HEROES».
7. Рачек Т.М.
Сайт «Освітній навігатор» http://navigator.rv.ua , сертифікат № 000125 від 19.02.2015р. матеріал зі
світової літератури «Той, хто співав славу Риму. Публій Вергілій Марон – творець «Енеїди».
8. Рачек Т.М.

Сайт «Освітній навігатор» http://navigator.rv.ua , сертифікат № 000100 від 01.09.2014р. матеріал зі
світової літератури «Що може статися з людьми в майбутньому (за оповіданням Р.Д.Бредбері
«Усмішка»)».
9. Косік О.В.
Слово вчителю. Християнський духовно-просвітницький часопис. – №4 2014р. «Божі заповіді –
моральна основа життя людини».
10.КульчинсьМетодичний вісник обласної лабораторії полілінгвізму. Січень 2015, № 6 «Основні аспекти і хакаМ.П.
рактеристики міжкультурної компетентності».
11.Конончук Г.В. Методичний вісник Рівненського природного заповідника. Липень 2014р. «Еколого-освітня діяльність сучасної школи в напрямку збереження унікальної природи Полісся».
12.Куришко К.А.

Аналіз виховної діяльності
На виконання Указу Президента України від 25.06.2013 № 344 про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243
«Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних
закладів України», Указу Президента України «Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, Закону України від
26.04.2001 № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства»; Закону України від 21.06.2001
№ 2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»; розпорядження
Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140 «Про затвердження плану
заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії
поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки», постанови Кабінету
Міністрів України від 21.03.2012 № 350 «Про затвердження Державної цільової
соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1209 «Про схвалення
Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на
період до 2015 року», обласної Програми національного виховання учнівської
молоді Рівненщини на 2008-2020 роки протягом 2014-2015 навчального року
здійснювалася виховна робота у школі.
Одним з основних завдань Національної стратегії є побудова ефективної системи національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних,
громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім’ї за освіту і виховання дітей.
Відповідно до Орієнтирів виховання у сучасній школі виховання учнів здійснюється у контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь
навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності
та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави.
Метою Орієнтирів виховання є створення цілісної моделі виховної системи
у загальноосвітньому навчальному закладі на основі громадянських та загальнолюдських цінностей. Виховна робота здійснювалася за напрямами «Ціннісне
ставлення до суспільства і до держави», «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини,
людей», «Ціннісне ставлення до природи», «Ціннісне ставлення до мистецтва»,
«Ціннісне ставлення до праці», «Ціннісне ставлення до себе».
Згідно з річним планом роботи школи на 2014-2015 н.р. у школі було проведено комплекс виховних заходів, які мали високу якість та результативність.

Весь навчальний рік у шкільному плані розбито на окремі місячники, що дає
змогу конкретизувати види і форми виховної діяльності з учнями, більш цілеспрямовано організовувати роботу з ними. З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу було розроблено та запроваджено єдину форму планів
виховної діяльності класних керівників.
Важливе значення у подоланні негативних проявів у поведінці учнів відіграє рада
профілактики правопорушень. Виховна робота в школі на 2014-2015 навчальний
рік спланована, план обговорено, затверджено на засіданні педагогічної ради
(протокол № 1 від 29.08.2014). Серед завдань навчального закладу є індивідуальна
робота з учнями та організація роботи гуртків і секцій; посилення виховної
роботи на уроках і в позаурочний час.
У плані чітко визначена
мета, на досягнення якої спрямовано проведення різноманітних виховних заходів.
Серед запланованих заходів: лекції; збори учнівського колективу та батьківські
збори, під час яких батькам надається методична допомога у напрямку виховання
дітей різного віку та поради психолога; правове виховання та профілактична
робота з учнями; соціальний захист учнів; анкетування учнів; індивідуальна
робота з обдарованими дітьми; спортивно-масові заходи; заходи з охорони життя
та здоров’я учнів. План складено на підставі обґрунтованого аналізу стану
виховної роботи минулого навчального року з урахуванням допущених недоліків.
У школі є куточок правознавства, де діти можуть
почитати про свої права та обов'язки, інформація у ньому постійно оновлюється.
За правову роботу в школі відповідає вчитель історії та правознавства та психолого-соціальна служба.
У НВК№12 розроблено систему роботи з профілактики правопорушень. Наказом директора школи створено раду профілактики
правопорушень, до складу якої входять представники вчительського колективу та
СКМСД. Робота вищевказаної ради на 2014-2015 н.р. спланована, розроблено
положення про неї, заведено журнал протоколів засідань ради профілактики
правопорушень, сторінки якого пронумеровані, прошиті та скріплені печаткою,
що свідчить про належне оформлення документів такого типу. Засідання комісії
проводяться періодично, у міру надходження питань. На кожному засіданні
ведуться протоколи, які зберігаються у справах школи. У 2014-2015 навчальному
році проведено 6 засідань ради.
Аналіз стану злочинності та правопорушень серед дітей та
учнівської молоді Рівного та роботи, спрямованої на профілактику злочинності,
попередження насильства серед учнівської молоді та захист її від будь-яких форм
фізичного або психічного насильства дає підставу стверджувати, що у закладі
проводиться цілеспрямована робота.
У НВК№12 навчається 1759 учів. Із загальної кількості учнів у школі
навчаються діти таких категорій:
- 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

38 дітей-інвалідів;
168 дітей ліквідаторів аварії на ЧАЕС;
178 дітей з багатодітних сімей;
35 дітей з малозабезпечених сімей;
2 дитини, чиї батьки загинули під час виконання службових обов’язків.
21 дитина, чиї батьки є учасниками АТО.
13 дітей, які прибули із зони АТО.
На основі соціальних паспортів кожного класу складено соціальний
паспорт школи, який оновлюється на початок семестру.
Робота соціального педагога та практичного психолога закладу проводиться відповідно до планів роботи, затверджених директором школи та погоджених центром практичної психології та соціальної роботи. Планами роботи визначено головні завдання, головні напрямки роботи психологосоціальної служби, а також напрямки роботи, основні пріоритети і форми виховної роботи навчального закладу. План роботи містить такі розділи: діагностичні заходи, прогностичні заходи, консультативні заходи, а також захисні, профілактичні, соціально-перетворювальні та організаційні заходи. Служба здійснює роботу з ведення особових справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх майнових та житлових прав, організації профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності, злочинності,
провадження здорового способу життя.
У закладі забезпечено контроль за щоденним та щомісячним аналізом
відвідування учнями навчального закладу та з’ясування причин пропусків
уроків (на підставі медичних довідок, за заявами батьків, без поважних причин).
Щорічно у вересні місяці спільно зі службою у справах дітей проводиться загальноміський рейд «Урок» з метою виявлення учнів, які не приступили до навчання . У ході рейду не виявлено учнів, які не приступили до навчання. Всі учні відвідують навчальний заклад та не допускають пропусків
без поважних причин.
Відповідно
до наказу від 22.11. 2013 р. № 589-осн. «Про посилення контролю за охопленням дітей навчанням та відвідуванням учнями навчальних занять»
здійснено аналіз відвідування учнями навчальних занять. Результати
узагальнено наказом по школі (наказ №31 від 11.02.2015). У
навчальному
закладі забезпечено ведення внутрішньошкільного обліку дітей, які схильні
до порушень дисципліни, пропусків уроків без поважних причин, бродяжництва, тютюнопаління, конфліктних стосунків з учнями та вчителями. У 2015
році таких дітей – 8 (у 2012, 2013 році – 25, 2014 - 8, 2015 -7 ). Проводиться
індивідуальна робота з батьками цих учнів: співбесіди про неприпустимість
протиправної поведінки дітей та відповідальність батьків за їх виховання,
-

відвідування сімей вдома з метою вивчення соціально-побутових умов проживання дітей.
Проаналізовано кількість учнів охоплених позашкільною освітою та гуртковою діяльністю, які перебувають на внутрішньошкільному обліку. До позашкільної діяльності залучено 6 учнів, які перебувають на внутрішньошкільному контролі, з них до гуртків у школі – 4.
Охоплено – 86 % від загальної кількості таких школярів.
У 2014-2015 н.р. позашкільною і гуртковою роботою не
охоплено 1 учня, який перебуваює на внутрішньошкільному контролі.
Залишається низькою кількість охоплених гуртковою роботою учнів із
усіх соціально незахищених категорій (не охоплено – 75 учнів); учнів, які перебувають на внутрішньошкільному обліку – 14 % (у 2013 - 2014 н.р. - 2 учнів, що склало 25%), це свідчить про покращення роботи класних керівників,
психолого-соціальної служби у даному напрямку.
Впродовж останніх 2-х років учнями школи не було скоєно злочинів та правопорушень (за
цифровою інформацією СКМСД МВ УМВС).
Аналіз свідчить про те,
що колектив школи приділяє велику увагу превентивному вихованню школярів. Є позитивні зміни в цьому напрямку: покращилась поведінка деяких
учнів, більш тіснішими стали зв’язки з громадськістю, у щоденниках учнів
частіше з’являються записи про подяку учням та батькам за участь у колективних справах, зменшилась кількість учнів девіантної поведінки.
Впродовж навчального року учні школи брали результативну участь у
загальноміських, обласних, Всеукраїнських заходах, туристично-краєзнавчій
роботі (Додаток №1).
Для самореалізації учнів створено мережу гуртків, вихованці яких беруть результативну участь у конкурсах, а керівники постійно підвищують
свою фахову майстерність (Додаток№2).
У школі були проведені традиційні загальношкільні виховні заходи, зазначені у плані виховної діяльності та планах класних керівників.
Учнівське самоврядування у закладі представлено у формі Шкільного
учнівського парламенту (голова Волошина Вікторія). Слід зазначити активізацію діяльності парламенту, про що свідчить Подяка міського голови за активну громадянську позицію на рівні школи та міста. У зв’язку з подіями у
країні найбільше заходів було організовано комісією «Милосердя», результати роботи якої зазначені у Додатку №4. Всі події висвітлюються на шпальтах
шкільної газети «Дайджест» та на сайті школи в розділах «Новини» та «Учнівське самоврядування». Але спостерігається незначне зменшення активності учнів 6-8 класів, на що потрібно звернути увагу.
За результатами моніторингу в учнів 5-11 класів рівень сформованості
ціннісних ставлень зріс за всіма показниками. Найвищим є рівень сформованості ціннісного ставлення до себе, суспільства і держави, сім’ї, родини, людей,

найнижчим – до природи, мистецтва, праці. Найвищий рівень вихованості у
6А класі (класний керівник Бурбела Т.В.), 6Г класі (класний керівник Степаненко Л.П.), 7А класі (класний керівник Вітковська О.П.), 7Б класі (класний
керівник Коваль В.С.), 7В класі (класний керівник Велетнюк О.В.), 8А класі
(класний керівник Височанська Т.В.), 11Б (класний керівник Ніколайчук О.І.),
9В класі (класний керівник Симонович Г.О.), 11А класі (класний керівник
Венцурик Л. М.)
Варто
відзначити значне збільшення кількості учнів, що мають високий рівень вихованості, та зменшення кількості учнів, чий рівень вихованості на достатньому
та середньому рівнях (Додаток №3).
Одним
з напрямків виховної роботи є оздоровлення дітей влітку, організація їх дозвілля та відпочинку. Задля цього було проведено роз’яснювальну роботу серед батьків та опікунів учнів. Як наслідок, діти-сироти та діти під опікою мали
змогу відпочити у пришкільному таборі відпочинку для учнів 1-6 класів. Вчителі, які працювали в таборі, змогли організувати змістовний відпочинок для
дітей, проводячи для них різноманітні екскурсії, виховні заходи, змагання,
конкурси, походи на пляж, до лісу.
Виходячи з проведеного
аналізу, можна зазначити, що виховна діяльність у школі поряд з позитивними
моментами ще має деякі недоліки, над якими потрібно спільно працювати і
вчителям, і учням, і батькам. І це нормальний процес, бо, як відомо, світ не
стоїть на місці, він постійно змінюється, змінюючи нас і наше ставлення до
нього.

Рівень володіння керівниками гуртків сучасними педагогічними технологіями, використання їх у своїй практичній діяльності
ПІП керівника
гуртка

Рівень володіння
початковий середній достатній високий

Ядвіжук Ніна
Володирівна

+

Шафранська
Валентина Володимирівна
Мороз Ольга
Миколаївна
Іванишин Тарас

+

+
+

Найкраще
володіє технологією

Олегович
Федорова Тетяна Вікторівна

+

Солтис Тетяна
Степанівна

+

Середюк Ольга
Володимирівна

+

Бабійчук Тетяна +
Петрівна

+

Куришко Костянтин Андрійович

+

Степаненко Ліна
Пилипівна

+

Цимбалюк Олег
Петрович

+

Дмитренко Роман Віталійович

+

Лопачук Альона
Василівна

+

Жук Андрій
Миколайович

+

Діхтяренко Тетяна Миколаївна

+

Додчук Олена
Йосипівна

+

Шубер Галина
Олександрівна

+

Залучення вихованців до участі в конкурсах різного рівня, фестивалях, науково-дослідній діяльності
№
з/п
1.
2
3.
4.

5.
6.

7.

8

Назва гутрка
«Школа безпеки» (кер. Куришко К.А.)
«Хореографічний»
(кер.
Додчук О.Й.)
«Дванашки» (кер. Климець
Г.Г.)
«Шкільний Європейський
клуб»

Назва конкурсу

Результативність

«Червона калина»
«Заграва»
«Веселі закаблуки»

ІІІ
ІІ,І

«Веселі закаблуки»

ІІ

Фестиваль ШЕК, Євроолімпіа- ІІ,І,ІІ,ІІІ
да, Всеукраїнський конкурс
«Бути європейцем»
Бісероплетіння(кер. Шубер «Знай і люби свій край»
І,ІІ,ІІІ,ІІ
Г.О.)
«Бісероплетіння»
(кер. «Знай і люби свій край»
І,І,ІІ
Шафранська В.В.)
«Український сувенір»
ІІІ
«Космічні фантазії»
Початкове технічне моде- «Знай і люби свій край»
ІІ,ІІ,ІІІ
лювання(кер.
Іванишин «Годівничка для синички»
ІІ
Т.О.)
Баскетбол (кер. Дмитренко Кубок майбутніх чемпіонів
ІІІ
Р.В.)
Змагання з баскетболу
ІІ,ІІ,ІІ

9.

Літературна творчість (кер. Участь у міському поетичному
Федорова Т.В.)
марафоні до Дня перепоховання Т.Г. Шевченка

10

Бісероплетіння
Н.В.)

11

Образотворче
мистецтво Космічні фантазії
(Полоненко О.Ю.)

І,ІІ

12

Футбол (Жук А.М.)

ІІ

13.

Молодіжний клуб (Бабій- e-Tweneeng
чук Т.П.)

14

Шкільний Європейський Міжнародні конкурси на знання ІІ
клуб (Лопачук А.В.)
німецької мови, участь у реалізації міжнародних проектів
Шкільний Європейський Міжнародні конкурси на знання І,І,І
клуб (Мороз О.В.)
німецької мови, участь у реалізації міжнародних проектів

15

(Ядвіжук Знай і люби свій край

Змагання з міні-футболу

ІІ (м), ІІІ (о)

ІІ

І. Реалізація власних шкільних проектів спільно з батьківською громадськістю. Роль учнів та батьків у прийнятті рішень щодо
їх впровадження, участь у їх реалізації.
Назва проекту

Дата проведення

Місце проведення

Кількість учасників
1700
900
30

«Сходинки до Олімпу»
15.05
Шкільне подвір’я
«Шкільна родина»
Жовтень-березень Актова зала
«На крок ближче до Ніжовтень
Польща
меччини»
Пізнаємо Європу разом
червень
Польща
35
Залучення громадськості до організації виховної роботи, роль школи в житті мікрорайону.

Висвітлення в ЗМІ
Сайт школи
Сайт школи
Сайт школи, газета «Сім днів»
Сайт школи, газета «Сім днів»

Назва організації
Рівненський територіальний
центр реабілітації ветеранів

Захід, у якому взяли участь
«Їх душі-горіння і криця» (до Дня створення УПА)

Кількість
20

Дата
жовтень

Рівненський територіальний
центр реабілітації ветеранів
Червоний Хрест
Червоний Хрест

«Страждання, муки й горе мого народу» (до Дня пам’яті
жертв Голодомору)
Реалізація марок
Акція «Турбота» (збір овочів)

20

листопад

2500

грудень
жовтень

Червоний Хрест

Акція «Милосердя» (збір одягу)

500 кг.

Листопад

Залучення волонтерів із
випускників, батьків,
учителів-пенсіонерів
Випускники, учителіпенсіонери
Батьки учнів
Батьки. Випускники
Волонтери

Захід, в якому взяли участь

Кількість

Дата

«Бал поколінь»

300

лютий

Шевченківський марафон
Кольорова школа
Виготовлення маскувальної сітки

10
20
2

березень
березень
травень

Батьки
Допомога Армії

Зробимо Україну чистою
500
квітень
Вечір вшанування Героїв Небесної Сотні «Героям
лютий
Слава!»
VI. Результативність участі у виховних заходах, творчих конкурсах міського, обласного, Всеукраїнського, міжнародного рівнів.
Назва
заходу

Дата

Результативність

Червона калина

жовтень

ІІІ

Веселі закаблуки
«Живи,Кобзарю, в
пам’яті людській»
Молодь обирає здоров’я

травень
лютий

ІІ,І,ІІ
І

травень

І

Створення умов для забезпечення прав і свобод учасників навчальновиховного процесу
Показником гуманізму суспільства є ставлення до дитини. Діти є найвищою цінністю кожного народу, і розбудова демократичної держави неможлива без зміни ставлення суспільства до дітей. Ставлення не лише як до
об’єкта турботи і опіки, але як і до суб’єкта права.
Правове виховання у школі здійснюється на підставі Конституції України, Програми правової освіти населення України, затвердженої Кабінетом
Міністрів України (Постанова від 29.05.1995 р. №366) та річного плану роботи навчального закладу.
Правове виховання – це складова виховання в цілому. Але це виховання впливає не лише на свідомість, але й на відповідальний аспект поведінки,
формує переконаність у необхідності суворого дотримання законів, прав та
обов’язків. Кінцевим результатом правового виховання є реальні справи,
вчинки у сфері правових відносин, які свідчать про його дієвість.
Головною ланкою, яка забезпечує теоретичне і методичне керівництво
організацією навчально-виховного процесу є адміністрація школи. Адміністрація планує, організовує, спрямовує та контролює всю роботу з питань правової, освітньо-виховної роботи в учнівському колективі школи.
Робота шкільної психологічної служби проводиться відповідно до запитів адміністрації та класних керівників за такими напрямками:
Діагностика особистісних та характерологічних особливостей учнів:
вивчення акцентуацій характеру за методиками «Психотип» та ПДО
Е.Лічко;
- вивчення типу темпераменту за методикою О. Шмельова;
- визначення типу агресивності та конфліктності за методикою БассаДаркі;
- дослідження мікроклімату та міжособистісних стосунків учнів у класах.
1. Робота консультпункту «Виникла проблема»:
- групові та індивідуальні консультації учням за запитами;
- консультування батьків, педагогів та адміністрації з питань навчання та
виховання учнів.
2. Проведення індивідуальної та групової колекційної роботи з важкими
підлітками:
- створення бази даних про важких дітей та підлітків та занесення цих
даних в індивідуальні картки учнів (на початку навчального року);
- проведення годин спілкування учнів із психологом на різноманітну тематику;

- проведення тренінгів спілкування з учнями, що мають ознаки шкільної
та особистісної дезадаптації;
- індивідуальна корекційна робота з важкими учнями під час індивідуальних консультацій та бесід.
3. Соціальний супровід важких дітей та підлітків:
- здійснюється соціальна паспортизація класів з метою виявлення дітей з
особливими потребами, дітей групи ризику та схильних до девіантної
поведінки (на початку навчального року);
- здійснення посередництва між школою та сім’єю, організація їх тісної
взаємодії (відвідування учнів вдома, бесіди з батьками);
- індивідуальні консультації та бесіди з учнями, батьками, педагогами у
випадку виникнення соціальних та емоційних проблем;
- здійснюється головування у шкільній опікунській раді (супроводження
дітей-сиріт, обстеження матеріально-побутових умов, у яких виховуються учні).
З питань правової освіти і виховання відповідно планується і робота
батьківського лекторію.
Загальну мету та конкретні завдання правового виховання вирішують у
процесі навчальної діяльності. Одночасно виділяємо конкретні та безпосередні завдання правового виховання. До них належать:
 формування у кожного учня системи знань з питань основ держави та
права, розвиток інтересу до цієї галузі знань і зв’язок права з оточенням;
 формування поваги до держави, її законодавчих і виконавчих органів;
 прищеплення навичок правосвідомої поведінки;
 виховання нетерпимості до різноманітних правопорушень;
 формування потреб та умінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб.
 Значну роль в організації правовиховної роботи відіграє заступник директора з виховної роботи. Головними функціями на цій ділянці його
роботи є організація методичного забезпечення для діяльності класних
керівників, аналіз і контроль результатів їх роботи, координація профілактичної діяльності не лише в межах школи, а у тісному зв’язку з міською службою у справах неповнолітніх, кримінальною міліцією у
справах неповнолітніх. Заступник директора з виховної роботи керує
роботою шкільної ради профілактики правопорушень. Щомісяця на засіданні ради профілактики розглядаються різні питання стосовно виховання учнів, які мають схильність до різних видів порушень режиму
школи, дисципліни. Запроваджено підписання угоди про врегулювання
стосунків між вчителем і учнем.

Позаурочна виховна робота з правової освіти та виховання не обмежується лише годинами спілкування та вивченням і профілактикою правопорушень і шкідливих звичок у курсі навчальних предметів.
Традиційним у системі виховної роботи школи стало проведення місячника правової освіти та виховання «Усвідомлене право – право на щодень».
При плануванні заходів перевага надається нестандартним формам роботи.
Практичну допомогу в питанні організації планування і здійснення індивідуально-виховної роботи з учнями, схильними до різного виду правопорушень, класні керівники отримують від психологічної служби та новопризначеного соціального педагога.
З огляду на вищезазначене, правове виховання передбачає насамперед
знайомство учнів із законами нашої держави. У НВК № 12 це знайомство постійно відбувається не лише на уроках із правових дисциплін, але й у позакласній роботі. Необхідною частиною правового виховання є проведення годин спілкування, брей-рингів, КВК на правову тематику.
Обов’язковими є проведення кожного навчального року декади правових знань (вересень, щороку) та щомісяця Дня правових знань, які спрямовані на формування правової культури, профілактики правопорушень серед учнівської молоді.
Пізнавальними і корисними є зустрічі, індивідуальні бесіди для учнів
та їхніх батьків із лікарями (наркологом, гінекологом, психіатром, психологом, співробітниками правоохоронних органів тощо).
Головне завдання правового виховання – формування правової установки, з позиції якої неповнолітній зможе керувати своїм настроєм, бажаннями,
вчинками, де слово не розходиться з ділом, де свої правові знання він використовує у повсякденному житті.
Під час здійснення правового виховання учнів також враховується вікова категорія, особливості дитячої та юнацької психології. Чималу увагу
приділяється кожній віковій групі (це є одним із пріоритетних напрямів психолога школи).
Здійснюється і правове виховання учителів, яке нерозривно пов’язане
із Законом «Про освіту»: «Метою освіти є всебічний розвиток людини як
особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору».
Правове виховання батьків здійснюється у межах батьківського лекторію безпосередньо класними керівниками. Ми виходимо із того, що у статті
61 Кодексу законів про сім’ю та шлюб України «Права та обов’язки батьків
із виховання дітей» йдеться про те, що батьки мають право та зобов’язані виховувати своїх дітей, турбуватися про їхнє здоров’я, фізичний, духовний і

моральний розвиток, навчання, готувати їх до праці. Батьківські права не
можуть виконуватись усупереч інтересам дітей, тому у школі створено Батьківський університет, де систематично розглядають питання правового виховання.
Індивідуальна робота з батьками (бесіди та консультації, зустрічі в батьківські дні) сприяє становленню міцних і дружніх відносин із родинами
учнів.
Сучасна правова освіта неможлива без упровадження інноваційних
форм і методів, які роблять увесь процес навчання більш ефективним, а отже,
і більш якісним.
Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті передбачає поступовий перехід від репродуктивної, авторитарної освіти до освіти
інноваційного, гуманістичного типу. У гуманістичній педагогіці суб’єкти
процесу навчання діють разом, паралельно та спільно, є партнерами, тому на
уроках права переважає діалогічний стиль спілкування, відбувається взаємодія між учнями, ґрунтована на засадах інтерактивного навчання. Ініціативу
дітей підтримує учитель, власний досвід учнів максимально залучений до
процесу навчання.
Спільна робота адміністрації, педагогічного колективу, батьків та учнівського самоврядування створила умови для закладення засад правових поглядів та переконань, ознайомлення учнів із основами конституційного ладу
України, цивільного, сімейного, трудового, кримінального та інших галузей
права, формування навичок правомірної поведінки, вироблення уміння аналізувати і з правової точки зору оцінювати суспільно-політичні події України,
дала можливість виховувати в учнів упевненість у необхідності дотримання
правових норм, у гарантованості захисту прав і свобод людини та громадянина не лише в учнів, але й педагогів і батьків.
Про результативність роботи із забезпечення прав і свобод учасників
навчально-виховного процесу свідчить правомірна поведінка учнів, сформовані організаційно-комунікативні навички, високий рівень правової свідомості та правової культури учнів, активна громадянська позиція педагогічних
працівників і батьків. Активними організаторами та учасниками заходів є
члени шкільного учнівського парламенту. Так, комісією по роботі з молодшими школярами було проведено інформаційне повідомлення «Конвенція
ООН про права дитини – головний документ щодо захисту прав дітей», груекспрес «Права дитини в казках», усний журнал «Символи моєї держави».
Для учнів 10-х – 11-х класів
було проведено анкетування «Молодь і протиправна поведінка». Активно
учні школи беруть участь у різних акціях, операціях. Були проведені зустрічі
з лікарями, представниками КМСД і ССД.

Окремими класними керівниками практикується проведення батьківських зборів спільно з учнями, метою яких є вироблення спільних дій у вирішенні проблем з дисципліною та відвідуванням школи.
Збори були проведені з використанням інтерактивних методик, а саме
елементів тренінгу.
Одним із пріоритетних завдань педагогічного колективу є виховання
особистості, яка володіє не лише певними знаннями, уміннями і навичками,
а й здатна активно долучатися до демократичних процесів, які відбуваються
у нашій країні. Цікавою формою роботи щодо формування правомірної поведінки учнів є залучення школярів до участі в системі органів учнівського самоврядування. Члени ШУП здійснюють контроль за дотриманням режиму
школи, відвідуванням учнями навчального закладу, чергуванням класів по
школі.
На початку навчального року пройшли учнівські збори на тему: «Хочеш бути громадянином своєї країни, навчись бути громадянином своєї школи».
На засіданнях комісій заслуховуються звіти про виконання угоди про
взаємовідносини, запроваджено інформування батьків про негативні вчинки
учнів. Прикладом демократизації шкільного життя є участь членів ШУП у
засіданнях педагогічної ради.
Виховання у школярів переконань у необхідності дотримуватися правових обов’язків – важлива умова підвищення ефективності профілактики
правопорушень, шкідливих звичок і соціальної пасивності.
Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей із малозабезпечених сімей та інших учнів із соціально вразливих категорій
Слід зауважити, що не залишаються поза увагою діти, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Для задоволення освітніх
проблем таких дітей у школі організовано на високому рівні якісне індивідуальне навчання на дому. Водночас у закладі створено належні умови для інтеграції дітей з особливими потребами у середовище здорових дітей. Адже
завжди тут поряд із ними мудрі, надійні і привітні вчителі. Дати дітям радість
співпраці, щастя успіху у навчанні, пробудити внутрішні сили і здібності дитини, виховати й утвердити почуття власної гідності, учити наполегливо і
терпляче – це перша заповідь виховання, якою керується дружний педагогічний колектив.
Згідно з Декларацією прав дитини, Конвенцією про права дитини, Сімейним кодексом України, Законом України від 28.02.91 р. №796-ХІІ «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобиль-

ської катастрофи», Указом Президента України від 21.01.2001 р. №42/2001
«Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і
неповних сімей», на підставі соціальних паспортів класів у школі створено
банк даних на дітей пільгових категорій, який під час навчального процесу
змінюється і поновлюється залежно від кількості складу учнів кожної певної
категорії. Ми виокремлюємо такі пільгові категорії: сироти, напівсироти, діти
під опікою, із багатодітних сімей, інваліди, діти із неповних сімей, постраждалі від Чорнобильської катастрофи.

Багатодітні сім’ї

2
3
4
5

НВК№12 10
49
38
123
7
8

391/177 16/33
_

К-сть дітей, які перебувають на обліку у ССД
К-сть дітей, які перебувають на обліку у відділі крм. міліції
Працевлаштування сиріт
Працевлаштування інвалідів
Диспансерний облік „Д”
К-сть батьків за кордоном
К-сть у них дітей

10
11
12
13
14
15
16
17
18

187/207 36/36
7
1
_
_
+4
392
26
26

19

_

Діти з числа переселенців із східних областей та АР Крим

К-сть сімей за кордоном, у них дітей

Діти, схильні до правопорушень у ЗОШ

9
Неповні сім’ї (одинокі), у них дітей

Неповні сім’ї (розлучені), у них дітей

Неблагополучні сім’ї (к-сть дітей) у у закладі)

6
Малозабезпечені сім’ї ( к-сть дітей у закладі)

К-сть у них дітей, (к-сть дітей, що навчаються у закладі)

Інваліди

закладу
Напівсироти

Назва

Сироти, діти, позбавлені батьківського піклування

Цифрові дані про дітей пільгових категорій НВК№ 12 м. Рівне (2014-2015) н.р.

20

13

У школі проводимо роботу із соціальної та психологічної реабілітації дітей, позбавлених батьківської опіки, інших соціально незахищених категорій дітей. Проведено ряд благодійних акцій
Назва акції

Марки
Хреста

Сума зібраних кош- Категорія дітей (хво- Інформація про участь у акції Примітка
тів
рі, сироти, інваліди, (короткий зміст проведеної
малозабезпечені то- роботи)
(грн.)
що)

Червоного 2500

Благодійний марафон 7900
«Маємо честь запросити»

Учениця 10В
Шульгун О.

Акція «Турбота»

Діти в зоні АТО

500 кг.

класу Концерт, організований комісією «Милосердя» для підтримки
учениці; отримала відеозапис
концерту з особистими вітаннями з Новим роком та Різдвом
Збір одягу

Участь у благодійному марафоні 1695
«З вірою в майбутнє»
Допомога на лікування Шульгун 800 євро
О., яка потрапила у ДТП
інститут)
Участь в акції «Допомога армії 10500
замість букета на 1 вересня»

Вихованці ПДМ
(Гете- хвора

Реабілітація у Польщі

Зона АТО

Участь у благодійному концерті 200
«Великодні Дзвони»
Допомога на лікування учениці 1- 1355
З класу Литвинець Софії

інвалід

Акція «Діти – дітям»

Інваліди

1689
Канцтовари,
шки

Акція «Турбота»

1610,30

ігра- Сироти, переселенці
РОКЛ (хворі)

Придбано дієтичні продукти
харчування
в
Польщі

ПДМ
Збір овочів

Матеріали для виготовлення маскувальної 1000
сітки

Зона АТО

Виготовлено 2 маскувальні сітки, які передані в
зону АТО

Участь у І Ярмарку «Героям Слава!»

4017

Зона АТО

Участь у міському Ярмарку

Участь у ІІ Ярмарку «Героям Слава!»

1010

Зона АТО

Участь у міському Ярмарку

Збір макулатури для ремонту техніки

714

Зона АТО

Збір макулатури

«Допомога Армії»

22500

Зона АТО

Вечір пам’яті Героїв Небесної Сотні, під час якого БО «Допомога Армії» було передано продукти
харчування та засоби гігієни.

Медикаменти

1000

Зона АТО

Акція «Янгол в АТО»

500

Зона АТО

Допомога по смерті батька учням 6Б та 10Б 3250
класів Мірошникам
Допомога по смерті батька Котуху М.

700

Батько загинув у зоні
АТО

Виготовлення Янголів, придбання цукерок

Впродовж 2014 – 2015 н.р. здійснено благодійної допомоги на суму 61130
грн. та 800 євро.
Під час планування роботи закладу на навчальний рік враховується питання соціальної підтримки та допомоги дітям, розробляються конкретні заходи для організації роботи з охорони дитинства, визначаються оптимальні
терміни їх виконання та відповідальних осіб.
Для координації роботи з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, іншими дітьми пільгових категорій, захисту їхніх прав
та інтересів, призначено громадського інспектора з охорони дитинства.

Організація відпочинку та оздоровлення учнів
Виховання фізично та психологічно здорової людини – пріоритетне завдання сучасної освіти. Кожна людина може й повинна забезпечити достатньо високий рівень свого здоров’я, не перекладаючи турботу про це на близьких та лікарів.
Відпочинок та оздоровлення вихованців НВК №12 організовують учасники навчально-виховного процесу та здійснюють у відпрацьованих системах виховної роботи та медичної реабілітації учнів.
До комплексу оздоровчих заходів, спрямованих на зміцнення дитячого
організму, входять не лише специфічні (щеплення, лікувальна фізкультура,
дієтичне харчування, загартовування, розумне чергування розумової та фізичної праці, медичний супровід вихованців), але й різні види виховних заходів, такі як танці, музика спів, рухливі ігри, які добре впливають на психофізіологічний статус дитини.
У школі щорічно організовується оздоровлення школярів у пришкільному таборі «Веселка».
Однією із форм відпочинку учнів є участь у роботі гуртків та секцій у
школі, організація екскурсійних поїздок по Україні та за її межами.
З метою ознайомлення з історичними місцями та пам’ятками впродовж
2014 – 2015 навчального року в закладі було організовано 27 екскурсійних поїздок для учнів 1 – 11 класів (893 учні). Видано відповідні накази. Звітні матеріали про екскурсії висвітлено на офіційному сайті школи.
Під час організації екскурсій дотримувались вимоги наказу та інструкції №24 «Про порядок організації туристсько-екскурсійних перевезень учнів
автобусами спеціалізованих пасажирських автопідприємств».

Однією із форм відпочинку учнів є участь у роботі гуртків та секцій у
школі, організація екскурсійних поїздок по Україні та за її межами.
1.
Назва екскурсії (Місце)
Учасники Кількість
10А,Б

33

3.

Рівне-Кам’янець-Подільський-ХотинКривче-Рівне
Рівне-Мукачево-Рівне

8-В

27

4.

Рівне-Пляшева-Рівне

4-А

33

5.

Рівне-Дубно-Тараканів-Рівне

5-Б

38

6.

Рівне-Пересопниця-Пляшева-Рівне

7-Г

29

7.

Рівне-Пересопниця-Пляшева-Рівне

30

8.
9.
10.
11.

Рівне-Луцьк-Рівне
Рівне-Луцьк-Рокині-Рівне
Рівне-Золочів-Підгірці-Олесько-Рівне
Рівне-Пересопниця-Рівне

6-Б,5-Г,8А,7-Д
2-А,Е
4-Б,Г
6-Б,8-Г
2-Г

12.

Рівне-Луцьк-Рівне

7-Б,8-А

40

13.

Рівне-Луцьк-Рівне

5-Г,Д

45

14.

Рівне-Кременець-Збараж-Рівне

7-В

27

15.

Рівне-Дубно-Кременець-Збараж-Рівне

6-А

33

16.

Рівне-Цумань-Лопатень-Клевань-Рівне

6-Д,7-А

28

17.

Рівне-Луцьк-Рокині-Рівне

54

18.

Рівне-Острог-Межиричі-Рівне

3-Е,4Д,Ж
4-А

19.

Рівне-Дубно-Тараканів-Кременець-Рівне

7-Д

17

20.

Рівне-Луцьк-Рокині-Рівне

5-А,Б

29

21.

Рівне-Луцьк-Рівне

6-Е,7-Е

28

22.

Рівне-Львів-Рівне

5-В

43

23.

5-11

45

24.

Рівне-Варшава-Берлін-Дрезден-ПрагаКраків-Рівне
Рівне-Варшава-Сероцьк-Бржежини-Рівне

5-10

35

25.

Рівне-Бржежини-Рівне

5-10

15

26.

Рівне-Варшава-Сероцьк-Хелєнов-Рівне

5-10

35

27.

Рівне-Варшава-Венеція-Любляна-ВіденьРівне

5-10

22

2.

44
51
33
49

31

Стан розвитку учнівського самоврядування
Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти, статуту школи, на виконання Декларації прав людини і Конвенції прав дитини на сучасному етапі розбудови правової держави та громадянського суспільства, для
залучення вихованців до державно-громадської форми управління роботою
школи створено систему учнівського самоврядування. Цілком очевидно, що
навички управління суспільством стануть надбанням людини тоді, коли їх
прищеплять у дитячі роки, коли участь в учнівському самоврядуванні сприятиме набуттю вихованцем необхідних знань, умінь і досвіду соціальної дії.
Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні – важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. Найвідчутніші результати формування соціально компетентної молоді дає широка варіативність учнівського самоврядування.
Впродовж 2014-2015 навчального року у НВК №12 активізувалася роль учнівського самоврядування, а саме – комісії дисципліни та порядку
щодо недопущення протиправних дій у дитячому середовищі, приділялася
особлива увагу просвітницькій роботі серед батьків.
Систематично проводилися рейди – перевірки:
* «Урок»;
* «Твій зовнішній вигляд»;
* «Шкільне подвір’я»;
* «Твій щоденник».
На засідання шкільного парламенту запрошуються учні, які порушують
правила поведінки у школі та в громадських місцях. На класних зборах розглядаються питання, пов’язані з попередженням злочинності серед учнів,
удосконалення способу життя без порушення норм моралі.
У закладі кожного дня готується оперативна інформація про стан відвідування школи учнями та аналізується кожен конкретний випадок пропусків
занять без поважних причин, обов’язково встановлюється мобільний контакт
з батьками. Заведено журнал обліку відвідування навчальних занять учнями.
ШУП у 2014 – 2015 н. р. провів велику кількість цікавих заходів, серед
яких «Посвята першокласників у школярі», «Свято Миколая» для наймолодших учнів нашої школи, інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» для учнів 4-х
класів, конкурсно-розважальна програма «Знайомтесь, ми – п’ятикласники»,
талант-шоу «Моя хвилина слави» та конкурс «Сучасник та сучасниця», лауреатом міського етапу якого стала учениця 11-В класу Дмитрук Віталія. Особливу увагу слід звернути на участь членів ШУП в організації та проведенні
благодійного арт-марафону «Маємо честь запросити» на підтримку дітей-

інвалідів школи. Цікаво і змістовно було проведено дні учнівського самоврядування (квітень 2014), в ході проведення яких учні нашого навчального закладу могли виконувати обов’язки адміністрації та проводити уроки для молодших учнів.
Наприкінці навчального року представники ШУП НВК №12 взяли
участь у звітній конференції, що відбулась в ПДМ, де розповіли про свою
діяльність за весь рік.
Аналіз діяльності психолого-педагогічної та логопедичної служб школи
Робота соціального педагога та практичного психолога закладу проводиться відповідно до планів роботи, затверджених директором школи та погоджених центром практичної психології та соціальної роботи. Планами роботи визначено головні завдання, головні напрямки роботи пстхологосоціальної служби, а також напрямки роботи, основні пріоритети і форми виховної роботи навчального закладу. План роботи містить такі розділи: діагностичні заходи, прогностичні заходи, консультативні заходи, захисні, профілактичні, соціально-перетворювальні та організаційні заходи. Служба здійснює роботу з ведення особових справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх майнових та житлових прав, організації
профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності, злочинності, провадження здорового способу життя.
Впродовж даного навчального року практичним психологом здійснювався супровід навчально-виховного процесу відповідно до напрямків річного планування роботи:
Психодіагностична робота включала необхідну вибірку з рекомендованого ЦППСР професійного
інструментарію.
Зокрема, з метою вивчення перебігу адаптаційного періоду у 2014 –
2015 н.р. було обстежено 215 учнів 1-х класів, такою ж була кількість обстежених першокласників у попередньому навчальному році, та 165 учнів 5-х
класів, що на 9 школярів менше, ніж у минулому році.
Це дало змогу виявити групу учнів, які мали певні утруднення (низький рівень пізнавальних процесів у зв’язку з особливостями здоров’я, труднощі у налагодженні комунікативних зв’язків через створення нових учнівських колективів, особливості сімейного виховання, кризові моменти у сім’ях
ВВМ) під час періоду пристосування до нових умов навчання та виховання, а
також залучити їх до відвідування розвивальних занять з метою розвитку комунікативних умінь, зниження рівня тривожності та налагодження конструктивної взаємодії з однолітками та педагогами.
Індивідуальною діагностикою було охоплено 248 учнів початкової ланки, що на 29 школярів менше

порівняно з попереднім навчальним роком. Причиною зменшення кількості
дітей є відведення великого обсягу часу на обстеження психологічної готовності до навчання дітей 6-тирічного віку з метою підготовки їх до навчання
за програмою «Інтелект України».
У зв’язку з великою чисельністю учнівських колективів багато часу затрачено на групову діагностику: нею охоплено 937 учнів закладу, що на 21%
менше, ніж у попередньому році, та 160 батьків, діти яких навчаються за
програмою «Інтелект України». Зменшення групової психодіагностики
пов’язане з переорієнтацією на нові форми роботи у великих учнівських колективах, зокрема: збільшенням просвітницько-профілактичної роботи та
кількості індивідуальних розвивальних занять з учнями.
Комплексною діагностикою пізнавальних процесів охоплено 168 учнів 4-х класів, що
на 16 учнів більше, ніж у 2013 – 2014 н.р. За результатами діагностики учні
та їх батьки отримали рекомендації щодо розвитку інтелектуальної обдарованості та початку допрофільної підготовки, а саме: навчання у пропедевтичних класах.
При підготовці до педагогічних рад було проведено анкетування учнів середньої ланки (223 учні) з
метою виявлення шляхів стимулювання навчальної діяльності щодо вивчення предмета математики, кількість обстежених школярів є такою ж як і попереднього року. Крім цього, на запит адміністрації та ЦППСР проанкетовано
160 батьків учнів 1 і 2 класів, які навчаються за програмою «Інтелект України» та 60 учнів щодо стилю спілкування педагога з учнями.

Консультативна робота:
Робота в даному напрямку проводилась з учнями, батьками, педагогічним
коллективом.
Продовжено роботу консультпункту для батьків «Порадьтеся з психологом»,
де помітним є збільшення кількості звернень на 8 порівняно з минулим роком. Проте батьки і надалі прагнуть вирішувати власні проблеми у зручний
для них час, а не чекати на дату, призначену консультпунктом. Батькам було
надано консультативну допомогу з проблем навчання та виховання дітей,
вирішення конфліктних ситуацій, кризових моментів у родині, подолання
адаптаційних труднощів, оформлення різноманітних документів, застосування насильства до їх дітей та ін. Загалом звернулось на індивідуальні консультації 30 батьків, опікунів та 16 осіб відвідали консультпункт. Проте за консультаціями щодо готовності дітей до шкільного навчання звернулось 40 батьків майбутніх першокласників; відповідно до запитів, психологом було ви-

значено рівень інтелектуального компоненту шкільної зрілості майбутніх
першокласників та за результатами діагностування надано консультації батькам.

Головними темами звернень учнів були такі: самопізнання (підвищення
самооцінки, саморегуляція імпульсивності), попередження насильства (кібербуллінг), стосунки у сім’ї, взаємини з особистостями протилежної статі, характерологічні особливості, вікові кризи, конфліктні моменти з педагогами.
Всього консультаціями охоплено 29 учнів, на 5 менше, ніж у попередньому
навчальному році. Дане зменшення пов’язане із процесом залучення більшої
кількості учнів до групових консультацій (1164 учні), що на 10% більше,
ніж за минулий рік.
До проблем, що найбільше турбують педагогічний колектив належать
такі: насильство в учнівських колективах, психологічний клімат у колективі,
організація батьківських зборів, адаптація до нових умов, особливості підліткового віку, вікові та характерологічні особливості, відсутність мотивації до
навчання, взаємини «учитель – учень», підготовка до ЗНО (збереження психічного здоров’я), формування навичок ЗСЖ.
Всього охоплено консультаціями 35 педагогів, що на 9 більше, ніж у минулому році.

Розвивальна та корекційна робота здійснювалась за результатами психодіагностичних досліджень з метою гармонізації міжособистісних відносин в учнівських колективах, допомоги у подоланні утруднень адаптаційного періоду. Дана робота проводилась у груповій формі (3 групи – 32 учні) перших
класів, що на 6 учнів більше порівняно з минулим роком, та 2 групи (23 учні)
п’ятих класів, що на 4 учнів більше порівняно з попереднім роком, багато
часу приділено адаптації школярів із сімей ВВМ.
Крім того, 4 дітей охоплено індивідуальними корекційними та розвивальними заняттями, що на 1 дитину менше, ніж у минулому році.

Просвітницький напрямок:
У рамках реалізації даного напрямку було проведено ряд заходів:

- психолого-педагогічний консиліум для класних керівників та вчителів-предметників 5-х класів «Особливості адаптації до нових умов
навчання та виховання щодо організації плідної співпраці з учнями
підліткового віку»;
- ППК для класоводів учнів 1-х класів «Готовність до навчання у
школі»;
- години спілкування «ти +я = ми» (5-ті кл.), «ЗСЖ – запорука успіху»
(8-10 кл.) ;
- просвітницькі заняття з елементами тренінгу «Кібербулінг» (3,6 кл.)
Участь у батьківських зборах за тематикою:
- труднощі пристосування дітей до нових умов навчання та виховання
(батьки першокласників та п’ятикласників);
- «Сімейні цінності» (7кл);
- «Результати комплексної діагностики пізнавальних процесів учнів 4-х
класів», збереження психічного здоров’я при підготовці до ДПА;
- Агресивні тенденції в учнівських колективах;
- Конфлікти та шляхи їх вирішення (7-8 кл).
Просвітницькими виступами на батьківських зборах було охоплено 348
осіб (9 груп), що на дві групи батьків більше (63 чол.) порівняно з минулим роком.
Проводився факультатив «Сімейні цінності» для групи учнів 9Г класу, а
також години спілкування «Особливості жінки та чоловіка, сімейні ролі»
для школярів 10 класів, «Тайм - менеджмент» - для учнів 11 класів.
Участь у педагогічних радах, на яких були представлені результати анкетувань учнів для 160 педагогів закладу.
На запити різноманітних інстанцій психологом школи та соціальним педагогом було проведено 26 обстежень умов проживання неповнолітніх, про
що складено акти матеріально-побутових умов сімей, зокрема вивчено
умови проживання дітей-сиріт, які знаходяться під опікою. Стосовно минулого року здійснено на 16 відвідувань більше.
У період 2014 – 2015 навчального року соціальним педагогом здійснювалися такі напрямки роботи як діагностичний, консультаційний, захисний,
профілактичний та соціально-перетворювальний.
Діагностичний напрямок. У 2014 – 2015 н.р. груповим та індивідуальним діагностуванням було охоплено 994 учні. Зокрема, з метою вивчення
рівня мотиваційної готовності та перебігу адаптаційного періоду було проді-

агностовано 221учня 1-х класів та 105 учнів 5-х класів. Це дало змогу виявити групу учнів, що потребували соціально-перетворювальної допомоги, з ними проводились заняття щодо підвищення мотивації до навчання та згуртованості учнівського колективу. Серед учнів середньої ланки (400 учнів), згідно з планом роботи, були проведені та проаналізовані відповідні діагностичні
дослідження. Зокрема, на паралелі 6-х класів було проведено оцінку шкільної
мотивації за методикою Н.Г. Лусканова, що показало досить непоганий результат; також досліджувалась самооцінка, ставлення учнів до нецензурних
висловлювань, результати були заслухані на батьківських зборах; у 7-х класах виявлялася схильність до девіантної поведінки тощо. Реалізувати даний
напрям роботи вдалося приблизно на 70%.
Консультативна робота проводилась за трьома напрямами: учні, батьки, педагогічний колектив.
Причини звернень учасників навчально-виховного процесу різноманітні. Зокрема, учням надавалася консультаційна допомога з таких питань: спосіб проведення вільного часу, причини та наслідки негативної поведінки та
невідвідування школи, з особистих питань, відносини з однокласниками та у
сім’ї, дотримання здорового способу життя, ознайомлення з результатами
діагностики, наслідки неправдивого викладу фактів, шляхи вирішення конфліктів, права та обов’язки учнів, використання насильства, з особистих питань тощо.
Всього проконсультовано за допомогою групових та індивідуальних
консультацій 344 учні.
Проблеми, які найбільше непокоять педагогічний колектив: використання насильства, організація навчання, результи діагностики про можливі
причини невстигання дитини за навчальною програмою, шляхи залучення
учнів до навчання, відвідування учнями школи та їх поведінки, з приводу обстеження умов проживання неповнолітніх, організація батьківських зборів
тощо. Всього було охоплено консультаціями 60 педагогів.
Батькам було надано консультативну допомогу з питань організації обстеження умов проживання неповнолітніх, особливостей відносин у класному колективі та сім’ї, щодо оформлення довідок, Єдиного квитка, наслідків
невідвідування учнями школи за результатами діагностики, використання
насильства, причини невстигання школярів у навчанні та негативної поведінки, виховання гідної та належної поведінки та ін. Загалом звернулось на консультації 38 батьків та опікунів.

Можна сказати що кількість консультацій порівняно з минулим роком
значно зросла.

Соціально перетворювальний напрям здійснювався у груповій формі
(5 груп – 48 учнів) за результатами діагностичної роботи, яка була направлена на формування у дітей різних мотивів навчання, вироблення вміння долати труднощі, формування вміння працювати в групах, розвиток комунікативності, довільності та уважності (2 групи – 20 учнів); розвиток самопізнання
та впевненості у собі учнів 5-их класів (2 групи – 20 учнів); формування відповідальності у дітей, які перебували на внутрішньошкільному обліку (1 група – 8 учнів).
Загалом даний напрямок роботи реалізований на достатньому рівні.

Захисний напрямок
Обстеження умов проживання неповнолітніх проводилося на запити
батьків, опікунів, адміністрації закладу та різноманітних інстанцій. Загалом
було проведено 35 обстежень умов проживання, здійснено 9 відвідувань учнів вдома з метою залучення їх до навчання, дані заходи були результативними. Також продовжували реалізовувати таку роботу, як щоденний облік
відвідування школярами закладу, що дає змогу контролювати динаміку пропусків уроків окремими учнями, зокрема учнями «групи ризику». У контексті
даного напряму роботи контролюється надання пільг дітям незахищених категорій, та використання Єдиних квитків дітьми-сиротами.

Профілактичний напрямок
Реалізовуючи профілактичний напрям роботи, службою було проведено психолого-педагогічний консиліум для класних керівників та вчителівпредметників 5-х класів «Адаптація п’ятикласників», а також круглий стіл
для класоводів та вихователів учнів 1-х класів «Готовність дитини до навчання в школі».
З учнями були проведені тренінгові заняття «Як уникнути насильства»
(6-8кл.), години спілкування «Знаємо права та виконуємо обов’язки» (6кл.),
«ЗСЖ – повноцінне майбутнє» (5-7кл.), «Особливості поведінки дівчат та
хлопців» (9-11 кл.), «Культура нашого спілкування» (5-ті кл.), «Вчимося контролювати свої емоції » (7 - 9 кл.) тощо.

Участь у батьківських зборах за тематикою:
- використання учнями нецензурних висловлювань (5 кл.);
- професійне самовизначення (9-11 кл.);
- за результатами діагностики;
- узалежнення від мережі Інтернет (9-ті кл.).
Даний напрямок роботи не є достатньо реалізований порівняно з минулим роком.
Просвітницька робота проводилась з метою профілактики негативних
тенденцій в молодіжному середовищі.
Найбільш вдало психологічною службою закладу проводилась соціально-перетворювальна робота, як із учнями 1-х, 5-х класів так і з учнями, що
знаходяться на внутрішньошкільному обліку.
Недостатню активізацію напрямків роботи зумовлюють такі труднощі,
як навчання у дві зміни, насиченість навчально-виховного процесу та надмірна зайнятість учнів.

У перспективі розвитку психологічної служби плануються такі заходи:
- соціальний супровід дітей-переселенців, які постраждали внаслідок військових дій на Сході України, та дітей, батьки яких перебувають у зоні АТО;
- супровід дітей, котрі у зв’язку зі станом здоров’я навчаються на дому;
- активізація роботи з педагогічним колективом та роботи з батьками;
- збільшення кількості просвітницьких виступів перед батьками та педагогами;
- подальше вдосконалення та розширення роботи з важковиховуваними дітьми.

Співпраця з батьками
Впродовж року проводилась спільна робота з батьками щодо корекції мовленнєвих недоліків у дітей, зокрема:
- систематично доводились до відома батьків результати корекційного впливу на мовлення дітей;
- надавались консультації за темами: «Міжзубна вимова звуків»,
«Розвиток дрібної моторики», «Вправи та ігри для автоматизації

поставленого звука», «Проведення артикуляційної гімнастики вдома»;
- було створено інформаційний куточок для батьків, та систематично
його доповнювано.
- запрошувались батьки на заняття щодо корекції мовленнєвих недоліків у їхніх дітей.
Співпраця з вчителями та адміністрацією школи
На початку навчального року психологічною службою було надано інформацію про стан усного та писемного мовлення учнів за результатами обстежень:
- систематично доводили до відома інформацію про відвідування логопедичних занять та результати корекційного впливу;
- впродовж року відвідували уроки вчителів початкових класів;
- разом із вчителем 1-Ж класу розробили та провели бінарні уроки з
читання;
- постійно надавали консультації для вчителів початкових класів
щодо розвитку мовлення учнів-логопатів.
Самоосвіта
- шкільний психолог та соціальний педагог брали активну участь у
роботі методичних об’єднань вчителів-логопедів;
- відвідували відкриті заняття вчителів-логопедів, вчителів початкових класів;
- здійснювали роботу над проблемною темою: «Подолання дисграфії
в учнів початкових класів»;
- продовжували поглиблювати знання з педагогіки, психології, медицини, дефектології, цікавилися новинками дефектологічної літератури;
- провели відкрите заняття для інспектора міського відділу освіти;
- працювали над розробкою бінарних класів.
Оснащеність логопедичного кабінету
- поновлено кабінет новими логопедичними іграми;
- підготовлено дидактичний роздатковий метеріал за темами «Свійські тварини», «Свійські птахи», «Весна», «Транспорт»;
- придбано роздатковий матеріал для роботи над звуками;

- придбано дидактичні картки «Дихаємо правильно», «Артикуляційна гімнастика», а також методичні посібники по корекції ЗНМ.
Результати корекційної роботи

Результати корекційної роботи у напрямку подолання фонетичної недорозвиненості мовлення свідчать, що в усіх учнів спостерігається виправлення вад або покращення мовлення, з 37 дітей лише 15 залишено на доопрацювання.
Фонетико-фонематичну недорозвиненість мовлення подолали або покращили свої результати 23 учні, залишено на доопрацювання 8 учнів.
З порушенням читання та письма справились або покращли результати
26 учнів, з них шестеро залишено на доопрацювання.
Індивідуальні заняття з 2 учнями інклюзивного класу свідчать про те,
що у дітей спостерігаються покращення, вони показали достатній та задовільний результати з рідної мови і залишені на доопрацювання.

Міжнародна співпраця
Одним з аспектів діяльності закладу є міжнародна співпраця: з 2003 року функціонує шкільний Європейський клуб, з 2008 року здійснюється співпраця з Гете-Інститутом за міжнародною програмою «Школи – партнери
майбутнього», з 2007 року – співпраця з організацією за підтримки Східної
Європи міста Дортмунда (Німеччина) у межах гуманітарної допомоги закладу, з 2000 року – листування з учнівською громадою вищої школи імені Пауля Венера в місті Котбусі (Німеччина), з 2003 року – співпраця з Європейським фондом освіти та демократії RITA, з 2008 року діє українсько-польський
проект «Чисте середовище – наша спільна справа», у 2008 році укладено угоду про співпрацю з Університетом інформаційних технологій і менеджменту
в місті Жешові (Польща), з 2009 року здійснюється співпраця з фондом «Молодь у дії», у 2010 році розпочато роботу над українсько-польським проектом
«Чисте повітря» (м. Сулейовек). Традиційною є співпраця з волонтерами Міжнародної організації «Канада. Світ. Молодь» у межах проекту «Еколідершіп» та участь у програмі культурного обміну майбутніх лідерів «Бюро у
справах освіти і культури Державного департаменту США FLEX».
Досягнення основних завдань Міжнародного співробітництва реалізується у першу чергу через проектну діяльність, де НВК № 12 має багатий досвід співпраці з відомими фондами у різноманітних програмах:

Молодь в дії

TPD

RITA

ПРОЕКТИ

Гете-інститут
(Німеччина)

e-Twinning
Фундація постійної
освіти
(Нідерланди)

У цьому навчальному році відбулося багато різноманітних заходів, які
сприяли мовному розвитку не лише вчителів, а й учнів школи. Було написано
та подано на отримання грантів 3 проекти. Спільно з батьківською громадськістю реалізовано 2 українсько-польських проекти. На запрошення Товариства сприяння роботі з дітьми (TPD) та за сприяння мера м. Варшава (Польща)
27 учнів школи взяли активну участь у заходах з нагоди Дня захисту дітей.
Спільно з однолітками Польщі 15 учнів нашої школи брали участь в інтеграційному відпочинку.
Відбулася цікава зустріч із німецькою делегацією з Гете-Інституту. Учні
з захопленням спілкувалися з представниками делегації, розповідаючи їм про
свої успіхи у вивченні німецької мови. У рамках такої зустрічі було проведено відкрите засідання ШЕК та відкриті уроки у 2 та 10 класах.
У цьому навчальному році успішно склали Міжнародний іспит з німецької мови на рівень А1 та А2 та отримали сертифікат міжнародного зразка 37
учнів нашої школи, що на 11 більше, ніж у минулому навчальному році. На
мовний курс до Німеччини їздили 2 учнів та 2 вчителів.
З метою євроінтеграції та спільного вирішення дитячих проблем НВК
№12 із 2010 року співпрацює з Товариством сприяння роботі з дітьми (TPD,
м.Варшава, Польща). Основною місією Товариства друзів дітей є пропаганда
прав дитини та осіб, відповідальних за них. У рамках такої співпраці було
організовано взаємообмін між учнівською молоддю: у жовтні 2014 року делегація старшокласників вивчала етнографічну спадщину народів Європи (м.
Люблін, Польща – м. Варшава, Польща – м. Берлін, Німеччина – м. Дрезден,
Німеччина).
Налаштування учнів на здоровий спосіб життя займає важливе місце у
навчально-виховній діяльності НВК №12. У липні 2014 року було організовано спільне оздоровлення українських та польських дітей у регіональному
осередку TPD (Закопане, Польща). Програма перебування була складена відповідно до вікових потреб та психологічних особливостей учнів.
Особлива увага приділяється проектній діяльності. Ми пізнаємо Європу разом з однолітками різних
країн завдяки реалізації проектів та програм. Актуальність методу проектів
значно зростає при переході сучасної системи освіти від управління процесом освіти за кінцевим результатом, що був спрямований на формування
знань, умінь та навичок, до компетентнісної особистості, тобто особистості,
здатної діяти осмислено, орієнтуючись у мінливому навколишньому світі з
виробленими цінностями.
Соціальне проектування з учнями почало активно використовуватися у
системі загальної та додаткової освіти і становить собою особливу діяльність
учнів над розв’язанням конкретних соціальних проблем.

Проект – це концептуально обґрунтований, технологічно забезпечений,
гнучкий процес, спрямований на досягнення соціально значущого, ефективного, інноваційного освітнього продукту. Робота у проекті – це особливий
тип інтелектуальної діяльності, суттєвою рисою якого є перспективне орієнтування, практична спрямованість дослідження.
Розробка проекту починається з аналізу ситуації та виявлення протиріч.
Для цього збирається інформація про характер процесу, його особливості;
інтереси та потреби тих, для кого розроблятиметься проект. Отримана інформація обробляється, результати впорядковуються й узагальнюються. Після
діагностики проблеми продумується чітке формування назви проекту та визначається комплекс супровідних питань, які необхідно вирішити у проекті.
Наступний етап – визначення мети та завдань. Мета – це очікувані результати проекту. Завдання – це те, що необхідно зробити для досягнення мети.
Умови – це виявлення обставин, за яких можливе виконання завдань. Наступним кроком є моделювання, що передбачає створення творчих груп, які розробляють свій варіант моделі бажаного об’єкта, відповідно до визначених
цілей. У подальшому, на основі проведеного аналізу, відбувається остаточний вибір однієї моделі, яка найбільше відповідає поставленій меті, завданням та умовам реалізації проекту. Модель має містити в собі детально розроблену програму дій учасників проекту. Наступним етапом є технологічна підготовка та реалізація процесу проекту. Саме цей етап вже передбачає поетапну роботу з реалізації проектного задуму відповідно до розробленої програми. Важливим етапом проектної діяльності є рефлексивна фаза проектування.
Розробники та учасники проекту мають здійснити самооцінювання отриманих результатів. Основним критерієм при цьому є досягнення мети проекту.
З метою оцінювання ефективності проекту вивчається можливість його тиражування, вплив результатів проекту на соціум, освітні системи, самих учасників проекту тощо. На цій фазі відбувається представлення результатів діяльності. Це може бути публічна презентація, публікація тощо.
Важливим у проектній діяльності є усвідомлення організаторами та учасниками дій бажаних результатів на кожному етапі проекту (схема).
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Перелік заходів, у яких брали участь учні та учителі школи впродовж
навчального року:

PASCH 2014/2015
«Школи – партнери майбутнього»
Участь у проектах:
Wettbewerb «Schlaue Tester»
1. Мельничук Оксана (9-В)
2. Римар Юрій (9-В)
3. Скоропада Ольга (9-В)
4. Феськова Інна (10-В)
5. Щербачук Богдана (10-В)

Wettbewerb «Spurensuche – Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg»
1. Бистрякова Анна
2. Мельничук Оксана (9-В)
3. Семенова Олена (9-В)
4. Слободянюк Катерина (9-В)
5. Феськова Інна (10-В)
6. Боліщук Анастасія (8-В)
7. Труш Катерина (8-В)

Schreibwettbewerb «Sport=Kommerz?»
1. Коляда Юлія (10-В)
2. Мельничук Оксана (9-В)
3. Щербачук Богдана (10-В)

Kreativwettbewerb: «Klangstraßen»
1. Волошина Вікторія (10-В)
2. Робейко Оксана (9-В)
3. Семенова Олена (9-В)
4. Скоропада Ольга (9-В)
5. Шевчук Анастасія (9-В)
6. Феськова Інна (10-В)
7. Тимощук Інна (8-Г)

Wettbewerb: «Essen weltweit»
1. Волошина Вікторія (11-В)
2. Коляда Юлія (11-В)
3. Мельничук Оксана (10-Б)
4. Щербачук Богдана (11-В)
5. Іванюк Катерина (8-В)
6. Харчук Оксана (8-В)
Участь у міжнародному літньому таборі:
1. Волошина Вікторія – Туреччина, м. Ізмір (20.07.2015 – 02.08.2015), проект
«Klangstraßen»
2. Мельничук Оксана – Німеччина, Франкфурт-на-Майні (02.08.2015 –
22.08.2015), проект «Schlaue Tester»
3. Щербачук Богдана – Німеччина, Санкт-Петер-Ордінг (09.08.2015 –
29.09.2015), проект «Sport=Kommerz?»
4. Слободянюк Катерина – абонемент журналу на рік «Welt der Wunder»,
проект «Spurensuche – Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg»
Іспит А1, А2
Кількість учнів, що складали іспит – 30.
Сертифікати А1
1. Бик Володимир (8-В)
2. Борушок Ірина (7-В)
3. Жагаріна Ія (7-В)
4. Залюбовський Максим (8-В)
5. Іванюк Катерина (7-В)
6. Ковба Володимир (7-В)
7. Левінська Ольга (7-В)
8. Мельник Анна (7-В)
9. Нагорнюк Єлизавета (7-В)
10. Петрук Анна (7-В)
11. Рибак Назарій (7-В)
12. Супрунець Дмитро (7-В)
13. Турик Катерина (7-В)
14. Харчук Оксана (7-В)

Сертифікати А2
1. Бистрякова Анна (10-В)
2. Боліщук Анастасія (8-В)
3. Ваврик Анастасія (8-В)
4. Горбова Аліна (8-В)
5. Данилюк Анна (8-В)
6. Дикало Катерина (8-В)
7. Іванова Дар’я (8-В)
8. Ковальчук Лілія (8-В)
9. Луцик Дарина (8-В)
10. Пишнюк Олеся (8-Г)
11. Примич Анастасія (8-В)
12. Садовчук Тетяна (8-В)
13. Самчук Олександра (8-В)
14. Сачова Катерина (8-В)
15. Труш Олександра (8-В)
16. Кравчук Юлія (8-В)

1. 23-29.06.2013р. –
курси для вчителів «Методика навчання польської мови з елементами історії та географії Польщі» (м. Перемишль,
Польща).
2. 01-10.07.2013р. – Семінар з історії Польщі «Найновіша історія» (м.
Обори, Польща).
3. 21.07-03.08.2013р. – Міжнародний обмін учнівською молоддю (м. Треффен, м. Відень (Австрія), м. Венеція (Італія), м. Любляни, м.Блед
(Словенія), м. Варшава (Польща)).
4. 18-24.08.2013р.– Семінар «Методика розвитку дітей і молоді»
(м.Оструда, Польща).
5. 25-29.10.2013р. – Проект «Обмін культурним досвідом» (23 учні)
(м.Люблін, м.Варшава, м. Краків (Польща), м.Прага (Чехія), м.Берлін,
м.Дрезден (Німеччина)).
6. Участь у семінарі для вчителів англійської мови з питань розвитку
усного мовлення за участі викладачів Міжнародного університету LСС
(Литпва, листопад, 2013)
7. 01-10.01.2014р. – «Новорічні родинні свята» (18 учнів, 15 батьків)
(м.Закопане, м.Краків (Польща)).
8. 06.02.2014р. – Конференція
(м.Трускавець, Україна).

з

обміну

педагогічним

досвідом

9. 07.02.2014р. – Семінар з використання інтерактивних технологій
(м.Дрогобич, Україна).
10.29.04-02.05.2014р. – «На крок ближче до Європи» - інтеграційний проект (м.Люблін, м.Варшава, м.Сероцьк (Польща)).
11.01-13.07.2014р.– Мовні курси (м.Краків, м.Закопане (Польща)).
Перспективи розвитку міжнародної співпраці у НВК №12:
1.

Планується підписання партнерської угоди з федерацією TPD

(м.Варшава, Польща) з метою реалізації спільних соціальних проектів.
2.

Погоджено участь делегації закладу у спортивно-масовому святкуванні

Дня захисту дітей у червні 2015 року (м. Варшава, Польща).
3.

З метою налаштування молоді на здоровий спосіб життя сплановано

проведення українсько-польсько-литовських «Козацьких ігор» у вересні 2014
року (м. Рівне, Україна).

Організація ремонтних робіт
З метою підготовки закладу до нового навчального року батьківською
громадскістю спільно з дирекцією школи організовано виконання ремонтнобудівельних робіт. Роботи виконані у повному обсязі згідно з планом роботи
на 2014-2015 навчальний рік:
Термін виконання

№

Зміст заходів

1

Косметичний ремонт класних кімнат та
навчальних кабінетів (фарбування, ремонт
меблів та обладнання)

20.08.15

Кл. керівники
В.Лушпинська

2

Заключення угоди на дератизацію та прання білизни

15.08.15

В.Лушпинська

Ремонт сантехнічного обладнання та водопостачання

31.08.15

Проведення ремонту повітрозабірників,
заміна (в разі необхідності)

31.08.15

Забезпечення здачі системи опалення (акт

15.08.15

3

4

5

Відповідальність

О. Козлова
М. Токарець
Л. Кушнірук
М. Токарець
Л. Кушнірук
В. Лушпинська.

Відмітка
про виконання

готовності)

О.Козлова

6

Ремонт стільців у кабінетах 104, 206, 310

01.08.15

В. Лушпинвька

7

Фарбування приміщень: спортивних залів,
слюсарних та столярних майстерень, коридорів, сан.вузлів, рекреацій

20.08.15

В.Лушпинська
О.Козлова

8

Благоустрій території і спортмайданчиків

15.08.15

О. Козлова
В.Лушпинська

9

Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і

20.08.15

В. Лушпинська

05.08.15

М. Токарець

pаземленнях
10

Виконання ремонтних робіт з підготовкою
інженерних мереж до роботи в осінньозимовий період

Л. Кушнірук
Б. Максимчук

11

Створення необхідної матеріальної бази
для попередження можливих технічних
аварій у зимовий період

30.08.15

В. Лагодюк
В.Лушпинська
О.Козлова

12

Проведення технічного обслуговування та
перевірки на працездатність шляхом пуску
води внутрішніх пожежних кранів

15.08.15

В. Лушпинська

13

Придбання стільців у каб №114,116

20.08.15

В. Лушпинська

14

Проведення технічного обслуговування
наявних вогнегасників

15.08.15

В. Лушпинська,

15

Косметичний ремонт відкосів (каб.210,
коридор I поверх ст..шк.)

20.08.15

В.Лушпинська

16

Заміна пластикових вікон та зароблення
відкосів

30.12.15

В. Лушпинська

17

Заміна бачків, які вийшли з ладу в санвузлах.

20.08.15

В. Лушпинська,

18

Виготовлення столів у каб. № 113,114,116

20.08.15

В.Лушпинська

25.07.15

В.Лушпинська

19 Встановлення кабінок у санвузлах: I поверх
ст.. школи (хлоп., дівч.)

О. Козлова

О. Козлова

При наявності
коштів

20

Повірка теплового лічильника

01.10.15

В.Лушпинська

21

Повірка водолічильників (3шт.)

жовтень

В.Лушпинська

Бюджетне фінансування
Бюджетне:
207287 гривень на такі потреби:
1. лакофарбова продукція – 5113 грн.,
2. встановлення металопластикових вікон – 76 штук, на суму
193374 грн.,
3. придбано 1 плазмову панель на суму 8800 грн.
Фінансування батьківською громадськістю
(піклувальною радою)
Поставлено на облік цінностей на суму 217861грн.
Зроблено передплату періодичних та фахових видань на суму 5 тис. 377
грн.
Батьківською громадськістю проведено ремонтні роботи згідно з планом роботи та покращено матеріальну технічну базу школи.
Покращення матеріальної бази закладу
у 2014-2015 н.р.

У 2014-2015 навчальному році реалізовано такі завдання:
Придбано технічні навчальні засоби:

5 плазмових панелей (каб. 113,114,116,5,3);

3 ноутбуки для впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

Покращення матеріально- технічної бази за батьківські кошти:
- замінено дверні блоки (2шт.);
- придбано ноутбуки (3шт.);
- вмонтовано жалюзі (каб.205, 303,305,116,114,113, кабінет психолога);
- встановлено плазмові панелі (каб.116,114,113, школа-філія) – 4шт.;

- замінено світильники на енергозберігаючі (9шт.);
- встановлено в санвузол кабінки (І поверх, стара школа);
- встановлено пластиковий центральний вхід;
- відремонтовано роздягалки при спортивних залах (2);
- замінено лічильники на водовідведення;
- перезаряджено вогнегасники;
- придбано учнівські стільці (64 шт) та столи (90 шт.);
- відремонтовано навчальні приміщення у школі-філії (каб. № 1, санвузли і
роздягалки);
- придбано меблі в кабінет психолога;
- облаштовано кабінети психолога та логопеда.
Покращення матеріально- технічної бази за бюджетні кошти:
- замінено вікна на енергозберігаючі (76шт.);
- встановлено плазмову панель у школі-філії) – 1шт.;
Охорона праці:
-

укомплектувано аптечки в навчальних кабінетах;
зроблено ремонт електрообладнання;
проведено вимірювання та випробовування електрообладнання;
проведено інструктажі з ОП для техперсоналу.

Пожежна безпека:
- поновлено та перезаряджено вогнегасники;
- пройдено перевірку знань з ПБ;
- проведено інструктажі для працівників закладу;
- поновлено куточок ПБ ;
- відремонтовано світлові покажчики з написом “Вихід” над дверима евакуаційних виходів.

Підготовка до опалюваного сезону:
- здійснено промивку системи опалення;
- зроблено гідравлічне випробовування системи опалення;
- проведено ревізію запірної та регулюючої арматури, обладнання трубопроводів;

- пройдено перевірку знань з теплоспоживання та розрахунків за теплову
енергію;
- посилено контроль за дотриманням лімітів, раціональним та дбайливим
використанням енергетичних ресурсів;
- здійснено перевірку вимірювальних приладів;
- підписано та здано акти готовності до опалюваного сезону 2015-2016 н. р.
Заходи на виконання припису СЕС:
-

заключено угоду на дератизацію;
заключно угоду на прання білизни;
замінено меблі (стільці);
проведено поточний ремонт всіх приміщень;
встановлено кабінки у санвузлах;

Обслуговування приміщення та території закладу:
-

косіння газонів;
упорядкування клумб, зрізання сухого гілля;
вивіз сміття;
прання гардин;
чистка каналізації.

Впродовж року дообладнано такі приміщення:

Гімнастичну залу у старшій школі;

Кабінет інформатики у початковій школі;

12 кабінетів для навчання учнів 1-х класів за програмою «Інтелект України» (забезпечено мультимедійним обладнанням).

Співпраця і благодійна допомога організацій, підприємств
(шефів)
Батьками учнів:
 Придбано будівельні матеріали та виконано всі ремонтні роботи;
 Придбано меблі, побутову та оргтехніку.

Загалом на суму 217861 грн.
Гете- Інститутом:
- Придбано для учнів та вчителів школи методичні та навчальні посібники.
Бабат О. придбано та подаровано школі навчальні парти та виділено благодійну допомогу на лікування учениці 10-го класу.
Публічним акціонерним товариством «Рівненська фірма «Укрторгбудматеріали» в особі виконуючого обов’язки Голови Правління Нижнього Ігоря Володимировича:
- Придбано товарно-матеріальні цінності для здійснення частково капітального ремонту приміщень на суму 1218,78 (одна тисяча двісті вісімнадцять гривень 78 копійок).

Забезпечення навчально-методичною і довідковою літературою,
ефективність її використання
Враховуючи той факт, що систему освіти і виховання сьогодні зорієнтовано на входження у світовий освітній, інформаційний та культурний простір, основним знанням сучасного учня стає інформаційна грамотність, яка
передбачає оволодіння комп’ютерними технологіями. На цьому етапі існують підстави для реорганізації бібліотеки школи в інформаційний центр із
забезпечення навчального-виховного процесу.
Бібліотека НВК №12 виконує роль бібліотечно-інформаційного центру
навчального закладу, мета якого – забезпечення інформаційних потреб учнів
і педагогів за допомогою навчально-методичної та довідкової літератури. Інформація – основний ресурс майбутнього, але цілком використовувати його
зможуть лише члени суспільства, які мають необхідні знання і підготовку до
навігації в інформаційному просторі. Дуже важливо з юних років виховувати
у школярів необхідність одержувати знання, прищеплювати навички самостійного пошуку інформації, формувати уміння ефективно її збирати, систематизувати та обліковувати з іншими користувачами. Шкільна бібліотека є
важливим засобом і формою втілення у життя цієї вимоги. Своїм головним
завданням бібліотекар вважає виховання в учнів засад інформаційної культури, формування національної самосвідомості, розвитку індивідуальних здібностей і талантів, а також надання необхідної інформації абонентам бібліотеки. У школі створено умови для виконання цих завдань.

Робота бібліотеки перебуває під постійним контролем адміністрації
школи, спрямованим на збагачення і поповнення бібліотечного фонду навчально-методичною та довідковою літературою. Не один рік бібліотека працює
над створенням власної бази інформаційних даних із періодичної преси. З
газет та журналів минулих років збираються вирізки – це так звані тематичні
теки-досьє.
Комплектування фонду
проводиться з різних джерел: централізоване комплектування, за рахунок
коштів батьків, спонсорів, шефів. Завдяки цьому повноцінно забезпечено інформаційні потреби школи, що сприяє підвищенню фахового рівня учителів,
їхній самоосвіті. Бібліотека закладу постійно координує свою діяльність із
заступниками директора з навчально-виховної роботи та учителямипредметниками.
За рахунок благодійних внесків здійснено передплату періодичної преси, методичної літератури, продовжено передплату на освітянські газети, методичну літературу та інформаційні збірники МОН України.
Впродовж року було одержано підручники для формування бібліотечного фонду школи:
 за рахунок надходжень МОН України;
 за кошти місцевого бюджету;
 за результатами акції «Подаруй книгу школі».
Облік підручників проводять груповим способом і відображають у книзі сумарного обліку бібліотечного фонду підручників, а також у реєстраційній картотеці руху підручників.
Підручниковий
фонд зберігається в окремому приміщенні бібліотеки, підручники розкладені
по полицях, систематизовані по класах.
Фонд художньої літератури розміщено в окремо облаштованому приміщенні. У школі ефективно
функціонує читальний зал. Книжки розставлено залежно від вікової категорії
читачів, авторів зарубіжної чи вітчизняної літератури. На кожній полиці зазначено авторів у алфавітному порядку, розділу чи теми. Це дає можливість
учням і вчителям швидше знаходити потрібну літературу і сприяє збереженню книжок.
Навчальний процес неможливий без підручника.
Оскільки підручники за весь період функціонування закладу не завжди надходили в достатній кількості, чимала робота в бібліотеці проводиться зі збереження та збагачення книжкового фонду. З цією метою школа бере активну
участь у Всеукраїнській акції «Живи, книго!», спрямованій на посилення ролі
книги в навчально-виховному процесі, щороку проводить акцію «Подаруй
бібліотеці книгу».
На початку кожного року у школі створюється оргкомітет зі збереження навчальної книги, який розробляє певні заходи на весь рік. Щосеместру проводяться рейди-перевірки збереження підручників.
Про
ефективність використання бібліотечного фонду, зокрема навчально-

методичної та довідкової літератури, свідчать результати навчальних досягнень учнів, які є результатом вдало спланованого навчально-виховного процесу та його основної структурної одиниці – уроку. Бібліотечним
фондом
школи користуються 1760 учнів та 120 педагогічних працівників. На кожного
читача заведено формуляр читача бібліотеки, який веде бібліотекар відповідно до правил.
Перед початком навчального року бібліотекар видає підручники класним керівникам, методичну літературу вчителям-предметникам і керівникам гуртків на їхній читацький формуляр із зазначенням автора, назви книжки. Забезпечення учнів школи підручниками
становить 80,5 %. Програмною художньою і довідковою літературою учні
школи забезпечені на 93%.
Забезпечення учнів підручниками станом на 20.08.2015
1,2, 3 класи - 100 %
4 класи - 0 %
5 класи - 100 %
6 класи –100 %
7 класи – 0 %
8 класи – 98 %
9 класи – 98 %
10 , 11 класи - 95 %
Списання літератури з бібліотечного фонду здійснює комісія. В акті на
списання зазначають такі дані: автора, назву книги (підручника), рік видання,
ціну, кількість примірників, що списуються, і суму.
Кількість списаних за актом примірників підручників і залишену кількість реєструють у книзі сумарного бібліотечного фонду шкільних підручників і реєстраційній картотеці руху підручників. Періодичну пресу списують через рік
(підшивають і зберігають у бібліотеці).
Усі педагоги
школи (100%) забезпечені програмами з предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану, сучасними навчальними посібниками та
методичною літературою.
Організація медичного обслуговування учнів і педагогічних працівників
Робота медичного кабінету організована відповідно до чинного законодавства.

Токарець
середня
Світлана
спеціальна
Миколаївна
Мойсієвич
середня
Світлана
спеціальна
Миколаївна

Навантаження

Курси підвищення кваліфікації

Категорія

Стаж медичної
роботи

Спеціальність

Освіта

ПІП медичного працівника

У закладі працюють медичні сестри Токарець С.М. та Мойсієвич С.М.

фельдшер

46 років

вища

лютий
2012 р.

1,25 ставки

медсестра

13 років

ІІ категорія

вересень
2014 р.

1 ставка

В організації медичного обслуговування учнів закладу колектив керується такими нормативними документами:
 Порядком здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 №318;
 Державними санітарними правилами і нормами влаштування,
утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації
навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2..008-01, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63;
 наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 р.
№682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів»;
 Положенням про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти та науки України від 20.07.2009 р. №518/674 та
іншими.
Медичне обслуговування учнів закладу здійснюється відповідно до законодавства України про охорону здоров’я, законів України «Про загальну
середню освіту», «Про охорону дитинства» та передбачає:
 проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів, відповідно до схеми періодичності обов’язкових профілактичних
оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 р.
№682;
 здійснення профілактичних та оздоровчих заходів під час навчання;

 надання невідкладної медичної допомоги;
 організацію госпіталізації за наявності показань та інформування
про це батьків або осіб, які їх заміняють.
Медичні сестри Токарець С.М. та Мойсієвич С.М. здійснюють свою діяльність відповідно до плану роботи медичної служби закладу на 20142015 н. р., затвердженого директором та погодженого з головним лікарем поліклініки №3. При організації медичного обслуговування медсестри виконують такі посадові обов’язки:
 заповнюють бланк довідки №26 за результатами обов’язкових
медичних профілактичних оглядів учнів;
 сприяють організації та проведенню лікарського огляду учнів та
беруть участь у ньому;
 проводять антропометрію, термометрію, перевірку гостроти зору
та інші скринінгові дослідження;
 надають невідкладну медичну допомогу в разі гострого захворювання або травми;
 проводить ізоляцію учнів, що захворіли, а також спостереження
за учнями, які були в контакті з інфекційними хворими;
 беруть участь у здійсненні медико-педагогічного спостереження
за уроками фізичної культури;
 проводить просвітницьку роботу серед працівників закладу, батьків та учнів щодо здорового способу життя, збереження психічного здоров’я, виховання здорової дитини;
 організовують проведення поточної дезінфекції та ін.
Також у закладі організовано реалізацію таких заходів:
 здійснюється щоденний контроль за виконанням чинних санітарних правил і норм відповідальними особами: директором, заступником директора з господарської роботи, заступниками директора з навчально-виховної роботи, медичними сестрами;
 здійснюється щоденний контроль за якістю та організацією харчування учнів відповідальними особами та медичною сестрою;
 організовано роботу щодо профілактики шкідливих звичок, захворювань, санітарно-гігієнічної освіти та виховання учнів, формування здорового способу життя;
 територія закладу щоденно оглядається з метою недопущення
наявності грибів та дикорослих рослин;
 медичні сестри здійснюють огляд учнів на педикульоз згідно з
наказом МОЗ України від 28.03.1998 р. №38 «Про організацію та
проведення заходів по боротьбі із педикульозом»; всіх учнів

обов’язково оглядають після канікул та надалі – за епідпоказанням, вибірково (про що свідчать записи у відповідному журналі)
тощо.
Медичні сестри організовують проходження учнями обов’язкових медичних профілактичних оглядів, відповідно до чинного законодавства, у лікувально-профілактичних закладах за місцем проживання учнів. Довідку лікувально-профілактичного закладу про результати проведення обов’язкового
медичного профілактичного огляду батьки або особи, які їх замінюють, надають до медичного кабінету. За висновками про стан здоров’я учня медична сестра здійснює контроль за дотриманням групи для занять фізичною культурою, виконанням рекомендацій щодо додаткових обстежень, лікування
(за наявності показань), профілактичних щеплень, режиму харчування та
здійснення інших заходів.
Профілактичні щеплення згідно з їх календарем після лікарського
огляду проводять за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює, в тимчасовому кабінеті щеплень медпункту школи або в лікувальнопрофілактичному закладі за місцем проживання. Медичні сестри здійснюють
контроль за виконанням календаря щеплень кожним учнем відповідно до
чинного законодавства. Узагальнена інформація про результати обов’язкових
медичних профілактичних оглядів, загальний стан здоров’я учнів та стан щеплення учнів постійно доводиться до відома педпрацівників, батьків.
З метою санітарного та епідеміологічного благополуччя учасників навчально-виховного процесу в закладі додатково видано накази:
 від 28 серпня 2014 р. №261 «Про профілактику гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь, отруєння грибами та дикорослими рослинами у 2014-2015 н. р.»;
 від 29 вересня 2014 р. №319 «Про проведення заходів щодо попередження захворювання на грип та ГРВІ»;
 від 10 лютого 2015 р. №30 «Про проведення заходів щодо попередження захворювання на грип та ГРВІ»;
 від 01 вересня 2014 р. №277 «Про профілактику кору та інфекційних
захворювань».
Також на офіційному сайті навчального закладу у розділі «Просвітницька робота» заступником директора з навчально-виховної роботи Бондарук
Л.В. розміщується інформація санітарно-профілактичного та протиепідеміологічного змісту для всіх учасників навчально-виховного процесу.
Усі працівники закладу проходять медичний огляд відповідно до чинного законодавства та мають особисті медичні книжки єдиного зразка. На
кожного учня закладу заведено медичну картку встановленого зразка. Особисті медичні книжки працівників зберігаються у заступника директора з на-

вчально-виховної роботи Бондарук Л.В., а медичні картки учнів – у медичному кабінеті. Проведена перевірка у вересні 2014-2015 н. р. показала, всі
учні закладу (1759 чоловік) пройшли обов’язків медичний профілактичний
огляд.
Кількість учнів, що пройшли обов’язків медичний профілактичний огляд
Вік дитини
Кількість учнів у навчаКількість учнів, які
льному закладі
пройшли огляд
6 років
135
135
7, 8, 9, 10 років
790
790
11 років
180
180
12, 13 років
326
326
14, 15 років
211
211
16, 17 років
116
116
18 років і старші
1
1
Всього
1759
1759
Медичний кабінет закладу здебільшого забезпечено обладнанням, медикаментами та перев’язувальними матеріалами.
Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від
16.08.2010 р. №682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів
загальноосвітніх навчальних закладів» на всіх учнів, що пройшли
обов’язковий медичний профілактичний огляд, заповнюється форма первинної облікової документації №086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного
огляду». Цю довідку батьки або інші законні представники учня подають до
закладу. Перевірка наявності довідок №086-1/о показала, що у всіх 1759 учнів закладу вони наявні.
Розподіл учнів на медичні групи для занять фізичною культурою
Навчальний
рік
2013-2014
2014-2015

Всього
К-ть
%
учнів
1694 100
1759 100

Основна
К-ть
%
учнів
961
57
1154
66

Підготовча
К-ть
%
учнів
478
28
422
24

Спеціальна
К-ть %
учнів
230
14
163
9

Звільнені
К-ть
%
учнів
25
1
20
1

У цьому навчальному році кількість дітей, віднесених до спеціальної і
підготовчої медичних груп та звільнених з уроків фізкультури, зменшилась,
хоча в попередні роки постійно зростала.

За підсумками обов’язкових профілактичних медичних оглядів у закладі складено списки учнів, які знаходяться на диспансерному обліку, а розподіл школярів за медичними спеціалістами має такий вигляд:
 окуліст – 91 учень;
 кардіолог – 32 учні;
 хірург – 12 учнів;
 ЛОР – 29 учнів;
 ендокринолог – 15 учнів;
 дерматолог – 9 учнів;
 нефролог – 37 учнів;
 гастроентеролог – 54 учнів;
 гематолог – 2 учні;
 невропатолог – 21 учень.
Організація харчування
У НВК №12 ефективно функціонує 2 їдальні на 250 посадочних місць,
які забезпечені технологічним обладнанням. Роботу їдалень забезпечує ПП
Троханенко Г. О. Питний режим у школі організовано належним чином.
Контроль за харчуванням розпочинається з моменту складання меню і
продовжується на всіх етапах приготування їжі. Здійснення контролю за харчуванням проводять щодня, він містить аналіз харчування на фізіологічну
повноцінність під час складання меню – розкладання експертним методом,
контроль за якістю продуктів, дотримання норм закладання продуктів і виходу страв, технології приготування, якість приготованої їжі.
Велику роль в організації харчування і контролю за ним у школі здійснює комісія громадського контролю з організації харчування.
Згідно з наказом по школі, до складу комісії входять директор школи,
лікар, дієтична сестра, два заступники директора, представники батьківської
громадськості. Комісія з громадського контролю за якістю харчування здійснює такі види контролю:
1.
Контроль за організацією повноцінного збалансованого харчування:
використання продуктів, складання меню відповідно до рецептури страв;
правильність виписування продуктів; забезпечення харчуванням дітей, які
потребують індивідуального харчування, у тому числі дієтичного; фізіологічна повноцінність харчування; проведення щоденного обліку вмісту тваринного білка в раціоні; контроль за місячним набором продуктів і розрахунком
їхнього хімічного складу.
2.
Контроль за роботою харчоблоку: правильність закладання продуктів,
їхня кулінарна обробка і вихід страв; якість продуктів, які надходять для приготування їжі; ведення документації і наявність довідкових таблиць; санітар-

ний стан харчоблоку; проведення С-вітамізації їжі; наявність необхідного
обладнання на харчоблоці; розгляд аналізів санітарно-епідеміологічної станції щодо закладання продуктів і їх калорійності.
3.
Контроль за організацією постачання продуктів: своєчасне подання заявки на продукти та її задоволення; стан постачання продуктів, їхні якість і
асортимент.
Питання організації харчування періодично заслуховують на засіданні
ради школи, батьківських зборах, педраді, нарадах при директору, засіданнях
учнівського самоврядування.
Батьки учнів добре поінформовані щодо питань організації харчування,
якості їжі та санітарного стану їдальні, задоволені якістю приготування їжі.
У школі оформлено постійний інформаційний стенд для батьків та учнів, який містить щоденне меню з переліком страв і їх виходом.
Чимале значення має у школі пропаганда правильного харчування серед дітей та їхніх батьків. Для цього використовують різноманітні форми:
лекції, батьківські збори, індивідуальні бесіди, тематичні заняття.
Таким чином, у школі створено належні умови для забезпечення учнів
та працівників закладу якісним гарячим харчуванням.

Всього учнів у закладі Охоплено учнів гарячим харчуванням

З них дітей пільгових категорій

Всього
1 – 4 5 – 9 10 – ГПД
Діти, які
Діти-сироти, Діти з мало Діти війсьохоплено класи класи 11
потерпіли позбавлені ба- забезп. сіковоучнів
(% уч- (% уч- класи
від наслід- тьківського
мей
службовців,
(% від за- нів)
нів)
(%
ків аварії
піклування
(% від за- які загинули
гальної кіучнів)
на ЧАЕС (% від загальної гальної кі- при виколькості)
(% від закількості)
лькості) нанні служгальної кібових
лькості)
обов’язків
та діти,
батьки яких
є учасниками АТО

1759

1420

811

452

807%

100%

61%

94

150

54% 100%

1

10

38

20

100%

100%

100%

100%

Підсумки спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в 20142015 н. р.
Згідно з планом роботи закладу на 2014 - 2015 н. р., Положенням про
проведення Спартакіади школярів м. Рівного у 2014 - 2015 навчальному році,
наказом по школі від 28 серпня 2014 р. №259 «Про організацію спортивномасової роботи у 2014 - 2015 н.р.», з метою покращення навчального процесу з
фізичної культури, поліпшення здоров’я дітей, проводились заняття з фізичної
культури та позакласна фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота.
Навчально-виховний процес з фізичної культури в цьому навчальному
році здійснювали 7 учителів фізичної культури. Всі мають спеціальну освіту,
закінчили вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації; 2 учителів (Куришко К.А. та Мелентьєва Л.О.) мають вищу кваліфікаційну категорію та звання
«Старший вчитель», 1 учитель (Семенюк В.П.) – вищу кваліфікаційну категорію, 1 учитель (Цимбалюк О.П.) – І кваліфікаційну категорію, 3 учителів (Баша
Ю.В., Дмитренко Р.В., Жук А.М.) – ІІ кваліфікаційну категорію.
Стан матеріальної бази закладу в цілому на задовільномурівні. Наявні акти-дозволи на заняття в обох спортзалах та гімнастичній залі. Навчальний процес у ЗНЗ відбувається згідно з Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими відповідними наказами Міністерства освіти і науки України. На вивчення фізичної культури відводилася така
кількість годин: у 1-4 класах – 3 год.на тиждень, у 5-6 класах – 3 год. на тиждень, у 7 класах - 2,5 год. на тиждень, у 8-9класах – 3 год. на тиждень, в 10-11
класах – 2 год. на тиждень. У класах з поглибленим вивченням іноземної мови
(7В, 7Г, 8В, 8Г, 9В) на вивчення фізичної культури відводилося на півгодини
менше, тобто 2,5 та 2 год. на тиждень відповідно. У класах з поглибленим вивченням математики (8А, 8Б, 9А, 9Б) фізична культура проводилась по 2 год.
на тиждень.
У 2014-2015 навчальному році учні 5-11класів навчались за програмою з
фізичної культури, яка передбачає вивчення предмета за модульною системою.
Враховуючи побажання учнів та стан матеріальної бази закладу, до вивчення
було обрано такі варіативні модулі: футбол, волейбол, легка атлетика, баскетбол, настільний теніс.
Відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України та Міністерства
охорони здоров’я, з метою диференційованого підходу до школярів на уроках
фізичної культури всі учні за результатами медичних оглядів були поділені на 3
медичні групи. Поділдітей на групи проводиться на підставі медичних обстежень та наданих медичною сестрою списків, які були затверджені наказом по
школі «Про поділ учнів на спецгрупи». Розподіл учнів на медичні групи для
занять фізичною культурою висвітлено в таблиці.
Навчальний
Всього
Основна
Підготовча Спеціальна Звільнені

рік

К-ть
%
К-ть
% К-ть
%
К-ть %
К-ть
%
учнів
учнів
учнів
учнів
учнів
2013-2014
1694 100 961
57 478
28
230
14
25
1
2014-2015
1759 100 1154
66 422
24
163
9
20
1
Згідно з інформацією, поданою у таблиці, 66% учнів належать до основної групи. Це практично здорові діти, які можуть здавати навчальні нормативи
та брати участь у змаганнях.
Підготовча медична група налічує 422 дітей (24%) – діти з незначними
відхиленнями у стані здоров’я, або після хвороби звільнені від занять в основній групі терміном до 2 місяців, стан захворювання їх не потребує спеціальної
програми, але унеможливлює залучення цих дітей до участі у спортивних змаганнях.
Спеціальна медична
група налічує163 дитини (9 %) – діти з суттєвими порушеннями у стані здоров’я, які потребують спеціальної програми з фізичної культури, не можуть
брати участі у змаганнях. Учні, які за результатами медичного огляду віднесені
до спеціальної медичної групи, відвідують обов’язкові уроки, де виконують коригувальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані за діагнозом захворювання. Частина дітей за станом здоров’я, відповідно до результатів медичного обстеження, звільнена від уроків фізичної культури (20 учнів, або 1% від загальної кількості). У цьому навчальному році кількість дітей, віднесених до спеціальної, підготовчої медичних груп та звільнених
з уроків фізкультури, зменшилась, хоча в попередні роки постійно зростала.
У кожному класі закладу ведеться листок здоров’я, в якому зазначено, до
якої групи за станом здоров’я відноситься дитина та вказано зміну групи, якщо
така була.
У школі впродовж січня-травня працювали 3 спортивні гуртки («Футбол», «Волейбол», «Баскетбол»), у яких займались 48 дітей (3% від загальної
кількості учнів), що дало можливість підготувати збірні команди закладу до
участі у міських змаганнях.
Впродовж року учні навчального закладу брали участь у шкільних спортивно-масових заходах, у спортивних змаганнях в рамках Спартакіади школярів ЗНЗ м. Рівного та в змаганнях, які не входять до програми Спартакіади
школярів. Активною є участь учнів в усіх спортивних змаганнях, святах, заходах, що проводяться в навчальному закладі. Серед них слід відзначити предметний тиждень фізичної культури та курсу «Захист Вітчизни», Олімпійський тиждень, День ЦЗ, спортивні заходи в пришкільному таборі «Веселка», які відбувалися за окремим планом та до проведення яких долучалися всі вчителі фізичної культури.
Результати участі учнів у міських та обласних спортивних змаганнях у
минулому році були такими:

1. Змагання з легкої атлетики серед збірних команд ЗНЗ – І місце.
2. Спортивна гра «Сімейні перегони» - ІІІ місце.
3. Міські та обласні змагання з баскетболу 3х3 - ІІ місця.
4. Міські змагання з баскетболу серед збірних команд ЗНЗ (дівчата) – ІІ місце.
5. Змагання з міні-футболу – ІІ місце.
6. Змагання з футболу «Кубок майбутніх чемпіонів» - ІІІ місце.
7. Міський та обласний фестивалі «Тато, мама, я – спортивна сім’я» - І місце.
Порівняльна таблиця участі учнів НВК №12 у Спартакіаді школярів
м. Рівного
Рік
2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 20142007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Місце
І
ІІІ
ІІ
ІІ
ІV
Х
VII
ІІ
ІІІ
Активне залучення учнів до участі в спортивно-масових заходах та високі результати у змаганнях з легкої атлетики (вчитель Мелентьєва Л.О.), з баскетболу серед дівчат (вчитель Дмитренко Р.В.), з футболу (вчитель Жук А.М.)
дали можливість посісти ІІІ місце у загальному підсумку Спартакіади школярів
ЗНЗ м. Рівного. У порівнянні з попереднім роком вдалося значно покращити
результати участі в міських змаганнях з футболу.
Серед досягнень юних спортсменів нашого навчального закладу слід зазначити ще ІІ місце на міських та обласних змаганнях з баскетболу 3х3 (вчитель Дмитренко Р.В.), ІІІ місце на міських змаганнях з футболу «Кубок майбутніх чемпіонів» (учитель Дмитренко Р.В.), І місце на міському та обласному фестивалях «Тато, мама, я – спортивна сім’я» (учитель Баша Ю.В.) та ІІІ місце у
спортивній грі «Сімейні перегони» (учитель Семенюк В.П.). Слід зазначити, що
в останніх двох заходах участь беруть і батьки учнів.
Активною є участь працівників закладу у змаганнях, що проводяться в
залік Спартакіади працівників ЗНЗ. Зокрема, сьомий рік поспіль збірна команда
з міні-футболу (Жук А.М., Дмитренко Р.В., Іванишин Т.О., Цимбалюк О.П.,
Кравчук В.С.) виборола І місце.
У цілому можна зазначити, що навчальні цілі та завдання з предмета
впродовж року виконувались в повномуобсязі та на достатньому рівні.
Підсумки військово-патріотичного виховання та вивчення предмета «Захист Вітчизни» у 2014-2015 н. р.
Згідно зі ст. 8, 9 Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу», Указом Президента України від 25.10.2002 № 984/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичне виховання молоді», постановою Кабінету міністрів України від 30.11.2000 № 1770 «Про допризовну під-

готовку молоді», програмою предмета «Захист Вітчизни», яка розроблена відповідно до Державного стандарту базової та повної середньої освіти, наказами
Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 № 625 «Про організацію роботи з допризовною молоддю», наказом по школі від 28.08.2014 р. №257 «Про
проведення занять з предмета «Захист Вітчизни» та військово-патріотичне виховання у 2014 – 2015н.р.», річним планом закладу, з метою підвищення рівня
підготовки учнів до служби у Збройних Силах України, удосконалення навчально-матеріальної бази, цивільного захисту, військово-патріотичного виховання
учнівської молоді в закладі, у 10-11 класах вивчався предмет «Захист Вітчизни»
за відповідними програмами для хлопців та дівчат.
Згідно з робочим навчальним планом школи вивчення цього предмета
здійснювалося 1,5 год. на тиждень у 10-11 класах. У 10А та 11Г класах «Захист
Вітчизни» викладався окремо для дівчат та хлопців за відповідними програмами. У решті класів (10Б, 10В, 11А, 11Б, 11В) – тільки за програмою для хлопців,
оскільки кількість учнів у цих класах є недостатньою для їх поділу.
Захист Вітчизни викладали такі вчителі: для хлопців – Куришко К.А.,
вчитель вищої категорії, зв. «Старший вчитель»; основи медико-санітарної підготовки для дівчат – Рачек Т.М., учитель вищої категорії.
Метою вивчення предмета «Захист Вітчизни» є:
 ознайомлення учнів з основами нормативно-правового забезпечення захисту
Вітчизни, цивільного захисту та охорони здоров’я;
 набуття знань про функції Збройних Сил України, їхні характерні особливості;
 засвоєння основ захисту Вітчизни, цивільного захисту, медико-санітарної підготовки;
 здійснення психологічної підготовки до захисту Вітчизни;
 формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок учнів щодо захисту Вітчизни і військово-патріотичного виховання;
 підготовка учнів до захисту Вітчизни, професійної орієнтації молоді, служби
у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством.
Вивченням предмета «Захист Вітчизни» у 2014-2015 навчальному році
було охоплено всіх учнів 10-11 класів, і за результатами річного оцінювання
83% з них мають високий рівень навчальних досягнень.
Заняття проводились на базі кабінету предмета «Захист Вітчизни», на
стройовому та спортивному майданчиках, у мультимедійному кабінеті. У кабінеті є наочність у вигляді стендів, наявні необхідні для навчання протигази,
дерев’яні макети автомата Калашникова, гранати.
Вивчення програмового матеріалу здійснювалось за допомогою теоретичних, практичних занять та
навчально-польових зборів. Теоретичні заняття проводились лекційним мето-

дом з використанням мультимедійного проектора. На практичних заняттях учителі використовували схеми приладів, демонстрували техніку виконання, тренували учнів. Навчально-польові збори для учнів 11-х класів у ІІ семестрі проводились методом погодинних занять. Але впродовж року були проведені ще
окремі практичні заняття: огляд-конкурс патріотичної пісні та строю «Червона
калина», екскурсії для дівчат та хлопців у військові частини, стрільба з АК на
полігоні та практичні заняття з основ медичних знань, які проводились за участю медичної сестри закладу Токарець С.М. За підсумками цих занять учні склали заліки з прикладної підготовки, цивільного захисту, медико-санітарної підготовки.
Цікаво та змістовно проводилась позакласна робота з предмета: заходи до
Дня Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками, до Дня збройних сил
України, заходи в рамках проведення тижня фізичної культури та предмета
«Захист Вітчизни», шкільний конкурс-огляд строю «Червона калина», заходи
до Дня цивільного захисту. Практикувались різні форми проведення позакласних заходів: змагання та військово-спортивні естафети, лекції, перегляд відеофільмів, презентацій, екскурсії у краєзнавчий музей. Виховання у молоді патріотизму, формування соціально-психологічної мотивації до військової діяльності проходить через організацію зустрічей учнів-допризовників з ветеранами
Другої Світової війни, учасниками визвольних змагань, військовослужбовцями
Збройних Сил України. Характерним є те, що в закладі проводяться позакласні
заходи військо-патріотичного спрямування не тільки за участю учнів 10-11-х
класів, а й за участю вихованців початкових та середніх класів.
Впродовж року учні нашого навчального закладу брали участь і в міських
заходах військово-патріотичного спрямування. До військово-патріотичного
конкурсу пісні та строю «Червона калина» та юнацького збору «Заграва» учнів
готував вчитель Куришко К.А. Результати участі збірних команд нашого закладу в даних конкурсах за останні роки зазначено у таблицях.
Результати участі команди НВК №12 м.Рівного в міському огляді-конкурсі
військово-патріотичної пісні та строю «Червона калина»
Рік
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Місце
І
ІІ
V
ІІІ
Результати участі команди НВК №12 м.Рівного в міському юнацькому
зборі «Заграва»
Рік
2011-2012
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Порівняно з минулим навчальним роком результат участі в конкурсі
«Червона калина» покращився (команда посіла ІІІ місце).
Відповідно до плану роботи школи та заходів з цивільного захисту 27 квітня 2015 р. у закладі проходив День цивільного захисту. До участі в заходах у
цей день було залучено керівний склад ЦЗ школи, весь постійний склад школи
з ЦЗ та учнів 1-11 класів.
Традиційно у школі працював гурток військово-патріотичного спрямування «Школа безпеки» (керівник Куришко К.А.), для організації роботи якого
було виділено 0,5 ставки з 01.09.2014 р.
Впродовж навчального року було проведено диспансеризацію юнаків
1999 – 2000 років народження та приписку юнаків 1998 р. н. до призовної дільниці. Приписку було здійснено у встановлені терміни та в повному обсязі.
Питання про стан викладання предмета «Захист Вітчизни», організацію
військово-патріотичного виховання розглядалось на нараді в приступності директора.
У цілому за підсумками 2014-2015 навчального року роботу з військовопатріотичного виховання слід вважати проведеною на достатньому рівні.
Охорона праці. Безпека життєдіяльності
Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі
трудової діяльності.
Робота педагогічного колективу закладу з охорони праці була організована
згідно з Законами України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про
дорожній рух», Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженим
наказом Міністерства освіти і науки України №304 від 18.04.2006р., Положенням «Про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (Наказ МОН України № 1365
від 07.10.2013 р.).
У школі створена служба охорони праці, яка є головною ланкою системи
управління охороною праці. Нею розроблені «Положення про службу охорони
праці», основні положення з ОП, заходи з ОП, пожежної безпеки, профілактики
та запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу, посадові інструкції працівників, де чітко визначені їх посадові обов’язки.
З метою систематичного дотримання вимог законодавства з охорони праці у НВК №12 спільно з профспілковою організацією здійснюється триступенева система контролю. Стан охорони праці в закладі вивчається та обговорюється на нарадах при директорові.

Система роботи з охорони праці в навчальному закладі включає три основні напрямки: адміністративно-контролюючий, організаційний і методичний.
Адміністративно-контролюючий напрямок охоплює:
1. Контроль за веденням документації з ОП та БЖ.
2. Контроль за своєчасним навчанням працівників та перевірку знань з ОП,
пожежної безпеки згідно з графіком.
3. Контроль за проведенням інструктажів з працівниками й учнями з
обов’язковою реєстрацією їх у відповідних журналах.
4. Контроль за розробкою і правильним оформленням інструкцій з ОП для
кабінетів, майстерень, кожного типу обладнання і виду робіт та їх дотримання.
5. Контроль за організацією роботи приймальної комісії для оформлення
актів-дозволів на використання навчальних кабінетів, майстерень.
6. Контроль за розслідуванням та обліком нещасних випадків.
7. Контроль за ходом виконання заходів з ОП.
8. Контроль за виконанням розділу «Охорона праці» в колективній угоді.
9. Контроль щодо забезпечення закладу протипожежним інвентарем.
10. Перевірку наявності та якісного стану спецодягу й індивідуальних засобів захисту у відповідних категорій працівників закладу та учнів під час
трудового навчання, організації суспільно-корисної праці.
Організаційний напрямок охоплює:
1. Організацію заходів з ОП, пожежної безпеки, попередження травматизму.
2. Організацію санітарно-технічної паспортизації закладу.
3. Організацію проведення випробувань опору заземлення та ізоляції електромережі, стану освітлення, шуму, вібрації та запиленості.
4. Виконання наказів, розпоряджень з ОП та БЖ, виконання приписів органів Держпожнагляду, Держнаглядохоронпраці, СЕС.
5. Функціонування громадського контролю за станом охорони праці.
Методичний напрямок охоплює:
1. Навчання та перевірку знань працівників з ОП.
2. Розробку та перегляд інструкцій з ОП.
3. Розробку та перегляд розділу з ОП колективної угоди.
4. Проведення інструктажів з питань охорони праці з працівниками закладу.
5. Проведення інструктажів із БЖ з учнями.
Впродовж 2014 – 2015 н. р. року в закладі проводилась відповідна робота
з охорони праці та безпеки життєдіяльності, зокрема:
1. Приведено у відповідність до нових вимог чинного законодавства таку
документацію з питань охорони праці:
- нормативну: закони, норми, правила, типові положення;
- розпорядну: накази, положення, інструкції;
- звітну: форми офіційної звітності (акти, звіти, повідомлення, бланки);

2.
-

облікову: протоколи, графіки, плани, схеми, журнали, переліки.
Впродовж року було видано відповідні накази:
Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку № 253;
Про організацію чергування по школі № 255;
Про організацію роботи з охорони праці № 216;
Про створення постійно діючої комісії (з перевірки знань з ОП) № 220;
Про створення добровільної пожежної дружини № 218;
Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху № 242;
Про організацію роботи з протипожежної безпеки в осінньо-зимовий період № 246;
Про посилення пропускного режиму № 233;
Про проведення заходів щодо попередження захворювання на грип та
ГРВІ № 27;
Про зберігання реактивів 7 групи у кабінеті хімії № 221;
Про затвердження заходів щодо охорони життя і здоров’я неповнолітніх
№ 245;
Про профілактику ГКІ, харчових отруєнь, отруєнь грибами та дикорослими рослинами у 2014-2015 н.р. № 216;
Про профілактику кору та інфекційних захворювань № 277;
Про проведення заходів щодо попередження захворювання на грип та
ГРВІ № 319;
Про проведення заходів щодо профілактики ГКІ та сальмонельозу №
129;
Про створення служби з охорони праці № 215;
Про затвердження основних положень, річного плану, заходів з ОП та БЖ
на 2014-2015 н.р. № 215;
Про забезпечення безпечних умов функціонування школи № 217;
Про проведення навчання з ОП та безпеки життєдіяльності № 219;
Про проведення заходів щодо попередження захворювання на грип та
ГРВІ № 30;
Про забезпечення безперебійного функціонування роботи навчального
закладу в умовах відключення електропостачання № 429;
Про проведення тижня знань з основ безпеки життєдіяльності № 98;
Про підсумки проведення тижня знань з основ безпеки життєдіяльності
№ 118;
Про посилення пожежної та техногенної безпеки в осінньо-зимовий період 2014-2015 н.р. № 348;
Про посилення пожежної та техногенної безпеки у весняно-літній період
2014-2015 н.р. №80;
Про результати перевірки класних журналів щодо обліку бесід з БЖ учнів
№ 441;

- Про результати перевірки журналів інструктажів з БЖ учнів № 34;
- Про стан організації охорони праці та дотримання вимог безпеки життєдіяльності № 46;
- Про організацію пропускного та внутрішньооб’єктового режимів роботи
№ 44;
- Про дотримання інструкцій з техніки безпеки працівниками пришкільного табору «Веселка» № 141;
- Про стан роботи з ОП, ТБ, виробничої санітарії під час навчальновиховного процесу у НВК №12 за 2014-2015 н.р. № 168.
3. На початок нового навчального року проводилась комплексна перевірка
стану приміщень школи, огляд кабінетів підвищеної небезпеки, спортзалів, спортмайданчиків. Прийом навчального закладу здійснювався комісією лише за умов дотримання всіх вимог нормативних актів з oхорони
праці та безпеки життєдіяльності. У кабінетах підвищеної небезпеки навчання розпочалося лише після видачі актів-дозволів на експлуатацію даних кабінетів, а в спортивних залах – після проведення випробовування
на надійність встановлення і кріплення спортобладнання.
4. Впродовж року здійснювався адміністративно-громадський та оперативний контроль з охорони праці спільно з призначеним громадським інспектором з ОП та головою профспілкової організації. Особлива увага зверталася на створення безпечних умов праці, виробничу санітарію та гігієну, посилено контроль за пропускним режимом. Зауваження та недоліки
зафіксовані у журналі оперативного контролю.
5. Організовано і проведено навчання та перевірку знань усіх педпрацівників закладу з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки.
За результатами проведено заліки, які оформлені протокольно у відповідному журналі.
6. Проведено інструктажі з питань охорони праці з педагогічними працівниками школи, обслуговуючим персоналом та учнями з обов’язковою реєстрацією в журналах інструктажів. Відпрацьовано програму вступного
інструктажу з ОП для працівників та учнів закладу.
7. На нарадах при директорові заслуховувались питання щодо створення
безпечних умов праці, аналізу стану травматизму серед неповнолітніх
учасників навчально-виховного процесу, дотримання санітарногігієнічних норм у закладі, стану пожежної безпеки, результату огляду
кабінетів підвищеної небезпеки, системи роботи класних керівників з БЖ.
8. На батьківських зборах розглядалися питання попередження дитячого
травматизму.
9. Здійснювався контроль за забезпеченням учнів та працівників засобами
пожежогасіння, індивідуального захисту, кабінетів – медичними аптечками. Проводились заміри опору ізоляції проводів та заземлень.

10. Організовано щорічне проведення попереднього та періодичного медичних оглядів здоров’я працівників та учнів закладу.
11. Активізовано роботу фізкультурно-спортивних секцій, гуртків, забезпечено належну організацію дозвілля та відпочинку неповнолітніх.
12. У період з 27.04 по 30.04. 2015 р. у закладі проходив Тиждень знань основ безпеки життєдіяльності за окремим планом для молодшої та старшої
школи.
13. При організації екскурсій працівники дотримувались вимог відповідного
наказу та інструкції №24 «Про порядок організації туристськоекскурсійних перевезень учнів автобусами спеціалізованих пасажирських
автопідприємств».
14. Здійснювався контроль за санітарно-гігієнічним станом харчоблоку, якістю приготування їжі, було організовано щоденне чергування вчителів та
учнів закладу як у їдальні, так і по школі.
15. Проводилось розслідування й облік нещасних випадків, професійних захворювань призначеною комісією з розслідування нещасних випадків,
складалися відповідні акти. Стан травматизму подано у вигляді таблиці.
Порівняльна таблиця кількості травм серед учнів
за 2012, 2013 та 2014 роки
Рік

Кількість
випадків

Побутові

Дорожньотранспортні

Шкільні

Вуличні

Спортивні

Інші

2012

60

11

2

12

27

8

-

2013

54

8

-

16

26

4

-

2014

37

5

-

4

22

6

-

Упродовж 2014-2015 н.р. 4 учнів отримали травми під час навчальновиховного процесу: 1 травма сталася під час перерви (Колошва І.І., 8-Б клас,
класний керівник – Самолюк Н.В.), 3 – на уроці фізкультури (Кузьмич Є.В., 9-Б
клас, учитель Жук А.М., Корнійчук В.С., 5-А клас, учитель Дмитренко Р.В.,
Сульжик Б.О., 6-А клас, учитель Мелентьєва Л.О.).
Основними причинами, які призвели до травм під час навчальновиховного процесу, стали: порушення учнями норм поведінки під час перерви,
не дотримання учнями правил безпеки життєдіяльності на уроках фізичної культури. Ситуація, що склалася з травматизмом вуличного та побутового характеру, зумовлена неналежним наглядом з боку батьків за діями дітей вдома та на
вулиці, формальним проведенням інструктажів з безпеки життєдіяльності та
навчання безпечної поведінки дітей у побуті класними керівниками.

З метою профілактики дитячого травматизму протягом року у школі проведено такі заходи:
- інструктажі з БЖД перед початком навчальних занять, зимових та літніх канікул, в разі організації позанавчальних заходів (екскурсії, змагання, конкурси, олімпіади) з реєстрацією в журналах;
- бесіди з БЖД перед осінніми та весняними канікулами з реєстрацією у
класному журналі;
- батьківські збори з питань попередження дитячого травматизму;
- роз’яснювальну роботу щодо профілактики травматизму учнів на перервах, у позаурочний час, у побуті, на вулиці, біля водоймищ, у громадських місцях;
- профілактичну роботу щодо дотримання правил дорожнього руху, пожежної, газо- та електробезпеки тощо при вивченні курсу «Основи здоров’я»;
- конкурси малюнків на тему: «Охорона праці очима дітей», «Безпека на
дорозі», «Стихійні лиха», на протипожежну тематику;
- тематичні бесіди з питань БЖД відповідно до плану виховної роботи
класного керівника.
З метою профілактики травматизму з працівниками закладу було проведено такі бесіди:
- інструктажі з реєстрацією в журналах;
- роз’яснювально-профілактичну роботу.
У цілому аналіз роботи навчального закладу з питань охорони праці та
БЖ свідчить про достатній рівень організації діяльності з ОП та відповідних
профілактичних заходів.
Організація роботи з цивільного захисту
у НВК №12 за 2014 рік
Роботу з питань цивільного захисту у 2014 році у закладі проведено у відповідності до плану роботи з цивільного захисту, організаційно-методичних вказівок керівників ЦЗ міста, управління освіти, керуючись вимогами Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-УІ, Указом Президента України від 16.01.2013 № 20/2013 «Деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій», Постановою КМУ від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження
Положення про єдину державну систему цивільного захисту», Постановою
КМУ від 26.06.2013 № 443 «Про затвердження Порядку здійснення навчання
населення діям у надзвичайних ситуаціях», Постановою КМУ від 21.08.2013 №
616 «Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту», Постановою КМУ від 09.10.2013 № 787 «Про затвердження Порядку
утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту», наказом МОН
України від 20.12.2004 № 954 «Положення про невоєнізовані формування ІДО

структурних підрозділів МОН України» (для ЗНЗ), наказом МНС України від
20.09.2004 № 65 «Положення про Оперативно-рятувальну службу ЦЗ МНС
України», наказом МНС України від 13.03.2012 № 575 «Про затвердження Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту», розпорядженням голови Рівненської ОДА від 17.03.2010 № 99 «Про створення спеціалізованих служб цивільного
захисту Рівненської області», Законів України «Про цивільну оборону України», „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», розпорядженням міського голови № 198-р від
08.02.07 «Про підготовку Рівненської міської територіальної підсистеми єдиної
Державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у 2007 році». Проведена робота була спрямована
на забезпечення готовності керівного та командно-начальницького складу та
невоєнізованих формувань до дій у НС техногенного та природного характеру,
створення умов захисту учасників навчально-виховного процесу від наслідків
надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф, пожеж тощо.
Організація навчання для учасників навчально-виховного процесу
з питань цивільного захисту, виконання планів
З метою підготовки учасників навчально-виховного процесу з питань ЦЗ в
закладі було реалізовано такі заходи:
- відкореговано документацію з питань ЦЗ;
- створено невоєнізовані формування ЦЗ;
- проведено навчання постійного керівного й командно-начальницького складу
та невоєнізованих формувань відповідно до типової програми навчання працівників органів управління освітою і наукою, навчальних закладів, установ, а навчання учнів – відповідно до нормативних дисциплін: «Основи медичних
знань», «Захист Вітчизни»;
- організовано практичне відпрацювання дій учасників навчально-виховного
процесу за сигналами оповіщення та інформування населення під час Дня цивільної захисту, за підсумками проведення якого було видано наказ (№ 118 від
07.05.2015р.).
Відповідальною з питань ЦЗ Конончук Г.В. було розроблено, а керівником ЦЗ закладу Лагодюк В.Ю. затверджено план підготовки та проведення Дня
ЦЗ.
Помічником відповідального з питань цивільного захисту матеріальнотехнічного забезпечення, заступником директора з господарської частини Лушпинською В.М. формування ЦЗ були забезпечені табельним майном.
До участі в проведенні Дня цивільного захисту було залучено такі структури та осіб:

особовий склад невоєнізованих формувань ЦЗ;
— керівний та командно-начальницький склад ЦЗ школи;
— представника Рівненського міськрайонного управління та ДПРЗ-3 ГУ ДСНС
України у Рівненській області (Ковальчука А.М.);
— працівника МЕГУ (доцент кафедри БЖ Риженко І.М.);
— весь постійний склад та учнів 1—11-х класів.
В рамках Дня цивільного захисту в закладі були проведені такі заходи:
- збір керівного та командно-начальницького складу ЦЗ;
- збір формувань (ланок), огляд і організація їх дій за призначенням;
- загальношкільна лінійка до відкриття Дня цивільного захисту;
- в усіх класах виховні години, години спілкування за програмою цивільного
захисту;
- комбінована естафета з елементами виконання нормативів з ЦЗ, медикосанітарної підготовки (11 клас);
- вікторина для учнів 10 класу на тему цивільного захисту;
- екскурсія у ПРС;
- конкурс малюнків та тематичних газет «Протипожежна безпека», «Захист людини у НС», «Стихійні лиха», «Запобігти, захистити, врятувати»;
- радіаційна розвідка на території закладу; вимірювання радіаційного фону;
- відпрацювання дій учнів, постійного складу школи відповідно до варіантів
можливої обстановки на території школи у разі виникнення НС техногенного і
природного характеру;
- роз’яснювальна бесіда з учнями (з використанням відеофрагментів) щодо дотримання правил пожежної безпеки, основ безпеки життєдіяльності, безпечного
поводження на воді, недопущення пожеж в екосистемах, а також працівниками
Рівненського міськрайонного управління та ДПРЗ-3 ГУ ДСНС України у
Рівненській області (Ковальчук А.М.) доведено до відома порядок дій при виникненні НС;
- година спілкування в 7-Б класі, до проведення якої залучено доцента кафедри
БЖ МЕГУ Риженка І.М., який в доступній формі (бесіда, інструктаж, відеоролики) ознайомив учнів з порядком дій при виникненні НС і наголосив на важливості вчасно і вдало організованих дій;
- презентація до Дня цивільного захисту: впродовж дня працював відеозал
(фойє школи, актова зала);
- тематичні фрагменти на уроках української мови, фізики, хімії, географії,
біології, основ здоров’я, природознавства, образотворчого мистецтва, фізичної
культури;
- лінійка з нагоди вшанування переможців естафети, вікторини, конкурсу малюнків та тематичних газет;
- підведення підсумків проведення Дня ЦЗ з керівним складом, відповідальними особами;
—

- висвітлення ходу та результатів проведення заходів до Дня ЦЗ на офіційному
сайті школи;
- звіт в управління освіти щодо результатів проведення заходів до Дня ЦЗ.
План основних заходів цивільного захисту в 2014 році в основному
виконаний.
Підготовка об’єкта цивільного захисту до сталого функціонування
при надзвичайних ситуаціях, готовність до виконання евакуаційних
заходів
У НВК №12 проведено заходи щодо підготовки і забезпечення сталого
функціонування навчального закладу у випадку загрози або виникнення
надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру. Для цього в
кабінетах підвищеної небезпеки в наявності є:
- первинні засоби протипожежного захисту - вогнегасники;
- медичні аптечки для надання домедичної допомоги.
В усіх
учасників навчально-виховного процесу в наявності є
індивідуальні засоби захисту.
У закладі створено такі структури:
- евакуаційну комісію, призначено відповідальних членів евакуаційної
комісії;
- комісію з надзвичайних ситуацій;
- невоєнізовані формування:
1. Ланка зв’язку і оповіщення.
2. Санітарна ланка.
3. Пост радіаційної та хімічної розвідки.
4. Ланка охорони громадського порядку.
5. Ланка пожежогасіння.
6. Ланка швидкого реагування (аварійно-рятувальна ланка).
7. Ланка матеріально-технічного забезпечення.
8. Ланка утримання сховища та укриття (ПР укриття).
9. Ланка видачі засобів індивідуального захисту.
Відповідальним з питань цивільного захисту школи розроблено план
евакуації з приміщення закладу, укладено необхідну документацію. У випадку
надзвичайної ситуації приміщення школи може бути покинуте за 3 хвилини.
Організація управління об’єктом цивільного захисту
Організація управління об’єктом цивільного захисту здійснюється керівним
та командно-начальницьким складом цивільного захисту школи. Безпосереднє
керівництво покладено на директора школи, який є керівником цивільного

захисту об’єкту, та відповідального з питань цивільного захисту – заступника
директора з НВР.
Для керівного та командно-начальницького складу, а також для керівників
невоєнізованих формувань розроблено особисті плани дій.
З керівним та командно-начальницьким складом цивільного захисту школи
проводяться заняття за відповідною програмою та командно-штабні
тренування.
Видано такі накази:
- Про забезпечення безпечних умов функціонування школи № 217;
- Про підсумки виконання заходів ЦЗ у 2014р. та завдання на 2015 рік №
440;
- Про організацію і ведення цивільного захисту в НВК № 21;
- Про заходи щодо запобігання виникненню НС № 43;
- Про підготовку та проведення Дня ЦЗ №103;
- Про підсумки проведення Дня ЦЗ у НВК №12 №118;
- Про посилення пропускного режиму в закладі № 233.
Організація зв’язку та взаємодії, оповіщення
та інформування особового складу
Організація оповіщення і зв’язку здійснюється відповідно до вимог
«Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 року
№192.
Школа спроможна отримати сигнал цивільного захисту «Увага всім!».
Подальше оповіщення та інформування особового складу школи про характер
надзвичайної ситуації може здійснюватися засобами радіомовлення та
телебачення.
Об’єкт
забезпечений
шкільним
вузлом
проводового
радіомовлення. Радіовузол має багатодіапазонний радіоприймач ефірного
радіомовлення. На радіовузол заведено радіоточку місцевої мережі
проводового радіомовлення, що надає можливість отримання і ретрансляції
повідомлень штабу цивільного захисту міста Рівного або Рівненської області. У
6 кабінетах школи встановлено телевізори.
Школа забезпечена телефонними апаратами, які знаходяться у таких
приміщеннях:
1. кабінет директора НВК №12 28-55-92
2. приймальня директора 28-77-65
3. методичний кабінет вчителів 28-26-33
4. їдальня 28-25-74
5. школа-філія 28-87-67

Телефонний
апарат
директора
школи
обладнаний
офісним
радіоподовжувачем, що надає можливість користуватися даним телефоном на
всій території школи.
У випадку загрози або виникнення надзвичайної ситуації керівний склад
цивільного захисту школи організовує взаємодію роботи з управлінням освіти,
управлінням з питань НС, ЦЗ Рівненського міськвиконкому, службами ЦЗ міста
Рівного, евакуаційною комісією міста. Організація оповіщення, зв’язку і
взаємодії здійснюється відповідно до розроблених схем (додатків до плану дій).
Атестація кабінетів
Відповідно до Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом МОН України від 20.07.2004 р. № 601,
на підставі протоколу засідання атестаційної комісії та профспілкового комітету з огляду навчальних кабінетів № 3 від 29.10.2014 р., упродовж 2014–2015 навчального року було проатестовано 6 кабінетів (№ 108, № 202, № 303, № 304, №
306, № 309). Завідувачам кабінетів встановлено доплату згідно зі шкалою доплат (Додаток до наказу № 273 від 01.09.2014 р.)
Оцінка роботи школи: «задовільно»
(рішення загальношкільної
батьківської конференції,
протокол №1 від 07.09.2015)
Доросле, самостійне життя взяло у свої обійми чимало випускників нашої
школи. Навчально-виховний комплекс №12, забезпечуючи глибокі знання і
всебічний розвиток учнів, готує їх до успішної конкурентноспроможної діяльності. Тому серед випускників закладу – відомі вчені, програмісти, економісти,
лікарі, вчителі, мандрівники, будівельники... Доля підготувала кожному із них
визначений Богом життєвий шлях. Та спогади про школу, вчителів, за словами
багатьох випускників, завжди найтепліші і найприємніші.
За вагомий внесок у розвиток освіти міста, області, України заклад у 2006
році став лауреатом Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл України», у
2009 році – переможцем міського та призером обласного конкурсів «Кращий
навчальний заклад». Результатом роботи всього педагогічного колективу стало
нагородження школи у 2010 році дипломом і відзнакою «Кришталева сова»
громадської акції Всеукраїнського рівня «Флагман освіти і науки України» та
визнання НВК № 12 «Найпрестижнішим закладом міста» за результатами незалежного опитування ЗМІ. На ІІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти
- 2012», яка відбулась 01-03 березня 2012 року у місті Києві, діяльність закладу

відзначено високою нагородою за активну роботу з модернізації системи освіти.
Проблеми, що потребують вирішення
Забезпечення сучасним обладнанням та лабораторними приладами потребують такі навчальні приміщення:
1. Кабінети інформатики.
2. Кабінети фізики - прилади для лабораторних робіт, мультимедійне
оснащення.
3. Кабінет біології - прилади для лабораторних робіт.
4. Кабінет трудового навчання – сучасні з числовим програмним керуванням станки для обробки металу та дерева, електроплити.
5. Для проведення уроків фізичного виховання та уроків ДПЮ – сучасний
тренажерний зал, облаштування спортивних майданчиків.
Капітального ремонту потребують:
1.Сантехнічне обладнання.
2.Тепломережа, система водопостачання.
3.Фасад.
4. Дах.
5. Огорожа території школи.
6. Асфальтування території
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