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1. Вступ

     В  2016/2017  навчальному  році  педагогічний  колектив  КУ
«Костянтинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів та адміністрація працювали відповідно до
Законів  України  «Про  освіту»,  «Про  загальну  середню  освіту»,  Указів
Президента України, рішень Уряду України, органів управління  всіх рівнів з
питань освіти; правил і норм охорони праці, техніки безпеки, а також Статуту і
локальних  правових  актів  школи,  дотримувалися  норм  Конвенції  про  права
дитини.

Мета і завдання роботи школи в навчальному році були спрямовані на
створення умов для отримання безперервної повної загальної середньої освіти
дітей  та  підлітків  у  мікрорайоні  школи,  виховання  в  них  любові  до  своєї
Батьківщини,  зосередження  уваги  на  моральному  і  громадянському,
народознавчому, естетичному вихованні.

2. Організаційні питання навчального року

У  2016/2017  навчальному  році   робота  шкільного  колективу  була
спрямована на єдину методичну проблему «Компетентнісний підхід до навчання
і виховання як засіб творчого зростання якісно нової особистості». З цією метою
проведено  засідання  педагогічної ради,  наради при директору, круглий стіл,
педагогічні читання, засідання шкільних методичних об'єднань, де розглядалися
питання підвищення професійної компетентності педагогів школи.

Розв'язання  проблем  та  завдань  школи,  затверджених  педагогічним
колективом  на  цей  навчальний  рік,  дозволило  шкільному  колективу  досягти
певних результатів. Серед найвагоміших результатів слід відзначити, що учні
школи  на   Всеукраїнських  учнівських  та  міжрегіональних  олімпіадах,
предметних конкурсах та  різних конкурсах виховного спрямування вибороли
призові місця у ІІ (районному) етапі олімпіад з:

- трудового навчання –  1 учень:
 Харвкевич Артур, учень 11 класу ІІІ місце 
 ( вчитель Славін І.О.);

            - креслення –  2 учні:
Кравець Є, учень 8 класу, ІІІ місце;
Кравець Ігор, 9 клас, ІІІ місце;
 (вчитель Славін І.О.);

- біологія – 1 учень
 Ротко Сергій, учень 8 класу, ІІІ місце
 (вчитель Деняк Н.В.);

- українська мова та література – 2 учні
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Харкевич Тетяна, учениця 11 класу, ІІІ місце;
Кравець Євгеній, учень 8 класу, ІІІ місце.

У різних інтелектуальних та творчих конкурсах  учні продемонстрували якісну
участь і посіли почесні призові місця та стали лауреатами:

Інтелектуальні
конкурси 

Результати Вчителі, які підготували

Всеукраїнський
інтерактивний  конкурс
«Технік-Юніор»

5 учасників/ 4 добрий Славіна О.Т.

Всеукраїнський
інтерактивний  конкурс
«Астроном-Юніор»

5  учасників/1
відмінно, 4 добре

Славіна О.Т.

Природничий  конкурс
«Колосок»

12  учасників/  4
золотий, 3 срібний

Містюк  І.С.,  Ложкіна
А.О., Соколовська Л.О.

Конкурс  з  української
мови  і  літератури  імені
Петра  Яцика  (районний
етап)

1 учасник – ІІ місце
Кравець Є, 8 клас

Луценко С.Л.

«Sunfluwer 2016» 3 учасника/ диплом ІІІ
ступенів Оніщенко О.

Містюк О.М.

Конкурс  дитячого
малюнка  «МНС  очима
дітей»  в  рамках
місячника безпеки»

Оніщенко О, 9 клас ІІ
місце

Славін І.О.

Конкурс  на  кращий
літературний твір «Що я
знаю  про  пожежника
рятівника»  в  рамках
місячника безпеки

Кравець  Є,  8  клас  ІІІ
місце 

Луценко С.Л.

Районні змагання з 
настільного 
тенісу(районний етап)

Кисіль  А,  11  клас  –
чемпіонка  з
настільного  тенісу
серед дівчат

Ложкін С.В.

Ці результати учнів свідчать про систематичну і професійну роботу з учнями
вчителів Луценко С.Л.,  Славіної О.Т., Славіна І.О., Ложкіна С.В.

3. Забезпечення обов'язкової освіти
На початок навчального року в школі навчалося 48  учні. Дівчаток  50%
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загальної  кількості.  Укомплектовано  7  класів  та  2   клас-групи  із  середньою
наповнюваністю 6 учнів. За відсутністю контингенту учнів 10 та 1  класу не було.
Охоплено навчанням 100% учнів шкільного віку, які проживають на території
обслуговування.  Один  учень  пройшов  річне  оцінювання  та  державну
підсумковому атестацію за курс 9 класу екстерном та отримав свідоцтво про
базову загальну середню освіту (Тимошенко Т.В.). 
           Протягом навчального року до закладу прибуло 0 учень,  а вибули  1

учень.  Плинність учнів становить 1%.
       Першокласників 2017-2018 навчального року - 8. Для нас залишається

одним із основних проблемних завдань – збільшення контингенту учнів.
            Учні пільгового контингенту перебувають на обліку особливого контролю
педагогічного колективу. На сьогоднішній день дітей-сиріт - 0 та  дітей-інвалідів
- 0, дітей, позбавлених батьківського піклування – 2; дітей-переселенців із зони
проведення АТО – 3; дітей з багатодітних сімей - 18, виховується в неповних
родинах  - 0, діти, які опинилися в складних життєвих умовах – 1.
Колектив закладу цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони прав дитини.
             Педагогічні працівники, класні керівники, класоводи разом з психологом
та  соціальними  педагогами  районного  методичного  кабінету  і  сільської  ради
приділяли  особливу  увагу  дітям  цих  категорій  шляхом  проведення
індивідуальних бесід та  консультацій,  з учнями, їх батьками. 

4. Організація навчально-виховного процесу

            Педагогічний колектив  дотримувався у школі пріоритетних реформ 
навчально-виховного процесу: демократизація, гуманізація,  диференціація 
навчання.
        Структура навчального року складалася з двох семестрів: І семестр – з 01
вересня  2016 року по 27 грудня 2016 року, ІІ семестр – з 16 січня 2017 року по
26 травня 2017 року. Протягом року для учнів школи проводилися осінні, зимові
та весняні канікули, відповідно з 24 жовтня по 30 жовтня 2016 року,  28 грудня
по 16 січня 2017 року та 27 березня по 02 квітня 2017 року.
        Режим дня:  у 2 та 4 класах – 40 хвилин, у 5 –11 класах – 45 хвилин.

        Робочий навчальний  план школи сформований згідно Типових навчальних
планів Міністерства освіти і науки України, погоджені радою школи 16 червня
2016 року та затвердженні  відділом освіти  31 серпня 2016 року.

        Календарно-тематичні  плани  вчителів  складені  на  основі  програм,
затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
         Викладання в школі, вся документація  ведеться українською мовою.
          Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 12-бальною системою
згідно критеріїв оцінювання Міністерства освіти і науки України.
         В школі ведеться відповідна документація: навчальний план, план роботи
школи  на  рік,  план  перевірки  предметів,  календарні  плани,  поурочні  плани,
плани виховної роботи, класні журнали, алфавітна книга, книги наказів, книги
протоколів педрад, батьківських зборів.
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        Навчальний заклад повністю забезпечений навчальними програмами, на 96% 
підручниками.

5. Результативність навчально-виховного процесу

       Якість навчальних досягнень учнів за 2016-2017 навчальний рік  становить
53%, успішність – 92% від загальної кількості  учнів 2—11- х класів. Показник
найвищої якості  навчальних досягнень  з  предметів мають учні  2,  4,  8  класів,
найнижча у 6 та 9 класах.

            Учнів високого рівня навчальних досягнень 3 ( 6%):

Кірілов Д 5 клас
Ротко С. 8 клас 
Кравець Є. 8 клас

             Учнів достатнього рівня 21 (45%):

Бурячковська Марія 2 клас
Бурячковська Тетяна 2 клас
Кисіль Микита 2 клас
Ніколаєнко Аліна 2 клас
Синьоок Петро 2 клас
Бурячковська Люба 4 клас
Ільченко Едуард 4 клас
Моторний Денис 4 клас
Свіжінко Анастасія 4 клас
Кисіль Павло 5 клас
Полтавець Крістіна 5 клас
Коломєєць Ніна 6 клас
Кейда Дарья 7 клас
Кологойда Ярослав 8 клас
Жирик Богдан 8 клас
Ротко Сергій 8 клас
Кравець Ігор 9 клас
Оніщенко Олена 8 клас
Харкевич Артур 11 клас
Кисіль Ангеліна 11 клас
Харкевич Тетяна 11 клас

    
20 (43%) учнів із середнім рівнем навчання.
Учнів із низьким рівнем 3 (6%). 
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6. Робота з педагогічними кадрами

            Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом навчального
року слід відмітити, як 100%.
         На кінець навчального року звільнених - 1 вчитель-сумісник (Тріщук К.О.,
вчитель музичного мистецтва), 1 практичний психолог (Сургуцька О.О.). 

      Якісний склад педагогічних кадрів:

За віком За педагогічним стажем

20—ЗО років 2 до 3 років 2

ЗО—40 років 2 до 8 років 0

40—50 років 5 до 13 років 0

50—60 років 6 до 18 років 2

понад 60 років 0 понад 18 років 11

За категоріями За званнями

Спеціалістів вищої 
категорії

4 Заслужених 
вчителів

-

Спеціалістів І категорії 9 Докторів наук -

Спеціалістів II 
категорії

0 Кандидатів наук -

Спеціалістів 2 Учителів-
методистів

-

Старших вчителів -

Середній вік колективу : 42 роки

              
  Колектив  закладу  здійснює  заходи  щодо  зміцнення  складу  педагогічних

працівників та їх захисту.
                З  питань дотримання трудового  законодавства  педагогічними
працівниками, виконання нормативних  документів Міністерства освіти і науки
України адміністрація закладу регулярно проводила виробничі наради, наради
при  директорові,  оперативні  методичні  зустрічі,  співбесіди  з  окремими
вчителями.

7. Організаційно-методична робота

Атестації педагогічних працівників минулого навчального року підлягали
3 вчителя: Будько Н.І. – вчитель початкових класів, Соколовська Л.О. – вчитель 
географії, Містюк О.М. – вчитель російської мови та зарубіжної літератури. 

 Пройшли чергову атестацію всі 3 вчителя.  Атестаційна комісія ІІ рівня 
підтвердила раніше присвоєну   «вищу кваліфікаційну категорію» вчителям 
Містюк О.М., Соколовській Л.О. Шкільна атестаційна комісія підтвердила 
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раніше присвоєну першу категорію вчителю Будько Н.І.. 
  Під час проведення атестації, здійснювалося  оцінювання якості роботи

вчителя та бібліотекаря з різних питань освіти та виховання учнів. Адміністрація
дотримувалась норм управлінської етики, застосовувала діагностичні методики,
враховувала  думку  вчителів,  оцінки  батьків  та  учнів  для  формування
констатуючої атестаційної або контрольної оцінки. 

З  метою  формування  високої  педагогічної  культури  та  завдяки
систематичній  праці  шкільного  самоврядування  та  адміністративного
керівництва  морально-психологічний  клімат  у  педагогічному  колективі
здоровий.

                 Троє вчителів: Містюк І.С., Сиротюк Я.В., Деняк Н.В. брали участь у
шкільному етапі конкурсу «Учитель року» в номінаціях: «Вчитель початкових
класів», «Вчитель інформатики», «Вчитель біології». Для проведення конкурсу
складено  план  та  графік  проведення  конкурсу,  затверджено  склад  журі.
Переможцем  у шкільному етапі стала вчитель біології Деняк Н.В. (ІІ місце).  В
районному конкурсі участь не приймали. 
                  На протязі навчального року згідно графіка, складеного адміністрацією
школи проводилися відкриті уроки та виховні години. Ефективними були відкриті
уроки вчителів   Луценко С.Л., Містюк О.М.  Малоефективними – у Славіної О.Т.,
Славіна І.О., Ващенко І.О. 
                 Виховні години -  класних керівників Луценко С.Л.  «Дивосвіт рідного
слова», Мистюк О.Г. «Що потрібно знати про туберкульоз», Містюк О.М. «Крок
до професії»   вразили учнів своєю  насиченістю, актуальністю,  підготовленістю
вчителів та дітей.

     Виконання  педагогічних  заходів  річного  плану  роботи
забезпечувалося  виконавцями без  особливих  затримок.  Проведено  тематичні
засідання  педради,  тематичні   наради  при  директорові,  оперативні  наради.
Найбільш цікавими засіданнями по обміну передового досвіду було засідання за
круглим столом.

Розподіл  педагогічного  навантаження,  формування  управлінського
резерву, стимулювання праці та якісного відношення педагогічних працівників
до своєї справи,   доцільність розстановки кадрів та інше. Ці питання  завжди
були на порядку денному адміністрації та органів шкільного самоврядування,
ради  шкільного  колективу,  профспілкового  комітету.  Методичні  об'єднання
безпосередньо брали активну участь у розв'язані цих питань. 

Упровадженню  нових  педагогічних  технологій  за  циклами  приділяли
значну увагу.  Серед  найпопулярніших серед  учителів  можна  перелічити  такі
форми роботи з учнями: індивідуальну, фронтальну, групову, роботу в парах,
групах та інші.

8. Контрольно-аналітична робота з кадрами

Протягом  навчального  року  адміністрацією  школи  вивчався  стан
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викладання предметів. В цьому навчальному році перевірці підлягали предмети:
фізика,  астрономія, історія, правознавство, фізична культура, образотворче та
музичне мистецтво.

    При перспективному вивченні стану викладання предметів встановлено,
що вони викладається професійно,  вчителі є компетентними у своїй роботі.

Під  час  контролю  порядку  дотримання  інструкції  з  проведення
тематичних атестацій адміністрація  помилок не виявила.

Під  час  перевірки  стану  ведення  шкільної  документації  адміністрація
закладу мала зауваження: у роботі із щоденниками учнів, та деякі у класних
журналах,  на  що  було  вказано  вчителям.  А  ними  були  внесені  своєчасно
корективи.

Не мали зауваження  вчителі  Луценко С.Л.,  Славіна О.Т., Ложкін С.В.
Мали  виправлення,  несвоєчасно  робили  записи  у  класних  журналах  вчителі
Ващенко І.О., Деняк Н.В., Містюк О.М.,  про що було їм вказано адміністрацією
школи.

Адміністрація  закладу  здійснювала  постійний  контроль  за  станом
виробничої  та виконавчої дисципліни.

Відвідування загальношкільних педагогічних заходів становило 97%.

             9. Робота допоміжних служб

               Допомогу педагогічному колективу здійснювала шкільна бібліотека у
підготовці різних заходів як з учнями, так і з педагогами та їх батьками.

Фінансовий фонд на кінець навчального року становить 24829,28 грн, а
загальна  кількість  фонду  підручників  на  сьогодні  1365  примірників  на  суму
21293,28  грн, художнього фонду 1293 штук на суму 3536 грн.

 Забезпеченість підручниками 100%. Забезпеченість періодичними виданнями
0%.  Забезпеченість  Фаховими  виданнями  0%.  Це  пояснюється  недостатнім
фінансовим забезпеченням закладу. Читацька активність учнів 85%.

10. Матеріально-технічне забезпечення

   Будівля і приміщення відповідають реалізації завдань освітніх програм.
У  школі  створені  умови  для  роботи  і  навчання,  існують  кабінети  та  класні
кімнати, які відповідають вимогам.

      На сьогоднішній день розпочато косметичні  ремонти у  класних
кімнатах, коридорах. Завдяки спонсорській допомозі Костянтинівської сільської
ради (виділила 8000 грн на проведення косметичного), ТОВ «АГРО КОМ 1990»,
батьків  учнів,  вчителів,  технічних  працівників   всі  заплановані  косметичні
роботи будуть проведені в повному обсязі до 15 серпня.

     Потребує капітального ремонту дах школи. Костянтинівська сільська
рада виділила 35000 грн на виготовлення проектно-кошторисної документації на
перекриття  даху  школи.  Роботи  вже  проведені,  йде  процес  виготовлення
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документації.
 Робочі місця вчителів та працівників відповідають вимогам.
       Стан комп’ютеризації школи задовільний. Та вимагають оновлення та
закупки обладнання 7 комп’ютерів, бо термін їх роботи збіг. Та незважаючи на
це, комп’ютерна грамотність учнів та вчителів підвищилася на 10%.

11. Соціальний захист, охорона здоров’я

Значна увага протягом навчального року приділялася встановленню та
збереженню взаємозв’яків  школи і  учнівських сімей.  Класними керівниками
систематично  проводилися  батьківські  збори,  зустрічі  з  батьками  з  питань
виховання та навчання дітей. 

Педагогічним  колективом,  радою  школи,  батьківським  комітетом
реалізовувалися  єдині  вимоги  сім’ї  та  школи  до  учнів  та  батьків  з  метою
організованого  навчання  та  виховання  учнів,  вимог  до  зовнішнього  вигляду
учнів, правил поведінки в школі і поза нею.

Велику увагу приділяли дітям пільгових категорій. Гарячим безоплатним
одноразовим  харчування були охоплені 13 учнів початкової школи (28%),   3
учнів пільгових категорій (6%). Всі інші бажаючі учні школи харчувалися за
кошти батьків.

Безкоштовним підвезенням були охоплені  22 учні  (47%) та 6 вчителів
(40%). Підвезення здійснювалося  шкільним автобусом відділу освіти, молоді і
спорту за кошти Костянтинівської сільської ради згідно програми «Шкільний
автобус». 

В  кінці  навчального  року  на  святі  Останнього  дзвоника  підводилися
підсумки  роботи  за  рік.  Матеріальному  стимулюванню,  завдяки
Костянтинівській  сільській  раді,   було  піддано  24  учні  (51%),  яким  були
вручені  грамоти  та  грошові  винагороди.  Батьки  учнів  отримували  подяки
педагогічного колективу  через щоденники учнів за допомогу у підготовці до
свят.

Стан  дитячого  травматизму  за  звітний  період  характеризується  як
відмінний.  Жодного  нещасного  випадку  під  час  навчально-виховного
процесу  за  навчальний  рік  не  трапилося,  що  свідчить  про  постійну
оздоровчу роботу всього педагогічного колективу та технічних працівників. 

12. Висновки

Виходячи із  вищесказаного можна зробити висновок, що завдання,  які
педагогічний колектив поставив перед собою на початок 2016/2017 навчального
року  він  виконав.  Роботу  адміністрації  школи,  педагогічного  та  технічного
колективів школи, профспілкового комітету  вважаю задовільною.
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