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Робота школи спрямована на виконання
Законів України «Про освіту», «Про загальну
середню освіту», «Положення про
загальноосвітній навчальний заклад»,
Державного стандарту базової і повної
загальної освіти, Статуту школи, основних
положень розпорядчих документів та
комплексних програм розвитку освіти
Міністерства освіти та науки України,
департаменту освіти і науки Одеської
обласної державної адміністрації, управління
освіти, молоді та спорту Білгород-
Дністровської міської ради.



Першочерговим завданням школи є
здійснення навчально-виховного процесу,
спрямоване на реалізацію науково-
методичної проблеми:

«Інформативність як засіб
системного підвищення якості
навчально – виховного процесу»



Заслуговує уваги досвід роботи вчителів, які системно
впроваджують інформаційно-комунікаційних
технології

- інтерактивні технології навчання - вчитель
мистецтва Мілованова О.В.;

- інформаційно-комунікативні технології навчання -
вчителі географії Гамар О.І. та Дімова М.А.,

вчителі англійської мови Грабіна Л.В. та Козаченко О.В.

- технологія критичного мислення - вчитель
зарубіжної літератури Голякова Н.І.;

- технологія колективного способу навчання -
вчитель математики Шульц Т.І.;

- технологія проблемного навчання - вчитель біології
і хімії Данилюк М.І. та вчитель історії Лукієнко Л.С;

- ігрові технології навчання - вчителі початкових
класів Чабаненко А.С. та Малачли Є.Д.



 У 2016-17 навчальному році навчання завершили
535 учнів у 20 класах, середня наповнюваність
класів 27 учні. Сформовано два перші класи на
наступний навчальний рік. Серед причин вибуття
учнів переважає зміна місця проживання. Школа
працювала у режимі одної зміни. Відповідно до
діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи
тривалість уроку
в 1 класі – 35 хвилин;
в 2-4-х класах – 40 хвилин;
в 5 – 11-х класах – 45 хвилин,
перерви тривалістю 10 та 15 хвилин.

 Головна місія школи – надання якісних освітніх
послуг.

 За станом здоров’я організоване індивідуальне
навчання 3 учням, за екстернатною формою – 2 учні



 За результатами річного оцінювання
переважна кількість учнів мають
достатній та середній рівень
навчальних досягнень.

 Навчальні досягнення учнів за
результатами І, ІІ семестрів, річного
оцінювання та державної підсумкової
атестації: на кінець 2016/2017
навчального року в школі навчається
535 учнів, з них: 1-4 класи – 215
учнів, 5-9 класи - 277 учнів, 10-11
класи – 43 учні.



клас
кількість

учнів
високий достатній середній низький

якість 

знань

9-А 27 1-4% 10-36% 17-60% - 11-40%

9-Б 23 2-9% 7-30% 14-35% - 9-39%

10 18 3-17% 8-45% 7-38% 11- 62%

11 25 3-11% 6-22% 16-56% 9-33%

Всього 415 44-11% 152-37% 219-52% 196-48%



На міському етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів 17 призерів  5-11 класів та 
6 призерів  2-4 класів :

 Диплом І ступеню з біології
Ісаєва Катерина, учениця 10 класу (вчитель Данилюк М.І.);
 ІІ ступеню з англійської мови
Бурячківській Станіслав, учень11 класу (вчитель Грабіна Л.В.);
 з  математики
Остроухов Олександр, учень 5 класу (вчитель  Шульц Т.А.);
 ІІІ ступеню з  української мови та літератури
Остроухов Олександр, учень 5 класу (вчитель  Голякова Н.І.);
Коштерик Діана, учениця 6 класу (вчитель Голякова Н.І.);
 з   російської мови та літератури
Шестєрова Катерина, учениця 9 кл (вчитель Скворцова Г.М.);
Бурячківській Станіслав, учень11 кл (вчитель Скворцова Г.М.);



 з біології
Сорокіна Марія, учениця 8 класу (вчитель Деркачов П.Е.);
Бурячківській Станіслав, учень11  класу (вчитель Данилюк М.І.);

 з  географії
Сорокіна Марія, учениця 8 класу (вчитель Дімова М.А.);
Іванський Володимир, учнень10 класу (вчитель Дімова М.А.);
 з  математики
Сорокіна Марія, учениця 8 класу (вчитель Шульц Т.А.);
Павленко Юлія, учениця 10 класу (вчитель Саєнко М.М.);
Бурячківській Станіслав, учень11 класу (вчитель Шульц Т.А.);
 з  інформатики
Бураков Олександр , учнень11 класу (вчитель Онищенко Т.І.);
 з  інформаційних технологій
Бурячківській Станіслав, учень11 класу (вчитель Онищенко Т.І.);
 з  трудового навчання:
Серебряков  Андрій, учень 9 класу (вчитель Байло Ю.С.);



 Початкова школа

 Диплом І ступеню з  української мови

Ростіков Тимур,учень 2-А класу (вчитель Малачли Є.Д.)  

 з  природознавства

Міщенко Іван, учень 4-Б класу (вчитель Міхова І.В.)

 ІІ ступеню з  української мови

Сидоренко Марія, учениця 4-Б класу (вчитель Міхова І.В.)

Кочуг Ксенія, учениця 3-А класу, (вчитель Чабаненко А.С.)                     
ІІ ступеню з  природознавства

Ростіков Тимур,учень 2-А класу (вчитель Малачли Є.Д)  

Кочуг Ксенія, учениця 3-А класу, (вчитель Чабаненко А.С.)                     



 На міському етапі конкурсі-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України:

Сільченко О. 11 клас - ІІ місце, секція 
«Медицина»;

Іванський В. 10 кл. - ІІ місце, секція «Геологія»; 

дипломи отримали Грицишин Д. 8 – А клас; 
Ліщенко Н.  9 – А клас; 

Павленко Ю.10 кл. – диплом за кращий результат 
у теоретичному турі секція «Математика».



 У міському етапі VІ Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської молоді ім.
Тараса Шевченка. Учениця 6 - Б класу -
Єреміця В. та учениця 9 - Б класу Андрієвська Д.
посіли призові місця.

 у міському етапі ХV Міжнародного конкурсу з
української мови ім. Петра Яцика. Учні
початкової школи посіли два других місця та
одне третє( Ростіков Т., Кочуг К., Міщенко І.).



 у міжнародних та всеукраїнських
конкурсах: «Лелека» - диплом «Золотий
Лелека» отримали 16 учнів, «Срібний
Лелека» - 8 учнів, «Бронзовий Лелека» - 4
учня (координатор Допірук О.Г. ),
«Кенгуру» - призові місця зайняли 21

учень (координатор Черненко В.О.),
«Соняшник» - дипломи Всеукраїнського
рівня – 6, регіонального – 17, шкільного -
10 (координатор Ліщенко Г.М. ) .



Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в
школі в 2016/2017 н.р. працюють:

 педагог-організатор,
 практичні психологи,
 соціальний педагог,
 20 класних керівників 1-11 класів.

Гурткова робота в закладі представлена такими
гуртками :

 вокальний гурток, керівник Мілованова О.В.;
 «Джура», керівники Коваль Ю.М., Янакова М.С.;
 «Умілі руки», керівник Бурдух Н.Г.;
 образотворче мистецтво, керівник Василенко М.Є.;
 спортивний гурток, керівник Янакова М.С.;
 гурток технічної творчості, керівник Байло Ю.С.



 вчителям - предметникам проводити відкриті виховні
заходи зі своїх дисциплін в межах шкільного конкурсу
«Урок року» та «Вчитель року», предметних тижнів;

 класним керівникам – в межах конкурсу «Класний
керівник року»;

 активізувати та удосконалювати роботу з батьками,
залучати батьків до позакласної роботи школи;

 активізувати роботу з обдарованими дітьми;
 організувати роботу педагогічного консиліуму для

батьків тих учнів, які мають проблеми у навчанні і
вихованні;

 творчо підходити до планування роботи, працювати
над підвищенням свого методичного рівня, активніше
вивчати теоретичні питання стосовно проблем сучасного
виховання та застосовувати їх на практиці.



 У 2016-17 навчальному році школа була
забезпечена штатними працівниками на 95%; 56
штатних одиниць (заступники директора з
навчально-виховної роботи – 1,5, педагог-
організатор – 1, соціальний педагог – 0,75,
практичний психолог 0,75, бібліотекар - 1;
педагогічних працівників - 36; працівників з числа
обслуговуючого персоналу - 20).

 Було прийнято 3 педагогічний працівник за
сумісництвом.

 Пріоритетом у підборі кадрів є високий
професіоналізм, володіння навичками ІКТ,
прагнення до саморозвитку, активної професійної
діяльності, працездатність, комунікабельність.



Усього Спец. І ІІ Вища Ст.вчит Вч.мет. Нагор.

36 7 3 4 22 12 7 2



 Робота з охорони праці, безпеки
життєдіяльності, виробничої санітарії, 
профілактики травматизму дітей у побуті та під
час навчально-виховного процесу визначається
у діяльності педколективу як одна із головних і
проводиться відповідно до Законів України
«Про охорону праці», «Про дорожній рух», 
«Про пожежну безпеку», Державних санітарних
правил і норм улаштування, утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та 
організацій навчально-виховного процесу, та
інших численних нормативних актів, які
регламентують роботу школи з цих питань.



 За 2016-2017 рік 11 учнів отримали травми:
 троє з них – під час навчально-виховного процесу

(укус собаки на території КП «Водоканал», 7 учнів
отримали травми в побуті. Учениця 11 класу Шевченко
Анастасія отримала травму несумісну з життям під час
руху пішохідним переходом. Ії збив автомобіліст і зник
з місця ДТП.

 Основними причинами нещасних випадків з дітьми у
побуті залишаються: власна необережність та
необачність потерпілих, стан їх здоров’я, низька
нервово психологічна стійкість дітей, безвідповідальне
й неуважне ставлення батьків та дорослих до особистої
безпеки і безпеки дітей, порушення або незнання
Правил дорожнього руху.



 Тема, над якою працювала психологічна
служба навчального закладу в 2016-17 н. р.
«Соціальний супровід дітей з девіантною
поведінкою, дітей з соціально-незахищених
категорій та психологічний супровід під час
адаптації учнів».

 Мета: здійснювати психологічну допомогу
всім учасникам навчально-виховного процесу,
корегувати її особистісні риси й структуру
особистості, соціальні стосунки, сприяти
розкриттю творчого потенціалу, за підсумками
діагностики надати підтримку учням, які мають
ознаки дезадаптації.



 Протягом навчального року функціонувала
Рада Профілактики. Було проведено 7 засідань.

 На внутрішкільному обліку на кінець року
2016/ 2017 н.р. перебуває 18 учнів (17 уч. -
схильних до правопорушень, 1 уч. – схильний
до вживання алкоголю). Порівняно з минулим
роком кількість учнів, які перебувають на
внутрішкільному обліку збільшилась. З цими
учнями та їх батьками систематично
проводяться профілактичні бесіди, лекції,
заняття з елементами тренінгу; учні
залучаються до позакласної та позашкільної
роботи.



 Фінансово-господарча робота у 2016-17 
н.р. здійснювалась згідно з річним планом 
та кошторисом управління освіти сім’ї, 
молоді та спорту Білгород-Дністровської 
міської ради. 



У грудні-січні 2016-2017 н. року  із  коштів 
обласного бюджету школі було виділено 38.000 гривень 
на придбання товарів, а саме:

 9000 - спортінвентар (спортивна форма, м’ячі, сітки 
для тенісу, волейбольні сітки, футбольні сітки).

 3900  - інструменти для шкільних майстерень ( 
свердла, дрель, напильники, мітчики, плашки, турбінка) 

 7700 - ( лінолеум для роздягалень у спортивній залі) 
 5400 - 2  бойлери ( кабінет медичної сестри, шкільна 

майстерня)
 4300 - електротовари ( світлодіодні лампи, прожектор, 

люмінесцентні лампи, настінні світильники)
 3100 – посуд для їдальні ( дві каструлі, 100 – тарілок).

У грудні 2016 року  за рахунок місцевого бюджету 
були замінені вікна на пластикові – 32 штуки на суму 
95000  грн.



Згідно затвердженого кошторису витрат на
придбання будівельних товарів, інвентарю,
канцтоварів, миючих засобів, медикаментів на 2017
рік у сумі 136 тисяч 800 грн. були придбані наступні
товари та матеріали:
Будівельні матеріали:

 фарба для ремонту школи на суму - 11198 грн.
 плитка гранітогрес 59 кв.м. для сходин у коридорах

школи – 5685 грн.
 пісок, цемент на суму - 1020 грн.
 матеріали для утеплення стін у спортивній залі -133

кв. м
 (пінопласт,сітка, клей) на суму - 7046 грн.
 канцелярські товари ( папір, папки, папки-

регістратори, файли, клей та інші) на суму - 3200 грн.



 миючі засоби (господарче мило, миючі засоби для 
посуду, засоби для чистки ,  засоби для туалету на 
суму - 5838 грн.

 електротовари ( розетки, вимикачі, вилки, провід) 
на суму - 2271 грн.

 електротовари (електрорубанок, інверторна сварка) 
на суму - 8300 грн.

 медикаменти на суму - 1000  грн.
 дезінфікуючі засоби на суму - 528 грн.
 господарчі товари ( віники, лопати,  гайкові ключі,  

гумовий молоток вапно, на  суму - 2000 грн.
 світлодіодні лампи (спортзал, приміщення школи) -

13946 грн.



 Всього закуплено товарів та матеріалів на 
суму 65464 грн. 

 Залишок коштів станом на 30.05. 2017 року  
становить 71000 грн.



Дякуємо батькам за 
допомогу


