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Звіт директора про роботу школи  
І-ІІІ ступенів № 6 у 2016-17 навчальному році.  

 
У 2016-17 навчальному році діяльність педагогічного колективу   

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 м. Білгорода-Дністровського була 

спрямована на реалізацію завдань щодо забезпечення прав громадян на 

здобуття повної загальної середньої освіти та здійснювалась у відповідності з 

річним планом роботи. Робота школи була 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»   

У навчальному закладі визначена українська мова як мова навчання, 

вивчаються англійська, російська мови та французька (факультативно). 

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, 

сформовану на основі  державного навчального плану, та варіативну 

складову, в якій передбачено додаткові години на  забезпечення  вивчення 

предметів варіативної частини за академічним рівнем, курсів за вибором, 

факультативів, індивідуальні та групові заняття, здійснено розподіл 

варіативної частини робочого навчального плану в частині впровадження в 

навчальний процес курсів за вибором,  робочим навчальним планом 

передбачено індивідуально-групові заняття в окремих класах, здійснено 

поділ класів на групи для вивчення предметів іноземна мова, інформатика, 

Захист Вітчизни, технології, української мови. 

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку 

педагогічних кадрів, матеріально-технічну базу навчального закладу, 

методичне та інформаційне забезпечення у закладі організована робота з 

обдарованими учнями  5-9 класів: 13 факультативів, 6 гуртків.  

У 2016-17 н.р. у школі  ІІІ ступеня  обрано універсальний профіль 

навчання (хоча всі попередні роки школа дотримувалася інформаційно-

технологічного профілю), тому,  для покращення досягнень учнів було 

здійснено посилення  за такими напрямками: спец курс з української 

літератури «Теорія літератури», факультативи: з математики «Підготовка до 

ЗНО»,  з географії «Глобальні проблеми світу».   

Учні 1-х класів навчаються на базі дошкільних навчального закладу № 

7 «Гномик».  
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Методична робота 

У 2016-17 навчальному році педагогічний колектив школи працював 

над методичною проблемою: «Інформативність як засіб системного 

підвищення якості навчально – виховного процесу» . 

    Загальношкільна проблема відіграє роль своєрідної ланки, що 

інтегрує в одне системне ціле всі підрозділи методичної структури школи. За 

допомогою єдиної проблеми пов’язані не тільки потреби й результат, а й 

засоби, етапи реалізації, які відповідають визначений цілі. Школа має 

природничо-технологічне спрямування. Випускний 11 клас – клас 

універсального профілю. Разом із тим усвідомлення необхідності вільного 

володіння ІКТ усіма учасниками навчально-виховного процесу спонукає до 

розширення освітніх послуг, впровадження заходів, які сприяли розвитку 

цього напряму. 

    На реалізацію поставленої мети створено умови для навчання 

вчителів школи: вивчаються передові освітні технології, створено внутрішню 

базу інформаційних ресурсів, впроваджуються навчальні програми з ІКТ-

підтримкою. 

    У навчальному закладі функціонує 1 комп’ютерний клас, де 

встановлено 9 комп’ютерів 2016 року. Усього в закладі 18 комп’ютерів, 13 

комп’ютерів підключені до мережі Інтернет. Ще є 6 комп’ютерів, які будуть 

підключені з наступного навчального року, коли в школі буде два 

комп’ютерних класи. У школі три принтери, два ксерокси, один 

мультимедійний проектор. Право на користування технікою мають усі 

педагогічні працівники, під контролем особи, відповідальної за кабінет. 

Адміністрація закладу вільно володіє навичками з ІКТ. З метою оптимізації 

адміністративної роботи дирекцією застосовується спільна робота з 

документами, з метою створення єдиного інформаційного простору закладу 

розширена локальна мережа, впроваджується курси «Освіта» та «Мої 

знання», у наступному році з цими курсами будуть працювати не тільки 

вчителі, а також учні та батьки. 

Згідно з річним планом роботи школи у 2016-17 навчальному році 

педагогічний колектив школи працював над методичною проблемою: 

«Інформативність як засіб системного підвищення якості навчально- 

виховного процесу»  на останньому етапі,  досягли певних результатів, а саме  

вчителі школи відчули особистісну потребу та психологічну готовність для 

підвищення професійної компетентності та впровадження у навчально-

виховний процес інтерактивних технологій, на семінарах, педагогічних 

читаннях ознайомилися з  теоретичними засадами методичної проблеми, 

вивчали науково-теоретичні засади та досвід роботи вчителів школи, міста, 

області з впровадження даної технології.  

В школі  визначена чітка структура  методичної  роботи, яка 

складається із взаємопов’язаних та  взаємодіючих  елементів: педагогічна 

рада, яка визначає основні напрямки і завдання,  конкретні форми роботи 
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педагогічного колективу та приймає рішення  з основних питань діяльності 

школи; шкільні методичні об’єднання;  творчі групи вчителів з певних 

проблем  навчально-виховного процесу.  

На початку навчального року було видано наказ по школі від 

07.09.2016   № 159 «Про організацію методичної роботи з педагогічними 

кадрами у 2016-17 навчальному році». 

Протягом року у закладі проведено міський семінар з біології «День 

води, землі, довкілля»( Дімова М.А., Данилюк М.І.)  

З метою організації підвищення науково-методичного рівня вчителів 

проведено педагогічні читання з наступних тем: 

самоосвіта в системі формування професійної компетентності 

педагогів; 

формування психологічних якостей особистості. 

З метою ознайомлення вчителів із системою і досвідом роботи 

вчителів, класних керівників були проведені й проаналізовані відкриті уроки, 

виховні заходи.  

 Важливе значення в методичній роботі мало вивчення та поширення 

перспективного педагогічного досвіду. Досвід роботи вчителя української 

мови та літератури Ліщенко Г.М. та вчителя історії Допірук О.Г. 

адміністрацією школи було вивчено протягом 2016-2017 навчального  року, 

узагальнено  на МО вчителів гуманітарного профілю  запропоновано для 

поширення серед педагогічних працівників школи.  

 Постійно здійснювався супровід інноваційної діяльності, а саме: 

надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення інноваційної 

діяльності педагогічними працівниками школи, організаційно-методична 

допомога в створенні презентаційних матеріалів, підтримка в апробації 

навчальної літератури,  організаційно-методичний супровід створення 

авторських програм вчителями, оновлення електронних банків даних про 

здійснення інноваційної діяльності вчителями. 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. 
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З метою підвищення дидактичної компетентності педагогів як умови 

забезпечення якісної освіти, сприяння розвитку творчості освітян, 

пропаганди кращих здобутків, інноваційних пошуків, впровадження 

ефективного досвіду в освітньому просторі Одеської області  в грудні 2016 

року – січні 2017 року педагогічні працівники школи брали участь у 

міському етапі виставки-презентації    педагогічних   ідей    та технологій. 
Участь  у    виставці    взяли 4 педагогічні працівники школи –  вчитель 

початкових класів Бурдух Н.Г., вчитель української мови та літератури 

Ліщенко Г.М., вчитель фізичного виховання Янакова М.С. та вчитель 

англійської мови Грабіна Л.В.   

Велика увага приділяється  роботі щодо своєчасного  проходження 

вчителями курсів підвищення кваліфікації. З цією метою на початку 

навчального складається заявка на для проходження вчителями курсів з 

основного предмета  і вчителів, які працюють не за фахом або викладають 

декілька предметів.  У 2016-17 навчальному році 8 педагогічних працівників  

пройшли курси підвищення кваліфікації при ОІВВ:  

вчитель початкових класів Малачли Є.Д.; 

вчитель української мови та літератури Ліщенко Г.М.; 

практичний психолог та вчитель інформатики у початковій школі 

Козаченко М.В.; 

вчителі англійської мови Грабіна Л.В., Будянська Г.Є., Козаченко О.В.; 

вчитель предмету «Захист Вітчизни» Коваль Ю.М.; 

вчитель математики Черненко В.О.   

У 2016-17 навчальному році пройшли атестацію Дімов Ю.М., Ліщенко 

Г.М., Чабаненко А.С., Грабіна Л.В., Допірук О.Г., Бурдух Н.Г., Мілованова 

О.В., Янакова М.С., Коваль Ю.М.  

Під час атестації було вивчено досвід роботи вчителів шляхом 

відвідування уроків, проведення співбесід, анкетування учнів, батьків, колег, 

відвідування відкритих уроків та виховних заходів. Загалом атестація 

пройшла в діловій доброзичливій атмосфері. Найважливішою 

індивідуальною формою науково-методичної роботи є самоосвіта педагогів. 

До найважливіших завдань самостійної роботи учителів належать: вивчення 

нових програм і підручників, аналіз їхніх дидактичних та методичних 

особливостей; самостійне засвоєння нових технологій навчально-виховного 

процесу; оволодіння методологією і методикою педагогічного дослідження; 

активна участь у роботі науково-методичних семінарів і методичних 

об'єднань, різних творчих груп; підготовка методичних розробок; 

систематичне вивчення передового педагогічного досвіду.  

Результати самоосвіти вчителі репрезентували на кожному її етапі, 

брали участь у семінарах, інформуючи на засіданні методичного об'єднання,  

доповідаючи на психолого-педагогічних семінарах,  педагогічних читаннях. 

     Самоосвіта є найгнучкішою формою отримання знань, тому що вона 

здійснювалася на діагностичній індивідуалізованій основі.   
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Одним із важливих видів самостійної діяльності педагога була його 

індивідуальна робота над шкільною науково-методичною темою. У процесі 

індивідуальної роботи над науково-методичною темою вчителі вивчали 

джерела науково-методичної інформації, досвід педагогів-новаторів, 

аналізували власну педагогічну діяльність з метою подолання недоліків у ній 

або удосконалення сильних сторін діяльності, теоретичного узагальнення й 

осмислення власного досвіду. Усі результати фіксували у творчих  звітах за 

минулий навчальний рік. У 2016-17 навчальному році з метою підвищення 

психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової та методичної 

підготовки молодих спеціалістів та малодосвідчених учителів у школі 

впроваджено систему наставництва над молодими вчителями, працювала 

Школа молодого вчителя для вчителів англійської мови Козаченко О.В. та 

Бикової А.С., призначено наставником вчителя англійської мови Грабіну 

Л.В.  затверджено план роботи на поточний навчальний рік. 

Вивчення стану викладання навчальних предметів здійснювався згідно 

з перспективним планом. Результати викладання предметів були заслухані  

на нарадах при директорі, засіданнях педагогічної ради, докладно 

проаналізовані. За результатами вивчення  оформлені  довідки та накази по 

навчальному закладу:?? 

У 2016-17 навчальному році було організовано роботу методичних 

об’єднань учителів-предметників та класних керівників. Змістом роботи 

методичних об’єднань стала аналітична, організаційна, діагностична, 

науково-практична та інформаційна діяльність. Були затверджені плани 

їхньої роботи, науково-методичні проблеми, визначено керівників із числа 

досвідчених учителів, а саме Шульц Т.А., Дімову М.А., Іванову Л.П., 

Будянську Г.Є., Серебрякову В.В., Бурдух Н.Г. Завдяки роботі методичних 

об’єднань удосконалено методики проведення уроків, зріс рівень методичної 

підготовки, фахової майстерності вчителів-предметників. На своїх засіданнях 

члени методичних об’єднань  обговорювали науково-методичні питання, а 

також знайомилися з нормативно-правовими документами, Державним 

стандартом базової і повної  загальної середньої освіти, перспективним 

педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичними 

виданнями тощо. 

З метою забезпечення належного рівня роботи шкільного методичного 

кабінету перед педагогічним колективом було поставлено завдання зібрати 

матеріали творчих знахідок вчителів, зразки відкритих уроків, позакласних 

заходів, науково-практичних конференцій, публікації у фахових виданнях, 

розробити та скласти картотеку методичної літератури, розпочати створення 

відеотеки уроків та виховних заходів.  

Особливе місце  відведено питанню наступності між початковою 

школою  і дошкільним навчальним закладом №7: це  організація спільних 

семінарів, педагогічних рад, «круглих столів», на яких обговорювалися 

навчальні програми, Державні стандарти дошкільних навчальних закладів і 

початкової школи. На допомогу батькам підключали психологічну і медичну 
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служби. Для батьків майбутніх першокласників проводилися Дні відкритих 

дверей, розроблено пам’ятки, як допомогти дитині адаптуватися в перші дні 

в школі. При школі для п’ятирічок, які не відвідують дошкільний заклад, 

працювала підготовча група.  Всю роботу з дітьми дошкільного і молодшого 

шкільного віку було  спрямовано на збереження здоров’я, емоційного 

благополуччя, розвиток індивідуальності кожної дитини. 

Недоліками в організації методичної роботи є відсутність у 

методичному кабінеті школи технічних засобів навчання, аудіо-, відеотеки 

кращих освітянських доробок  школи. Вчителі не займалися науково-

дослідницькою роботою (окрім Дімової М.А., та Саєнко М.М.), бо відсутні 

творчі зв′язки і контакти з аналогічними підрозділами в інших школах, 

вищих навчальних закладах.  На неналежному рівні була представлена школа 

на міських олімпіадах, науково-дослідницьких робіт МАН. Не всі методичні 

об`єднання працювали однаково ефективно. Їх засідання не завжди повною 

мірою відповідали інтересам і потребам вчителів. На жаль, не всі вчителі 

школи  беруть участь у виставці-ярмарку педагогічних ідей і технологій,  

професійних конкурсах.  А тому у 2017-18 навчальному році більше уваги 

приділяти роботі методичних об'єднань, творчих груп. 

 Аналіз роботи школи за різними напрямками показав, що вчителі й 

учні досягли певних результатів у своїй діяльності. Але педагогічному 

колективу слід уважно від слідкувати участь обдарованих учнів у 

інтелектуальних конкурсах різних рівнів, звернути увагу на індивідуальну 

підготовку до олімпіад, працювати на результат. 

  

Охоплення навчанням дітей шкільного віку 

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  

 

Навчальна діяльність учнів 

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 
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навчального року  в школі навчається  535 учнів, з них:  1-4 класи – 215 

учнів, 5-9 класи - 277 учнів, 10-11 класи – 43 учні. 

У 1 класі оцінка навчальних досягнень учнів вербальна, і за словами 

вчителів початкових класів Антипової С.Я. та Бурдух Н.Г.,  більшість учнів 

читають текст правильно, виразно, усвідомлюючи його зміст. Вони 

дотримуються швидкості читання (46-56 слів за хвилину), наближеної до 

повільної зв’язної розповіді. Тексти розуміють і адекватно виконують 

короткі інструкції до навчальних завдань у підручнику та запропоновані 

вчителем як індивідуально, так і в парах, групах.  Списують друкований і 

рукописний текст, дотримуючись каліграфічних вимог, виконують без 

помилок лексичні завдання. Пишуть під диктовку слова, речення із 3-4 слів, у 

яких звучання і написання не розходиться. Але є учні, які  тексти читають 

складами, невиразно, переставляють слова, пропускають букви, частково 

розуміють зміст прочитаного, тільки за допомогою вчителя виконують 

завдання до текстів. Списують друковані та рукописні тексти з помилками на 

неправильне з'єднання, пропуск букв. Допускають від 1 до 3 помилок у своїх 

роботах, інколи неохайні виправлення, некаліграфічне написання букв. 

80% учнів показали глибокі знання з усної та письмової нумерації 

чисел у межах 100, застосовують прийоми обчислення у межах 100 на основі 

знання нумерації чисел, додають  і віднімають розрядні числа, розуміють 

одиниці вимірювання довжини, маси, місткості, вартості і часу, порівнюють, 

додають і віднімають іменовані числа, знають порядок роботи над задачею, 

розв’язують прості задачі на знаходження суми, різниці двох чисел, 

збільшення, зменшення числа на кілька одиниць, різницеве порівняння, 

знаходження невідомого доданка, зменшуваного, від’ємника, складають 

задачі за малюнками, схемами, виразами.  

Всі учні 1 класу наводять приклади об’єктів живої та неживої природи, 

створених руками людьми, групують їх,  мають уявлення про спостереження 

та досліди як методи вивчення природи, називають ознаки живих організмів, 

знають правила поведінки у природі, дотримуються їх під час прогулянок чи 

екскурсій. Мають уявлення про карту України, умовні позначення на ній 

рівнин, гір, річок, морів, пояснюють господарське значення водойм, лісів, 

культурних рослин, свійських тварин своєї місцевості. Знаходять у 

підручнику і додаткових джерелах знань відповіді на запитання до природи, 

готують розповіді та обговорюють їх.  

Результати навчальних досягнень учнів 3-11 класів  школи наведено в 

таблиці: 

Якість знань 2016-17 н.р. 

 
клас високий достатній середній низький якість знань 

3-А 26 7-27% 11-43% 8-30% - 18-70% 

3-Б 23 4-15% 12-58% 6-27% - 16-73% 
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4-А 22 0-0% 4-18% 18-82% - 4-18% 

4-Б 28 6-19% 11-42% 11-39% - 17-61% 

5-А 33 6-18% 10-30% 17-52% - 16-48% 

5-Б 29 4-14% 7-24% 18-62% - 11-38% 

6-А 29 3-9% 17-59% 9-32% - 20-68% 

6-Б 25 3-12% 8-32% 15-56% - 11-44% 

7-А 29 4-14% 7-24% 18-62% - 11-38% 

7-Б 28 3-11% 12-44% 13-45%  15-55% 

8-А 27 0-0% 9-33% 19-67% - 9-33% 

8-Б 27 3-11% 8-30% 16-59% - 11-41% 

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% 

 415 44-11% 152-37% 219-52%  196-47% 

Як свідчать дані  навчальних досягнень учні 2-4 класів досягли добрих 

результатів у 2016/2017 навчальному році: показали результати високого 

13% та достатнього рівня 53% . 

Серед середніх та старших класів добрих результатів досягли учні 5-А 

класу (класний керівник Гамар О.І.) – 48% учнів закінчили  2016/2017 

навчальний  рік на високому та достатньому рівнях,  6-А класу (класний 

керівник Голякова Н.І.) – 68% учнів навчаються на високому та достатньому 

рівнях, 10 класу (класний керівник Ліщенко Г.М.) – 62% учнів класу 

навчаються на високому та достатньому рівнях, 9-А класу (класний керівник 

Шульц Т.І.) – 40% учнів класу навчаються на високому та достатньому 

рівнях. 

Низькі показники якості знань мають учні 4-А,8-А.   

Учні 11 класу (класний керівник Данилюк М.І.) показали добрі 

результати, але дещо знизили рівень навчальних досягнень, в порівнянні з 
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минулим роком. Претендентами на свідоцтво з відзнакою - Товстига О., 

Андрієвська Д., Шестєрова К., на золоті медалі - Алексєєнко К., Алексєєнко 

А., Бурячківський С. 

Робота з обдарованими учнями 

Учні нашої школи традиційно беруть участь в міських, обласних 

предметних олімпіадах. 

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

освіту» та з метою створення сприятливих умов для всебічного розвитку 

інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, 

стимулювання їх творчого самовдосконалення, залучення обдарованої молоді 

до науково-дослідницької діяльності, піднесення статусу обдарованих дітей 

було складено план роботи з обдарованими учнями.  

Результатом роботи педагогічного колективу є призові місця на 

міському етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсах, турнірах, 

конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 

наук України. 

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 ЗОШ № 6 (вчитель Данилюк М.І.); 

ІІ ступеню з англійської мови 

 Бурячківській Станіслав, учень11 класу ЗОШ № 6 (вчитель Грабіна 

Л.В.); 

з  математики 

 Остроухов Олександр, учень 5 класу ЗОШ № 6  (вчитель  Шульц Т.А.); 

ІІІ ступеню з  української мови та літератури 

Остроухов Олександр, учень 5 класу ЗОШ № 6 (вчитель  Голякова 

Н.І.); 

 Коштерик Діана, учениця 6 класу ЗОШ № 6 (вчитель Голякова Н.І.); 

з   російської мови та літератури 

  Шестєрова Катерина, учениця 9 класу ЗОШ № 6 (вчитель Скворцова 

Г.М.); 

Бурячківській Станіслав, учень11 класу ЗОШ № 6 (вчитель Скворцова 

Г.М.); 

з біології 

  Сорокіна Марія, учениця 8 класу ЗОШ № 6 (вчитель Деркачов П.Е.); 

  Бурячківській Станіслав, учень11  класу ЗОШ № 6 (вчитель Данилюк 

М.І.); 

з  географії 

 Сорокіна Марія, учениця 8 класу ЗОШ № 6 (вчитель Дімова М.А.); 

 Іванський Володимир, учнень10 класу ЗОШ № 6 (вчитель Дімова 

М.А.); 

з  математики 

 Сорокіна Марія, учениця 8 класу ЗОШ № 6 (вчитель Шульц Т.А.); 
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 Павленко Юлія, учениця 10 класу ЗОШ № 6 (вчитель Саєнко М.М.); 

 Бурячківській Станіслав, учень11 класу ЗОШ № 6 (вчитель Шульц 

Т.А.); 

з  інформатики 

 Бураков  Олександр , учнень11 класу ЗОШ № 6 (вчитель Онищенко 

Т.І.); 

з  інформаційних технологій 

 Бурячківській Станіслав, учень11 класу ЗОШ № 6 (вчитель Онищенко 

Т.І.); 

з  трудового навчання: 

Серебряков  Андрій, учень 9 класу ЗОШ № 6 (вчитель Байло Ю.С.); 

Початкова школа 

Диплом І ступеню з  української мови 

Ростіков Тимур,учень 2-А класу ЗОШ№6 (вчитель Малачли Є.Д)   

з  природознавства 

Міщенко Іван, учень 4-Б класу ЗОШ№6 (вчитель Міхова І.В.) 

ІІ ступеню з  української мови 

Сидоренко Марія, учениця 4-Б класу ЗОШ№6 (вчитель Міхова І.В.) 

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

ІІ ступеню з  природознавства 

Ростіков Тимур,учень 2-А класу ЗОШ№6 (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 у 

міському етапі МАН, секція «Медицина»; Іванський В., 10 кл. -  ІІ місце у 

міському етапі МАН, 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». 

Прослідковується незначне погіршення у 2016-17 навчальному році 

рівня результативності учнів школи за підсумками участі у міському етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, на це є 

об’єктивні причини: третина учнів, які були заявлені на міський етап, хворіли 

на час проведення олімпіад, тому були зроблені заміни учасників 

напередодні олімпіади. З  метою вшанування творчої спадщини Тараса 

Григоровича Шевченка, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її 

потенціалу, виховання у молодого покоління поваги до мови і традицій свого 

народу, підвищення загальної мовної культури  був проведений міський етап 

VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені 

Тараса Шевченка.  Учениця 6 класу - Єреміця Валерія та Андрієвська Дарія 

(9 - Б клас) посіли призові місця. 

З метою сприяння утвердженню статусу української мови як 

державної, піднесення її престижу,  виховання у молодого покоління 

українців поваги до мови свого народу учні  брали участь у міському  етапі 
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ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Учні 

початкової школи посіли 2 других місця та 1 третє( Ростіков Т., Кочуг К., 

Міщенко І.). 

З метою популяризації різних форм інтелектуальної діяльності, 

надання обдарованим учням можливості реалізувати свій творчий та 

інтелектуальний потенціал  учні школи брали участь 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.) .  

 

 

 

Виховна  діяльність учнів 

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

працюють: 

педагог-організатор,  

практичні психологи, 

соціальний педагог,  

20 класних керівників 1-11 класів. 

Виховання учнів школи здійснюється в процесі урочної, позаурочної та 

позашкільної роботи. Адміністрація  навчального закладу разом з 

батьківським комітетом школи створюють належні умови для виконання 

виховних завдань. 

Завдяки співпраці адміністрації школи, вчителів, батьків та учнів в 

школі організовуються різноманітні заходи.  

Навчальний рік традиційно розпочався святом першого дзвоника та 

проведенням Першого уроку, метою якого було формування в учнів 

розуміння єдності й цілісності України, її багатонаціонального народу як 

національної ідеї розвитку вільної, незалежної, демократичної та заможної 

держави. Яскравими заходами у школі завжди є концертна програма до Дня 

працівників освіти (Буртенко І.О., Мілованова О.В.,члени ШУС.), 

Олімпійський урок , товариська гра з футболу серед учнів та вчителів, 

територія школи оформлена зображенням прапора з живих квітів, прес – 

конференція «Порушення головного права людини на життя під час 

Голокосту у Другій світовій війні» (Допірук О.Г.), година творчості 

«Подарунок воїну» (6 – Б кл., Байло Ю.С.), конференція « Гідність і свобода 

особистості»  (10 – 11 кл.,  Ліщенко Г.М.), концерт «Віночок українських 

пісень», урок – реквієм «Не згасне свічка пам’яті» (6 – Б кл., 11 кл., Байло 

Ю.С., Данилюк М.І.), участь учнів у почесній вахті на Меморіалі Слави  (8 

кл., Буртенко І.О.), виставка фото робіт «З любов’ю до України »  (5  кл., 

Гамар О.І., Янакова М.С.), екологічний флеш-моб «День яблука», змагання 

«Козацький гарт »  (8  кл., Янакова М.С., Коваль Ю.М.), конкурсна програма 
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«Дівчата - чарівниці »  (5 - 9  кл., Буртенко І.О.), брейн – ринг «Ім’я 

Шевченка стукає в серцях »  (7  кл., Голякова Н.І.).  Традиційними стали 

санітарні п’ятниці, екологічний суботник на узбережжі Дністровського 

лиману (5 кл. Гамар О.І), операція «Годівничка» (1 – 5 кл., класні керівники). 

Окремо слід відзначити співпрацю учнів із воїнами-інтернаціоналістами. У 

лютому було організовано зустрічі із воїнами-афганцями з учнями 7 - 11 

класів., інформаційно – просвітницькі заходи: виховний захід «Захист учнів у 

надзвичайних ситуаціях» (9 клас), години спілкування «Стій, вогонь!» (2 - 4 

класи), бесіда «Небезпечні речовини» (5-8 класи). Благодійна акція «З 

добрим ранком, ветеране» - привітали 1 інваліда Другої світової війни, 25  

вдів, інвалідів  та учасників Другої світової війни, 10 ветеранів педагогічної 

праці навчального закладу.  

Учням школи з 1 по 11 клас прищеплюється повага до національної 

символіки, любов до рідного краю. Саме тому у кожному класі та у школі 

створені куточки державної символіки. 

Бібліотекар Сливка А.В. протягом навчального року підготувала різні 

тематичні виставки «Незалежній Україні - 25», до Дня Гідності та Свободи, 

«Україна Соборна», «Пам'ять героїв у полум’ї свічок», «Чорнобиль. Без 

права на забуття». Провела бібліотечний урок до дня української писемності 

та мови «Наймолодше державне свято». 

Учні школи відвідали вистави «День народження кота Леопольда», 

«Украдене щастя», побували на зустрічі з мандрівником, академіком, членом 

Академії наук Гордієнко С.І. 

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.    

Гуртківці вокального гуртка беруть участь у загальношкільних та 

позашкільних заходах. Учениця  7 – А класу Чудак О. зайняла  ІІ місце у 

міжміському фестивалі – конкурсі естрадної пісні «Пісенний дивосвіт». Учні 

5 – 10 класів взяли участь у міському фестивалі колядок та щедрівок. 

Протягом  2016-17 року  вчитель образотворчого мистецтва  Василенко М.Є. 

оформляла тематичні виставки творчих робіт учнів. Учні школи взяли участь 

у міських заходах: конкурсі, присвяченому Дню Святого Миколая (призові 

місця учениця 3 – А кл. – Равло К., 2 – А кл. – Папко К., 8 – Б кл. – Сорокіна 

М. та колективна робота гуртківців «Королева Зима». Керівник Василенко 

М.Є.),  у загальноміській акції «Подаруй свого янгола нашим захисникам» 

(керівники Василенко М.Є., Бурдух Н.Г.).Учні школи зайняли ІІІ місце у 

міській виставці технічної творчості (керівник Байло Ю.С.) Вчителями 

Василенко М.Є., Байло Ю.С. була виготовлена писанка, яка взяла участь у 

міській арт – виставці    «Великодня писанка». Керівник гуртка «Джура» 
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підготував шкільну команду для участі у міському етапі Всеукраїнської 

дитячо – юнацької військово – патріотичної гри  «Сокіл» («Джура»). Команда 

«Гарт» зайняла ІІІ місце у етапі – спортивна смуга перешкод, учениця  8- А 

класу Сирбул Юлія отримала грамоту за перемогу в номінації «Влучний 

стрілець». 

Учні школи мають перемоги у   міських, обласних (Чумаченко Б.,9 – А 

кл., Шарандаченко Т, 7 – Б кл. легка атлетика, Остроухов О., 5 – А кл. – 

гребля, Остапенко О., 3 – А кл. – бокс, Овсієнко М.,7 – Б кл. – змішані 

єдиноборства),  Всеукраїнських, міжнародних   конкурсах (Варналі В., 7 - Б 

кл., Ходос Є., 3 – А кл., Поспєлко М., 5 – Б кл., Завідонська Я. 6 – Б кл. - 

спортивна акробатика), Карауш Л. , 4 – Б кл. – з Зендокай Карате - До). Ходос 

В. , 7 – А кл. – спортивні танці. Учениця 7 – Б кл. Аблова Дар’я стала 

стипендіатом міського голови. Учень 10 кл. Іванський В. нагороджений 

премією міського голови. Протягом семестру  учні школи  брали  участь у 

заходах, організованих   комунальним закладом «Міський Центр дитячої 

творчості». Так, команда «Юний турист» зайняла ІІІ місце у міському святі 

«День туризму», в рамках  Всесвітнього Дня туризму. Команди юнаків та 

дівчат зайняли   І місце у міських іграх з волейболу серед учнів. ІІ місце у 

міському турнірі юних біологів, ІІІ місце у етапі «Теоретичні знання правил 

дорожнього руху», ІІІ місце - «Соціальна реклама правил дорожнього руху» 

(8 - 10 кл., Буртенко І.О.) 

 

Президент ШУС Іванський Володимир брав участь у прямому ефірі 

міського радіо за участю учнів – лідерів учнівського самоврядування.           

Розвиток  учнівського самоврядування, стимулювання активності учнів – 

важливе завдання школи. Діяльність органу учнівського самоврядування в 

школі сприяє згуртуванню шкільного колективу, ефективному входженню у 

доросле життя. У школі діє Рада лідерів, яку очолює президент школи - учень 

10 класу Іванський В.  В школі працюють 5 міністерств: освіти, культури, 

праці, спорту, екології. ШУС формується з найактивніших, встигаючих, 

дисциплінованих учнів 8-11 класів, які користуються авторитетом серед 

своїх товаришів.  Керує роботою ШУС педагог – організатор Буртенко І.О. 

На зборах  ШУС складений  план роботи учнівського самоврядування, 

вирішують питання підготовки до основних свят та вечорів, що проводяться 

в позаурочний час, благоустрою території школи (прибирання території, її 

озеленення), розподілені обов’язки. Силами ШУС у школі проведено: День 

самоврядування; концерт до Дня працівників освіти, участь у фотоквесті 

«Україна вишивана», у міському заході «Вишиванкове коло»,  концерт до 

Дня 8 Березня, виставка  малюнків  і стіннівок; підготовка до міського свята 

День туризму, благодійних акцій, новорічні свята.  

Згідно плану роботи школи розробляються плани роботи школи на 

канікули, в яких охоплюється робота з різних напрямків: робота з 

обдарованими дітьми, дітьми «групи ризику», методична робота, корекційні 
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заняття,   обстеження житлово – побутових умов дітей, підготовка до 

загальноміських заходів.  

Щотижня проводиться засідання старост класів, під час яких  учні 

навчаються самостійно мислити, аналізувати, приймати рішення, думати не 

лише про себе, а й про тих, хто поряд, поважати їх та їхні права. На  стенді 

«Шкільний вісник» висвітлюється інформація  щодо  заходів, 

які  будуть  проводитися, та підсумки проведення конкурсів, ранків, вечорів, 

олімпіад. Ця інформація є корисною і для батьків. 

Основними завданнями при роботі з батьками є налагодження тісного 

зв'язку школи з батьками, активізація роботи батьківського комітету школи; 

проведення роз’яснювальної роботи щодо виконання норм законодавства 

України з питань освіти. Складено загальношкільний план роботи з 

батьківською громадськістю на 2016/2017 н.р., графік проведення 

організаційних класних батьківських зборів, обрано батьківський комітет 

школи з представників батьків 1 – 11 класів, Раду школи з представників 

батьків, вчителів та членів ШУС. Продовжується робота по педагогічній 

просвіті батьків (поповнюється тематична папка «Педагогічна скарбничка 

для батьків», виступи психолога на батьківських зборах).  

До Дня Святого Миколая батьківським комітетом школи були 

закуплені 25 солодких подарунків дітям соціальних категорій школи.  

Родина Скорокіржи (1 – Б кл.) зайняла ІІ місце у міському спортивному 

заході «Тато, мама, я – спортивна сім'я». 

 

Виходячи з аналізу виховної роботи школи в 2016/2017 н.р., на 

наступний навчальний рік пропонуємо: 

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. 

Кадрове забезпечення 

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» 

штатний розпис закладу установлюються відділом освіти Білгород-

Дністровської міської державної адміністрації на підставі Типових штатних 

нормативів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з 

навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу. 
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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. 

Варто відзначити склад постійних педагогічних працівників. 

Учителі   загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 – 32 мають вищу освіту. 

Педагоги мають можливість удосконалювати свою фахову майстерність на 

курсах підвищення кваліфікації й успішно проходити атестацію. 

Розподіл педагогічних працівників за фахом і кваліфікаційними категоріями: 

Усього 

вчителів 

Кваліфікаційна 

категорія 

Педагогічне звання Нагороди 

сп
ец

іа
л
и

ст
 

І ІІ
 в
и

щ
а
 Старший 

вчитель 

Вчитель-

методист 

36 1 2  6 12 7 2 

 

Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням 

адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи. Аналіз 

статистичних даних відображає позитивну динаміку змін освітнього рівня 

вчителів. 

Атестація педагогічних працівників школи проводиться з метою 

активізації творчої професійної діяльності вчителів. Стимулювання 

безперервної фахової  й загальної освіти, якісної роботи, підвищення 

відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення 

соціального захисту компетентної педагогічної праці відповідно до Закону 

України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

06.10.2010 № 930 (із змінами). 

Атестація вчителів школи як чинник виявлення професіоналізму, 

компетентності вчителя, відіграє важливу роль у результативності 

навчально-виховного процесу. 

Під час атестації виявляються професійні якості вчителя, рівень 

загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та 

впровадження передового педагогічного досвіду кращих вчителів. Атестація 

для вчителів стає перевіркою їхнього особистого зростання, можливістю 

поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність. Тому 
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адміністрація школи, психологічна служба та атестаційна комісія тісно 

співпрацюють, координують свої дії відповідно до таких завдань: 

вивчати професійні якості вчителя; 

враховувати потенційні можливості вчителя відповідно до вимог 

сучасної педагогіки, дидактики та психології: 

неухильно дотримуватись вимог зазначеного Положення та керуватися 

кваліфікаційними характеристиками відповідно до встановлення 

кваліфікаційних категорій; 

максимально використовувати мотиваційну та стимуляційну функції 

атестації; 

створити всі умови для виявлення, вивчення та впровадження 

передового педагогічного досвіду. 

 

 

Звіт про атестацію вчителів 

Категорія, 

звання 

Встановлено Відповідність Всьог

о 

Вища  4  

І    

ІІ 2   

Спеціаліст 2   

Учитель-

методист 

1   

Старший 

учитель 

 2  

Цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів – 

одне з головних завдань розвитку освітньої системи школи. 

Пріоритетними напрямами системи підвищення кваліфікації є: 

формування ключових компетенцій (17%); 

моніторинг якості освітньої діяльності (23%); 

впровадження нових технологій навчання й виховання  (20%); 

самоосвітня діяльність педагога (15%);  

залучення кадрів до творчої роботи (12%); 

психолого-педагогічний супровід освітньої діяльності (13%). 

Підвищення кваліфікації є складовою системи методичної роботи й 

важливою ланкою в формуванні пріоритетних компетенцій педагога.   

Охорона праці 

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 
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актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи 

знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі 

призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності у школі, створено службу з охорони праці, 

сплановані заходи.  На початку навчального року, напередодні  канікул та 

святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед 

учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно 

відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, 

спортивними змаганнями.  У школі в наявності необхідні журнали з 

реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна 

кімната, кабінет, спортивна зала має необхідний перелік документації з 

питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні школи розміщено 

стенд з правилами безпечної поведінки. За навчальний рік під час навчально-

виховного процесу не зафіксовано фактів порушення прав дитини, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм. Разом з тим систематичні перевірки, які 

проводять відповідні контролюючі установи, викладають в актах та приписах 

недоліки. Причина наявності даних недоліків у відсутності коштів для їх 

усунення. Так, наприклад, школа не має  автоматичної пожежної сигналізації. 

Але для її включення необхідні значні кошти(150 тис.грн.). Перед початком 

навчального року в кабінетах підвищеної небезпеки комісією поновлюються 

акти-дозволи на проведення навчальних занять та акти на спортивні споруди. 

Завгоспом систематично поновлюються дезінфікуючі та миючі засоби за 

рахунок бюджету та залучених коштів. 

Усі журнали з охорони праці ведуться охайно, записи робляться 

вчасно, пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою директора.  

Питання попередження травматизму постійно обговорюється на нарадах при 

директорові  та на засіданнях педагогічної ради. Вивчаючи стан травматизму 

серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється 

належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення 

безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо 

попередження травматизму учнів,  проведена  відповідна робота з учителями.  

Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього 

складаються акти та проводяться профілактичні заходи. 

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. 
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Вивчаючи стан травматизму серед дітей, можна відмітити, що в 

навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження 

нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Залишається 

проблемою травмування учнів в побуті. Складено акти травмування та 

передані до управління освіти, сім’ї, молоді та спорту. 

Інформація 

про результати діяльності соціально-психологічної служби 

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 та завдання, які стояли перед психологічною службою: 

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. 

Завдання: 

психологічний супровід дітей соціально-незахищених категорій, 

надання соціальної допомоги, консультацій та соціальної підтримки; 

надання психологічної підтримки учням, які мають ознаки 

дезадаптації; 

сприяти вибору підлітками професії відповідно їхніх ціннісних 

орієнтацій, здібностей,  життєвих планів і можливостей, готувати учнів до 

свідомого життя; 

співпраця з ССД, кримінальною поліцією. 

Протягом 2016-17 н.р. соціальним педагогом та практичним 

психологом школи Козаченко М.В. була проведена така психологічна 

діагностика:  

 -   психологічне дослідження    готовності учнів 1-х класів    до нових 

умов навчання   в початковій школі. У дослідженні брали участь 58 учень. Із 

них високий рівень готовності до навчання в школі  -  29% (17 учнів), 

середній рівень - 55% (32 учнів), низький рівень -  16% (9 учнів). Основними 

причинами низького рівня виявилися низький рівень розвитку 

фонематичного слуху та слухового сприйняття, низький рівень уваги, уміння 

точно виконувати вказівки дорослого. 

 - психологічне дослідження адаптації учнів  5-х класів до нових умов 

навчання у середній школі. У дослідженні брали участь 60 учень. Із них 

високий рівень готовності до навчання в школі  -  15% (9 учнів), середній 

рівень - 57% (34 учнів), низький рівень -  28%  (17 учнів). Основними 

причинами низького рівня виявилися низький рівень розвитку довільної 

уваги та низький рівень розвитку логічного мислення. 

- дослідження психологічної готовності учнів 4-го класу до навчання у 

середній ланці школи. У дослідженні брали участь 50 учнів. Із них високий 

рівень готовності до навчання в школі  -  4% (2учня), середній рівень - 54 % 
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(27 учнів), низький рівень -  42% (21 учень). Основними причинами низького 

рівня виявилися низький рівень розвитку логічного мислення; низький рівень 

пізнавальної активності. За результатами цих досліджень з дітьми з низьким 

рівнем розвитку пізнавальних процесів проводилась групова корекційна 

робота. 

Соціальним педагогом була проведена соціальна паспортизації класів 

та школи,  складені списки дітей по всім соціально-незахищеним категоріям, 

проведенні соціометричні досліджень у 4-х, 5-х класах.  

Протягом 2016/2017 н.р. проводилась психологічна просвіта серед 

батьків («Спілкування з батьками майбутніх першокласників «Дитячі мрії», 

семінар «Щасливе батьківство»), серед учнів та педагогів. 

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.  

У навчальному закладі розроблені та затверджені плани заходів щодо 

роботи з дітьми, схильними до правопорушень, протидії торгівлі людьми, 

профілактики бродяжництва, захисту прав неповнолітніх, запобігання 

бездоглядності та жорстокого поводження з дітьми, попередження вживання 

алкогольних напоїв, наркотичних та тютюнових виробів неповнолітніми 

особами, попередження скоєння суїцидів.  

Першочерговим в роботі соціального педагога є соціальний супровід 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. При роботі з 

опікунами, соціальний педагог відстежує стан утримання,  проживання та 

виховання дитини. Соціальний педагог відстежує позашкільну зайнятість 

дітей даної категорії. Традиційно по ЗОШ № 6 проводився тиждень 

інклюзивної освіти. Протягом тижня проведені уроки із залученням учня 10 

класу Кривченко Д. Учні школи з особливими потребами прийняли участь у 

святкуванні Міжнародного дня людей з особливими потребами в МЦДТ.  

Робота з соціального захисту дітей з малозабезпечених сімей 

передбачає співпрацю соціального педагога з батьками сімей, які мають 

статус «малозабезпеченої». А саме в частині надання в навчальному закладі 

безкоштовного харчування дітям з цих родин та робота щодо надання 

консультацій батькам, за їх зверненнями, при вирішенні соціальних питань. 

Класні керівники  спільно з соціальним педагогом та педагогом - 

організатором проводять роботу щодо попередження пропусків навчальних 

занять без поважних причин та виявлення дітей з неблагополучних сімей на 

підставі обстежень умов проживання та виховання дітей вдома, а також на 

основі педагогічних спостережень за учнями.  
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У школі налагоджена робота учнівського самоврядування, потенціал 

якого впроваджується для проведення превентивної роботи серед учнівської 

молоді, захисту прав учнів, подолання конфліктних ситуацій. Про що 

свідчать результати шкільних благодійних акцій «Діти-дітям»(Сайкова В.-

2750 грн, Жосан І.-769 грн, Маліновський Є.-600 грн), «Серце до серця», 

«Готуємо дітей до школи». Протягом акцій діти соціально-незахищених 

категорій, діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди 

отримують канцтовари, речову допомогу. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що 

соціально-психологічна служба школи функціонує на достатньому рівні. 

Звіт про роботу шкільної бібліотеки  

Бібліотека загальноосвітнього навчального закладу є обов’язковим  

структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, 

культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в 

урочний, так і в позаурочний час. Свою діяльність бібліотека спрямовує на 

популяризацію книг серед дітей, допомогу кожній дитині  в задоволенні 

особистих читацьких інтересів.                                                                                                                                                                                    

Важливу роль відіграє шкільна бібліотека в засвоєнні  шкільної програми, 

організації навчальної діяльності  та дозвілля дітей.  

Основними напрямами роботи шкільної бібліотеки у 2016-2017 н.р. 

було: забезпечення виховного процесу як і урочний так і в позаурочний час, 

залучення до організації виховних заходів та участі в них, книжкові виставки, 

інформування про забезпеченість підручниками, бібліотечні виставки.  

Робота в шкільній бібліотеці з фондом  та каталогами ведеться у таких 

напрямах: комплектування і обробка фонду, вивчення та розкриття фонду 

через виставки, ведення обліку за допомогою інвентарної та сумарної книги,  

робота з підручниками, ведення реєстраційної картотеки підручників, 

вивчення бібліотечного фонду передплата періодичних видань. Також 

здійснювалась господарська діяльність відповідно до законодавства та 

положення про шкільну бібліотеку з дотриманням вимог щодо збереження 

бібліотечних фондів, а саме: у шкільній бібліотеці один раз на місяць 

проходило проведення санітарного дня. Відбувалось оновлення бібліотечних 

стендів патріотичного спрямування на тему: «Наша країна - Україна», «В 

пам’яті нашій...», «Україна в нас єдина», «Пам’ятаємо. Перемагаємо.», 

«Україна в нас єдина». Також були проведені бібліотечні заходи спільно з 

класними керівниками  на  тему: «Наймолодше державне свято», «День 

Соборності», «Рідна країна - Україна», «Прилеглим присвячується...», 

конкурс на найкраще  читання поезій  напам’ять «Я - патріот  України» в 

якому приймали  участь учні початкових класів. 

Протягом  навчального року була отримана навчальна література. 

Забезпечення якої становить для учнів:  8 кл. – 113%, 4кл.- 84%, 7 кл.- 89%. 

Виходячи з особливостей організації навчальної діяльності та програми 

розвитку школи, основним завданням роботи шкільної бібліотеки було у 

2016-2017 н.р.:  
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-  забезпечення інформаційно-документальної підтримки навчально-

виховного процесу,  

-  удосконалення нетрадиційних та традиційних форм індивідуальної та 

масової роботи, 

 -  формування в учнів інформаційну культуру та культури читання, 

патріотичного виховання. 

В рамках організації та проведення Всеукріїнської акції «Живи книго!» 

на початку року у школі працював оргкомітет із збереження навчальної 

книги зі складу учнів та вчителів школи. В кінці навчального року 

оголошується   підсумок, результати яких узагальнюються в наказах по 

школі. У кожному класі створено дозори бережливих, які перевіряють стан 

підручників один раз на семестр, допомагають шкільній бібліотеці 

працювати з учнями, які мають заборгованість. 

У бібліотеці діє «Книжкова лікарня», де діти  «підліковують» свої 

книги. Шкільні фонди бібліотечних підручників за останні роки дуже 

збідніли. Тому важливим завданням нашої бібліотеки  є «продовжити життя» 

книжки - запобігти її швидкому старінню.   

Підсумки проведення Всеукраїнської акції «Живи книго!» 

оголошуються наказом по школі, з яким ознайомлюють учнів  та батьків.  

 Перспектива в роботі  шкільної бібліотеки: забезпечення новою  

дитячою художньою літературою, яка  буде відповідати  віковим 

особливостям учнів. 

Звіт про  роботу медичного кабінету  

Шкільна медична сестра Ноздріна Євгенія Петрівна у своїй  роботі 

користується наказом Міністерства охорони Здоров’я України (наказ №678 

від 01 серпня 2013р.) посадовою інструкцією. 

Медична сестра контролює за здоров’ям  дітей протягом дня. Надає 

первинну медичну допомогу, в разі гострого захворювання  або травми. 

відлучає від контакту з дітьми дітей з проявами захворювання (в’ялість, 

блювота, підвищення температури). Залежно від стану, дитину залишає в 

медичному кабінеті до приходу батьків або відправляє до дому, повідомив 

про це батьків. 

Проводить систематичний огляд дітей, Регулярно перевіряє стан класів 

на момент захворювання, педикульоз та чесотку. Заповнює «Листок 

здоров’я» на кожен клас. Разом з адміністрацією розробляє заходи на 

зниження захворювання дітей.  

У школі зареєстровано 2 випадки захворювання  вірусним гепатитом, 2 

випадки вітряної віспи. Під час карантину проводився щоденний контроль за 

контактними.  Систематично проводяться навчання дітей правилам особистої 

гігієни, медичні огляди дітей.  

Під час медичного огляду дітей, лікарі робили висновки про стан їх 

здоров’я, надавали рекомендації, щодо додаткових обстежень, лікування,  

профілактичних щеплень, режиму харчування. 
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За результатами медичних оглядів здійснювалась  комплексна оцінка стану 

здоров’я дітей. Дітей з патологією ставили на диспансерний облік. В цьому 

році проведений  поглиблений огляд учнів 5-9 класів. Всього 109 учнів. ФГ – 

76 учнів. Огляд учнів лікарем – педіатром проведений з 345 учнями. 

Виведена диспансерна  група учнів  -  97 стоять на обліку,  у офтальмолога 40 

учнів, кардіолога – 17 учнів, у педіатра – 40 учнів. 

За станом здоров’я  діти розподіляються на  групи: 

            - І група – підготовча – 62 учні 

            - ІІ група – спеціалізована – 7 учнів 

            - ІІІ група – звільнені від фізичної культури – 2 учні 

Діти з патологією поставлені на диспансерний облік. 

Проставлені   щеплення проти дифтерії , стовбняка – 89 дітям, відмовилось – 

86 дітей.  44 учні відмовились від щеплення проти корі. 18 дітей не мають 

жодного щеплення.   

Зареєстровано 303 довідки  по хворобі учнів, більшість ОРВІ.   

Протягом 2016-2017 року за  першою медичною допомогою  звернулось 940 

чоловік. Усім надана необхідна медична допомога. Оздоровлено 12 дітей в 

санаторіях Одеської області.   

Медична сестра здійснює постійний контроль за організацією 

харчування, за якістю продуктів харчування. Контролює санітарний стан 

шкільної їдальні, додержання особистої гігієни його працівниками, 

доведення їжі до дітей, організацією харчування дітей в початкових класах. 

Видача готової їжі дітям проводиться тільки після зняття проби і запису 

медичної сестри в книзі бронювання про дозвіл на видачу. 

Євгенія Петрівна контролює проходження медичного огляду 

персоналом школи  з обов’язковою відміткою в медичних книжках. Здійснює 

контроль за використанням та збереженням дезінфікуючих засобів. 

Проводить консультації з питань харчування, профілактики простудних та 

інфекційних захворювань з дітьми, працівниками та батьками учнів школи.           

Медична сестра готує медичні довідки для школи дітям старших класів. 

Передана документація  до підліткового кабінету на 32 підлітка. 

Інформації про  фінансово-господарчу діяльність 

         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.  

Будівля школи прийнята в експлуатацію 105 років назад. Але не 

зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з 

колективом і батьками постійно працює над удосконаленням матеріально-

технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи 

проводиться управлінням освіти, сімї, молоді та спорту Білгород-

Дністровської міської ради. Протягом навчального року систематично 

здійснювалася виплата заробітної плати працівникам школи. Вчасно 

здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. 

Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не 
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виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Працівники школи, учні, батьки 

проводили різні акції, приймали участь в акції з благоустрою «За чисте 

довкілля», «Зробимо Україну чистою» під час якої упорядковано клумби, 

висаджені дерева , квіти на клумбах. Систематично учнями та працівниками 

школи проводиться прибирання парку ім. Горького, закріпленого за нашою 

школою. Здійснюється скошування трави на території працівниками школи. 

В школі щорічно проводиться  косметичний ремонт приміщень та 

навчальних кабінетів, частково замінено енергозберігаючі лампи, 

перезаряджені вогнегасники за кошти бюджету управління освіти, сім’ї, 

молоді та спорту. 

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). 

 

Матеріальна база школи за 2016-2017 навчальний рік  суттєво 

поповнилась за рахунок бюджетних коштів. У вересні 2016 року  від  КМЗ 

«Благоустрій» була отримана тротуарна б/у плитка безоплатно – 100 кв.м. 

Плитка була викладена у вигляді доріжки на задньому дворі, велосипедної 

стоянки та перед фасадом школи. 

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. 
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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. 

 

Для проведення поточного ремонту класів подана заявка до управління 

освіти, сієї, молоді та спорту на суму 12000 грн.(краска, лак) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


