
У 2016-2017 н.р. заклад здійснював свою діяльність відповідно до 

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної 

доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні 

заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», 

«Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», державних 

програм, беручи до уваги пріоритетні напрямки розвитку освіти міста, 

регіональні та міські програми у галузі освіти, плани роботи управління 

освіти Полтавського міськвиконкому та ММК, чинні законодавчі та 

нормативні документи, статут закладу.  
Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну. У школі навчалося  

263 учнів у 12 класах. Поділ при вивченні української та англійської мов, 

трудового навчання та інформатики передбачено у 5 класі. Усі учителі-

предметники виконали навчальний план та програми відповідно до змісту. 

Навчальні екскурсії та практика були проведені упродовж н/р. До варіативної 

частини робочого навчального плану уведено курси за вибором: Мій рідний 

край моя Полтава, Хореографія (1-4 класи), Основи теплопостачання і 

теплозбереження, Основи споживчих знань (5 клас), Життя рослин, 

Міфологія Стародавнього світу (6 клас), Етногеографія, Вчимося бути 

громадянами (7клас), Живи за правилами, зелений пакет, Практикум з 

правопису української мови (8 клас), Історія Полтавщини (9 клас), Ми - 

громадяни України, Основи веб-дизайну (10 клас), Безпека харчування (11 

клас). 
 

Аналіз якісного складу педагогічних кадрів показав, що у 2016/2017 н.р. у 

закладі працює 24 педагогічних працівника (плюс три сумісника):  
- 10 спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії, з яких 4 мають педагогічне 
звання «учитель-методист», 1 відмінник освіти, 2 «старший учитель»;  
- 3 спеціалістів першої кваліфікаційної категорії;  
- 3 спеціалістів другої кваліфікаційної категорії;  
- 8 спеціалістів, з яких 1 молодий спеціаліст (учитель англійської мови та 
зарубіжної літератури Таран А.І.).  

Згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників 

(наказ МОН України від 06.10.2010 №930 зі змінами наказів МОН України 

від 20.12.2011 № 1473, від 08.08.2013 №1135) у 2016-2017н.р. проатестовано 

3 педагогічних працівника та заступник директора з НВР.  
Упродовж н/р учителі-предметники здійснювали систематичну 

підготовчу роботу учнів по складанню ДПА та участі у ЗНО, виявленню та 

підтримці талановитої учнівської молоді, збереженню і розвитку 

інтелектуального потенціалу школярів. Результатами діяльності є здобутки у 

олімпіадах, МАН, предметних конкурсах та участь у наукових конференціях:  
- участь у Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін: 



ІІ етап - 3 переможці (історія - учень 8 класу Радкевич Б., учениця 9 класу 

Єщенко М. (Рева І.А.), українська мова та література - учениця 7 класу 

Наконечна Н. (Якименко Ю.Д.);  
ІІІ етап - 1 переможець (історія - учень 8 класу Радкевич Б.(Рева І.А.),  

- участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України:  
І етап – 2 переможці (учениця 9 класу Убийвовк К., учениця 11 класу 

Воскобойник А.);  
ІІ етап – 2 переможці (учениця 9 класу Убийвовк К., учениця 11 класу 

Воскобойник А.);  
ІІІ етап – 1 переможець (учениця 11 класу Воскобойник А.).  

- І місце у XV Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості у 

номінації «Історія України і державотворення» на міському, обласному та 

Всеукраїнському етапах - 1 місце ІІ-ІV етапів у номінації «Історія України і 

державотворення» ( учень 10 класу Богодистий К., учитель історії та 

правознавства Рева І.А.);  
- ІІІ місце у міському етапі VІІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (учениця 
7 класу Наконечна Н., учитель української мови та літератури Якименко 

Ю.Д.);  
- ІІ місце у обласному літературному конкурсі «Відлуння заповітів 

земляків», присвяченого 110-річчю з дня народження І.Багряного (учень 10 
класу Богодистий К., учитель Якименко Ю.Д.);  

- ІІ місце на міському конкурсі, присвяченому М.В.Остроградському у 

номінації «Образотворче мистецтво» (учениця 11 класу Засіменко К., учитель 

фізики і математики Іващенко В.В.);  
- ІІ місце у міському конкурсі поробок з фізики у номінації «Саморобні 

демонстраційні прилади для фізичних демонстрацій» (учениця 8 класу 

Хохуля А., учитель фізики і математики Іващенко В.В.);  
- три призових місця у ІІ міському конкурсі знавців англійської мови та 

зарубіжної літератури (учениця 5 класу Гуріна К. 1 місце у номінації «Золоте 

слово», учениця 5 класу Аршулік С. - 2 місце у номінації «Срібне слово», 3 

місце у номінації «Бронзове перо», учитель англійської мови Козіна І.О.);  
- ІІ місце у міському відкритому конкурсі дитячої творчості "Дивосвіт" у 

номінації «М’яка іграшка» (учениця 5 класу Бирка А., учитель трудового 

навчання Оріховська Л.А.).  
- участь у обласній науково-практичній конференції «Пізнання 

історичної минувшини в іменах – підґрунтя освіти нації» (5 учасників)  
- участь у обласній науково-практичній конференції «Полтавщина – 

земля моя свята» (3 учасника); 



Для учнів 2-4 класів у листопаді-грудні 2016 р. організовано навчання 

дітей плаванню у басейні «Дельфін» (учителі фізичної культури Бабенко І.В. 
та Кукарін Є.В., класні керівники 2-4 класів).  

У 2016-2017 н.р. організовано участь учнів у Міжнародних та 
Всеукраїнських конкурсах:  
- Міжнародний етап математичного конкурсу «Кенгуру» (Чипенко С.В.);  
- Всеукраїнський учнівський конкурс з фізики «Левеня» (Іващенко В.В.);  
- Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер» (В'юнник А.Ю.);  
- Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» (Якименко Ю.Д.). 

 

Одним із пріоритетних завдань школи є формування мовної культури, 

толерантного ставлення до інших народів, національних меншин. 2017 рік, 

став роком тріумфу української філології. У закладі проведені: 
 

- Всеукраїнський радіо диктант національної єдності до Дня української 
писемності (листопад 2016р.);  
- лінійка-реквієм до Дня смерті Панаса Мирного (січень 2017 р.);  
- участь у заходах з нагоди 130 річчя з дня народження Івана Кавалерідзе, 
які відбулися у літературно-меморіальному музеї Панаса Мирного (квітень  
2017 р.).; 

- конкурс «Найкращий читач» для учнів 5-6 класів;  
- літературно-мистецький захід у музеї-садибі Володимира Короленка, 
присвячений українському байкареві Леоніду Глібову;  
- літературно-мистецьке свято "Ми чуємо тебе, Кобзарю, через століття...", 
присвячене генію, мислителю, душі української нації - Т.Г.Шевченку 
(березень 2017 р.);  
- VІII Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» - 2017 відбулася 
(березень 2017 року);  
- зустріч учнів 8 та 10 класів з поетесою Ганною Демиденко (лютий 2017 р.);  
- відвідування виставки Анни Франк, яку підготували вихованці школи 
«Паросток» в рамках Міжнародного дня толерантності (листопад 2016 р.);  
- літературно-мистецьке свято «Від Нестора-літописця до сьогодення», 
присвячене Дню української писемності та мови (листопад 2016 р.);  
- літературно-мистецьке свято «Невідомий Мирний», присвячене 145-річчю 
від дня оселення Панаса Мирного (листопад 2016 р.);  
- участь у Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції  

«Комунікаційні стратегії сучасної школи»;  

- ансамбль бандуристів «Веселка » виступили співорганізатором заходу 
«Ніч у музеї «Знайомий незнайомець», який відбувся у Полтавській обласній 
бібліотеці імені Панаса Мирного;  
- участь в онлайн-конференції «Інтерактивна школа творчого вчителя»;  
- День пам’яті Василя Олександровича Сухомлинського. Читацька 
конференція «Школа казок В.Сухомлинського» (вересень 2016 р.);  
- історико-літературна конференція. «Видатний науковець та громадський 
діяч» до Дня народження Михайла Петровича Драгоманова 



- перегляд кінофільму «Сіроманець» до Дня народження Миколи 
Степановича Вінграновського  
- літературні читання «Я родом із пісні» до 80 років від дня 
народження Миколи Федоровича Сингаївського;  
- Урок-презентація «Вічна загадка любові» до Дня народження 
Григора Михайловича Тютюнника (грудень 2016 р.);  
- літературний квест «Чарівна скарбниця дідуся Кенира» до дня 
народження Леоніда Глібова;  
- Всесвiтнiй день поезiї. Конкурс авторської поезії «На струнах душі» 

(березень 2017 р.).  

У 2016-2017 н.р. колектив закладу працював над реалізацією проблемної 
теми міста «Ефективність системи науково-методичної роботи як засобу 
розвитку фахової компетентності педагога» та школи «Створення  
інноваційного середовища навчально-виховного процесу через 

вдосконалення співпраці школи, родини та громади». Реалізації цих проблем 

сприяли робота педагогічної та методичної рад, колективних, групових, 

індивідуальних форм методичної роботи: інструктивно-методичні нарад, 

майстер-класів вчителів, семінарів, засідань творчих груп та методичних 

об’єднань.  
З листопада 2016 по квітень 2017 р. проведено Декади демонстрації 

педагогічних здобутків та методи6них надбань учителів-предметників 

«Методичний аукціон» та 19.05.2017 р Свято нагородження учнів та 

педагогів у форматі зйомки телепроекту "Гордість школи" у різних 

номінаціях: дитячий фільм "Вдалий дебют", пізнавальна передача "Світ 

навколо тебе", науковий експеримент "Фізичні закони світу", патріотичний 

кіномарафон "Зроблено в Україні", історичний блокбастер "Шануємо 

історію", агітаційний проект для усієї родини "Добро починається з тебе", 

бойовик "Круті", ток-шоу "Алея зірок". 

Своїм досвідом та системами роботи педагоги ділилися з колегами: 

- презентація досвіду для слухачів курсів (учителі початкових класів, учителі 
 

української мови та літератури); 
 

- відкриті уроки і заходи для колег міста (Рева І.А., Козіна І.О);  
- презентація досвіду на міському засіданні МО (Куксова А.В., Наконечна 
О.Б., Козіна І.О.)  
- друк розробок на освітніх Інтернет-сайтах (Свід В.Ф., Козіна І.О., Рева 
І.А.,).  

Підвищенням ефективності уроку є впровадження у навчально-виховний 

процес інноваційних технологій і нових форм навчання, що активізують 

навчальну діяльність учнів та сприяють організації особистісно 

орієнтованого навчання при вивченні шкільних курсів. У своїй роботі 

учителі-предметники застосовують музейну педагогіку, проектні технології, 

опорні схеми і таблиці, проблемні задачі, Європейське мовне портфоліо, 

технологію критичного мислення, здоров'язберігаючі технології. 



Згідно з річним планом роботи школи та планом внутрішкільного 

контролю за якістю навчальних досягнень учнів, враховуючи Інструктивно-

методичні рекомендації щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних 

закладах предметів інваріантної складової Типових навчальних планів, у 

2016/2017 навчальному році адміністрацією закладу здійснено:  

- перевірку стану викладання та рівня знань учнів з предметів: трудове 

навчання у 5-11 класах (жовтень 2016 р.); англійська мова у 1-11 класах 
(грудень 2016р.); фізична культура (лютий 2017 р.), біологія (березень 

2017р.); трудове навчання у 1-4 класах (квітень 2017 р.); математика (травень  
2017р.); 

- класно узагальнюючий контроль у 1, 4, 5, 9, 10 класах;  
- контроль за веденням зошитів у початковій та основній школах з 

української мови та літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, 
математики;  

- вивчення та аналіз досвіду системи роботи учителя біології Наконечної 
О.Б. та учителя англійської мови Козіної І.О.  

Уся робота у шкільній бібліотеці (Устинова О.А.) ведеться згідно з 

річним планом, виходячи з основних документів про школу, та нормативно – 

правових документів, якими визначається діяльність бібліотеки.  
Адміністрація закладу та члени бракеражної комісії здійснюють 

систематичний контроль за організацією харчування у закладі, що включає 

перевірку санітарного стану харчоблоку, оцінювання якості продуктів 

харчування та продовольчої сировини відповідно до вимог чинного 

законодавства, дотримання технології приготування страв згідно 

технологічних карток, видачу готових страв учням, згідно меню-розкладки, 

дотримання правил особистої гігієни персоналом, перевірку наявності 

гнійничкових захворювань і гострих респіраторних інфекцій у працівників 

харчоблоку. 
 

Меню-розклад складається завідуючою виробництвом Хоменко Н.М. на 

кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування, з 

урахуванням примірного двотижневого меню, перевіряється лікарем та 

затверджується директором закладу. Харчування різноманітне: діти 

отримують рибу, м'ясо, овочі, сир твердий, ковбасні вироби, крупи, 

хлібобулочні вироби власного виробництва. Постачання продовольчих 

товарів здійснюється ТОВ «Половки» у відповідності до проведених 

тендерних процедур та заключених договорів. Асортимент шкільного буфету 

відповідає діючим Державним санітарним правилам і нормам. 
 

Санітарний стан харчоблоку та підсобних приміщень задовільний. 

Працівники їдальні дотримуються санітарно-гігієнічних норм, вчасно 

оформляють медичні книжки, забезпечені спецодягом. Дотримуються умов 

зберігання чистого посуду (стелажі для чистої посуди). Харчоблок закладу 



забезпечений миючими та дезінфікуючими засобами. Моніторинг 

технологічного обладнання (холодильного, механічного, теплового), 

столового і кухонного інвентарю, посуду виявив робочий стан обладнання та 

задовільний стан інвентарю. 
 

Велика увага приділяється і профілактичній роботі щодо попередження 

гострих кишкових інфекцій. Класними керівниками та адміністрацією 

закладу ведеться систематична роз'яснювальна робота серед батьків щодо 

необхідності організації правильного харчування дітей різного віку вдома та 

отримання гарячих обідів учнями. Регулярно здійснюється гігієнічне 

виховання, формування у дітей стереотипу здорового способу життя. 

 

Одноразовим гарячим харчуванням (сніданок) вартістю 7,99 грн. на 

одного учня у день за рахунок коштів державного та міського бюджетів 

охоплено 144 учня 1-11 класів: 
 

- 116 учня 1-4 класів;  
- 5 учнів 5-11 класів як дітей, які позбавлені батьківського піклування;  
- 5 учнів 5-11 класів як дітей з малозабезпечених сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» (згідно з наданими довідками).;  
- 2 учнів 5-11 класів батьки яких беруть участь в антитерористичній операції 

та отримали статус учасника бойових дій, або інваліда війни, або учасника 

війни (за наявності відповідних документів);  
- 2 учнів 5-11 класів із сімей внутрішньо переміщених осіб (за наявності 

довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої 

території України або району проведення антитерористичної операції); 
 

- 7 учнів 5-11 класів із багатодітних сімей (за наявності відповідних 

документів);  
- 3 учнів 5-11 класів, потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (за 

наявності посвідчення);  
- 3 учнів 5-11 класів як дітей-інвалідів (за наявності посвідчення)  
- 1 дитина 5-11 класів, що знаходиться на диспансерному обліку. 

 

Гарячим харчуванням за кошти батьків охоплено 21 учень 5-9 класів та 

11 учнів 10-11 класів. Усі учні закладу вживають буфетну продукцію. 



 

Відповідно до державних нормативних документів, плану роботи 
школи, виховних планів класних крівників у школі проводилася виховна 
робота з учнями.  

Метою виховання є виховання патріотично направленої особистості в 
умовах впровадження нових Державних стандартів, початкової, базової та 
середньої освіти.  

Учителі та класні керівники керуються у своїй роботі нормативною 

базою, а саме: Закон України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», Постанови Кабінету 

Міністрів Українивід 27.08.10р. № 778 «Про затвердження Положення про 

загальноосвітні навчальний заклад», «Основними орієнтирами виховання 

учнів 1-11 класів» затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 31.10.12р. № 1243, наказ Головного управління освіти і 

науки від 26.02.10р. № 96 «Про затвердження Плану заходівщодо 

впровадження Концепції національно-патріотичного виховання молоді у 

навчальних закладах», методичними рекомендаціями з питань організації 

виховної роботи у навчальних закладах у 2016-2017 н.р., навально-

методичною літературою та періодичними виданнями з питань виховної 

роботи.  

Виховний процес здійснюється за такими напрямками: ціннісне ставлення 
до себе, ціннісне ставлення до сімї, родини, людей, ціннісне ставлення до 

природи, ціннісне ставлення до культури та мистецтва, ціннісне савлення 
особистості до суспільства і держави.  

Для реалізації проблеми школи передбачалось вирішення наступних 
завдань:  

- дотримання принципів виховання, передбачених Національною 
програмою;  

- організація виховного процесу в класному колективі та з батьками;  
- створення програми виховання для кожного класного колективу з 

урахуванням власних педагогічних можливостей класних керівників, 
батьків тощо;  

- реалізація  у  процесі  роботи  особистісноорієнтованого,  діяльнісного,  

системного, творчого та компетентнісного підходів до організації 
виховного процесу в шкільному та класному колективах.  

Згідно плану роботи школи протягом навчального року у школі проводилася 

систематична робота з військово-патріотичного виховання учнів. Було 

організовано і проведено ряд змістовних заходів: флешмоб до Дня 

вишиванки, до Дня примирення, на виконання Указу Президента України № 

357/2016 «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації», до 

Міжнародного Дня мови, присвячені Дню Гідності і Свободи України, 

відбулося літературно-мистецьке свято «Ми чуємо тебе, Кобзарю, через 

століття…», присвячене генію, мислителю, душі української нації – 

Т.Г.Шевченку, лінійка пам’яті Панаса Мирного, вечір-зустріч «Кажу про те, 

що бачив сам» присвячений вшануванню учасників ліквідації наслідків аварії 



на ЧАЕС, відзначили національне свято – День козацтва та День захисника 

України, проведено конкурс-презентацію «Українська кухня», святкові 
концерти до Дня педагогічних працівників, Новий рік, до Дня козацтва, до 

Дня Святого Валентина, 8 Березня, до Дня Перемоги.  

Участь у міських заходах: фестиваль «Світ професій» (ІІІ місце, учні 8 класу 

із кл. керівником Устиновою О.А.), фестиваль-конкурс учнівського 

самоврядування «Ми віримо в гарне майбутнє» (ІІ місце), фестиваль «Творче 

тріо» (ІІ місце), фестиваль дитячої творчості (V місце, ансамбль бандуристів 

«Веселка» - ІІ місце, хореографія - V місце, хор - V місце, вокальний 

ансамбль - ІV місце), Всеукраїнська краєзнавча експедиція «Моя 

Батьківщина - Україна» (ІІ місце), огляд-конкурс екологічних агітбригад (ІІІ 

місце), військово-спортивна гра «Сокіл» (ІІІ місце, учасники обласних 

змагань),конференція «Полтавщина – земля моя свята».  

У вересня та травні проводилося анкетування учнів 9, 11 класів щодо 
подальшого навчання та працевлаштування.  

Дані щодо подальшого навчання учнів 
9 клас 

№ ПІБ учня Продовжують навчання у Працевлаштовані 

  ЗНЗ ПТНЗ ВНЗ І-ІІІ ст  

1 Бобрицький А.  №10   

2 Вербовий Д.   Політехнічний  

    коледж  

3 Гринь І.  № 24   

4 Єщенко М.   Технікум  

    харчових  

    технологія  

5 Косякова Д.   Кооперативний  

    технікум  

6 Кривець А. №10    

7 Кутепова А.     

8 Лавриненко І.  № 21   

9 Мелешко А.   Політехнічний  

    коледж  

10 Найдьон О.  №31   

11 Назарчук О.   Політехнічний  

    коледж  

12 Прокопенко В.   Політехнічний  

    коледж  

13 Салогуб Т.   Комерційний  

    коледж  

14 Тимченко А.     

15 Тютюнник Я.  № 24   

16 Убий вовк К. №37    

17 Хіміч О. №21    



11 клас 

№ ПІБ учня ПТНЗ ВНЗ   І-ІІ ВНЗ   ІІІ-ІV Працевлаштова 

   ст ст  ні 

1 Барабаш Д.   Аграрна  

    академія  

2 Буманіс А.     працює 

3 Воскобійник А.   ПУЕТ  

4 Дашко В.   ПУЕТ  

5 Дрига А.     працює 

6 Животовський А №17     

7 Засіменко К.   Національн  

    а академія  

    керівних  

    кадрів  

    культури  та  

    мистецтва  

8 Кіріченко А. № 4     

9 Мелешко Т.   ПУЕТ  

10 Назарець О.  Кооперат    

   ивний    

   коледж    

11 Подольська Я.   Юридична  

    академія  

    Ярослава  

    Мудрого  

12 Сухо млин Є.  Технікум    

   харчових    

   технологі    

   й    

13 Тімановський М. №3     

14 Тсіплакіс Д.     Виїхав  за  межі 

      України 

15 Чеверда К.  Музичне    

   училище    

16 Яресько І.   Одеський  

    національни  

    й морський  

    університет  

 

У школі діє учнівське самоврядування ТО «Відродження», керівником 
якого є педагог-організатор Педько К.М. Головою ТО «Відродження» є учень 

8 класу Радкевич Б. На поточний рік було складено план заходів, який 
включав такі основні заходи: свято Першого та Останнього дзвоника, акції 



милосердя «Від серця до серця», волонтерська допомога воїнам АТО, людям 
похилого віку, підготовка тематичних свят.  

Важливе місце у житті школи займає спортивно-масова робота. Згідно 

календаря спортивно-масових заходів було проведено: веселі зимові старти, 

День здоров’я, День ЦЗ, змагання з волейболу, піонерболу, спортивні 

естафети. Брали участь у міській Спартакіаді, яка включає в себе змагання з 

легкої атлетики, з футболу, з волейболу, з баскетболу, військово-спортивну 

гру «Сокіл».  

Величезна увага приділялася потягом року волонтерській діяльності. 

На базі школи діє волонтерський загін «Турбота», керівником якого є 

Пархоменко Л.В. Загін є переможцем міського конкурсу «Волонтер року». 

Члени загону постійно відвідують дітей, що знаходяться на лікуванні в 

обласному потитуберкульозному диспансері, організовують збір продуктів 

харчування, одягу, засобів гігієни для воїнів АТО та ін.  

У 2016-2017 н.р. було складено список пільгових категорій учнів. 

Вивчено умови проживання важко вихованих дітей, дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, малозабезпечених сімей, сімей, що 

опинилися в складних життєвих обставинах. За підсумками в 2016/2017 
навчальному році складено соціальний паспорт школи, який нараховує:  

- дітей під опікою – 7; - 

дітей-інвалідів -4; - 
дітей-чорнобильців -5; 

-   багатодітних сімей – 10 , в них дітей – 14 особа;  
- малозабезпечених сімей – 4; в них дітей – 4 особи; - 
учнів, схильних до правопорушень – 4 особи.  
Протягом навчального року працювала рада з профілактики 

правопорушень серед неповнолітніх.  
На засіданнях ради профілактики розглядали питання поведінки, 

успішності учнів школи, стан відвідування учнів 5-11 класів. Варто 

зазначити, що однією із основних причин запрошення дітей і їхніх батьків на 

засідання Ради є низька успішність, пропуски уроків без поважних причин 

учнями, безвідповідальне ставлення батьків до своїх обов’язків. Батькам 

надано рекомендації щодо виховання та навчання дітей, організації їх 

дозвілля.  
Протягом 2016-2017н.р. організовувались зустрічі з лікарем гінекологом, 

проводились лекції з питань здорового способу життя, анкетування, 

опитування із питань превентивного виховання та запобігання насильству. 
До участі у таких заходах залучені працівники правоохоронних органів, 

працівники міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  
Традиційним стало проведення в школі заходів із питань правового 

виховання та запобігання насильству. У листопаді 2016 року проведено 
Місячник правових знань, у грудні 2016р Тиждень права.  

На виконання нормативних документів, що регламентують роботу 
дитячого травматизму, річного плану роботи з попередження дитячого 
травматизму учнів у закладі було проведено двотижневик «Увага! Діти на 



дорозі!», Тиждень безпеки дорожнього руху, проведено виставку газет та 

малюнків, організовано зустрічі учнів школи з працівниками патрульної 

поліції міста, систематично проводилися виховні години та бесіди. Протягом 

2016-2017 н.р. було зафіксовано 2 травми під час навчально-виховного 

процесу. 



 


