
 

У 2017-2018 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 264 учнів у 12 класах.  

Поділ класів на групи  при вивченні предметів здійснювався: 

- 1 клас: української  (4 години) та англійської мови (1 година); 

- 6 клас: української  (4 години) та англійської мови (3 години) 

трудового навчання (2 години) та інформатики (1 година); 

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 тепло збереження (5 класи);  

- Основи споживчих знань (5 класи); 

- Етногеографія,  Міфологія Стародавнього світу (6 клас); 

-  Етногеографія, Вчимося бути громадянами (7 клас);  

-  Зелений пакет, подільність цілих чисел (8 клас); 

-  Етногеографія, Українознавство (9 клас); 

-  Історія Полтавщини (11 клас).  

Аналіз якісного складу педагогічних кадрів показав, що у 2017/2018 н.р. 

у закладі працює 28 педагогічних працівника (п'ять сумісників):  

- 10 спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії, з яких 6 мають педагогічне 

звання «учитель-методист», 1 відмінник освіти, 2 «старший учитель»;  

- 3 спеціалістів першої кваліфікаційної категорії;  

- 5спеціалістів другої кваліфікаційної категорії; 

- 10 спеціалістів, з яких 1 молодий спеціаліст (педагог-організатор Педько 

К.М.).  

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 

2 педагогічних працівника (Безкоровайна О.В. – вчитель початкових класів і 

вихователь ГПД).  

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 9 класу Радкевич Б., учениця 8 класу Фесенко Д. 

правознавство  - учениця 9 класу Хохуля А.; ІІІ етап історія - учень 9 класу 

Радкевич Б.,  учитель Рева І.А.) 

- участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України: І та ІІ етапи – 3 переможці (учні 9 класу 

Радкевич Б., Хохуля А., Співак В. учитель Рева І.А.);  

- І місце у XVІ  Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості у номінації 

«Історія України і державотворення» на міському, обласному етапах - 1 місце 

( учень 11 класу Богодистий К., учитель історії та правознавства Рева І.А.); 

- ІІІ місце у обласному літературному конкурсі «Відлуння заповітів 

земляків», присвяченого 150-річчю з дня народження М.Дмитрієва (учень 11 

класу Богодистий К., учитель Якименко Ю.Д.); 

- ІІІ місце V Міжнародного конкурсу досліджень Голодомору 1932-1933 

імені В.Маняка та Л.Коваленко (учень 11 класу Богодистий К., Рева І.А.); 

- ХІ  Всеукраїнський проект учнівських робіт «Усна історія» (учні 11 класу 

Богодистий К., Безкоровайний О., Рева І.А.); 

- Захід Meet and Code до Європейського тижня кодування (9 клас, Чипенко 

С.В.); 

- перемога у міському конкурсі поробок з фізики у номінації «Прилади по 

електриці та магнетизму» (учень 9 класу Радкевич Б., 1 місце, учиень 6 класу 

Злидар С., 3 місце, учитель фізики і математики Іващенко В.В.);  

- ІІІ місце у міському відкритому конкурсі дитячої творчості "Дивосвіт" у 

номінації «М’яка іграшка» (учениця 6 класу Бирка А., учитель трудового 

навчання Оріховська Л.А.); 

- участь у Пятих Всеукраїнських молодіжних Ольжичевих читаннях (учень 

11 класу Богодистий К., Якименко Ю.Д.); 

- участь у ІІІ міському конкурсі знавців англійської мови та зарубіжної 

літератури (учениця 6 класу Гуріна К. та учениця 7 класу Засімович К., 

учитель англійської мови Козіна І.О.);  

- участь у  міських змагань імені М.В.Остроградського (учениця 8 класу 

Ніколаєва М., Іващенко В.В); 

- участь у міському математичному конкурсі «Юний ерудит»  (учень 4 класу 

Гвоздь М., Ктіторова О.В.); 

- переможці  (учень 3 класу Совершенний Д., Безкоровайна О.В.) та 

учасники (учениця 4 класу Луценко А., Ктіторова О.В.) І обласного конкурсу 

філологів «Котигорошко»; 

- участь у конкурсі «Тарасовими шляхами» (Якименко Ю.Д.) 

- участь у Всеукраїнському квест-марафоні «Чи знаємо ми Шевченка?»  

(учениця 8 класу Наконечна Н., учитель української мови та літератури 

Якименко Ю.Д.); 

-  участь у обласній науково-практичній конференції «Пізнання історичної 

минувшини в іменах – підґрунтя освіти нації» (8 учасників 9, 11 класів); 



-  участь у обласній науково-практичній конференції «Полтавщина – земля 

моя свята» (3 учасника); 

- участь у   XII філософській конференції «Пізнай себе, свій рід, свій нарід у 

м.Харкові, учні 9 класу, Чипенко С.В.; 

- переможці (ІІ місце) міського етапу Всеукраїнського конкурсу «До чистих 

джерел» (Наконечна О.Б.); 

- переможці (ІІІ місце) міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Парки – 

легені міст і сіл України» (Наконечна О.Б.); 

-  переможець (І місце) та учасники конкурсу малюнків «Захист 

навколишнього середовища»  ЕкоЛтава (учениця 4 класу Соколова А., Тутак 

І.М., Ктіторова О.В., учні 1 класу, Торяник Н.К.); 

- учасники регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу креативного 

письма з англійської мови (6-9 класи, учителі  англійської мови); 

- учасники круглого столу «Британські традиці » 

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.); 

- Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» (Якименко Ю.Д.).  

Учні брали активну участь у спортивних змаганнях та естафетах міста: 

- Міська легкоатлетична естафета  на приз «Зоря Полтавщини»; 

- Міські змагання з футболу та баскетболу; 

- Міські змагання з футболу «Шкіряний мяч»; 

- Участь у змаганнях з футболу на призи від ФК «Ворскла». 

У закладі проведено: спортивні змагання з піонерболу (5-7 класи), волейболу 

та баскетболу (9-11 класи); спортивно-розважальний захід для учнів 1-4 

класів  «Тато, мама, я  - спортивна сімя». 

Велика увага приділяється підготовці до роботи у НУШ 

- участь у вебінарах «Ранкові хвилинки спілкування», «Сучасні методики 

розвитку  швидко читання у школі»; «Як допомогти дітям вчитися, або 

ейдетика в школі» (учителі початкової школи) 

- участь у роботі  міської «Школи інтерактиву»; 

- проходження курсів при ПОІППО «Навчаємо у НУШ» (Ктіторова О.В.); 

- навчання при ММК (Таран А.І.); 

- підготовка нового освітнього середовища; 

- покращення матеріально-технічної та методичної бази кабінетів початкових 

класів; 

- систематичне обговорення теоретичної бази та проведення практичних 

інтерактивних занять з НУШ. 

З грудня 2017 року закладу бере участь у міжнародному проекті 

Корпусу Миру США в Україні "Молодіжний розвиток". У рамках участі у 



проекті учні удосконалюють навички усного мовлення з волонтером 

Фелісією Гаммон (клуби спілкування, час гри, перегляд англомовних 

фільмів, читацький клуб, співпраця з центром "Вікно в Америку"), 

займаються волонтерством (протитуберкульозний диспансер, міська школа 

волонтерів, інтернат№1), пропагують здоровий спосіб життя (заняття з йоги). 

У 2017-2018 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 2017 по лютий 2018 р. проведено Дні демонстрації 

педагогічних здобутків та методи6них надбань учителів-предметників 

«Методичний аукціон» та 17.05.2018 р Свято нагородження учнів та 

педагогів "Крок до зірок".  

Своїм досвідом та системами роботи педагоги ділилися з колегами: 

 - презентація досвіду для слухачів курсів (учитель історії та правознавства 

Рева І.А.);  

- презентація досвіду на міському засіданні МО (Якименко Ю.Д., Ктіторова 

О.В., Наконечна О.Б.); 

 - друк розробок у збірках та на освітніх Інтернет-сайтах (Тутак І.М., 

Наконечна О.Б., Якименко Ю.Д.,  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.  

Є учасниками регіональних (не)конференцій міні Ed-Camp Poltava  

«Нові формати освіти: навчаємо ефективно і з радістю» (на базі ЗЗСО №37) 

та «Від щасливого  вчителя до щасливого учня» (на базі ПНПУ) Козіна І.О., 

Тутак І.М., Іващенко В.В., Наконечна О.Б., Крохмаль В.О. 

Педагоги навчаються на освітніх платформах EdEra, Prometeus 

(Пархоменко Л.В., Ктіторова О.В., Тутак І.М., Козіна І.О., Богодиста С.П., 

Чернікова І.В., Остапенко О.О.). 

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 

2017/2018 навчальному році адміністрацією закладу здійснено:  



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

мистецтво  у 5-7 класах (жовтень 2017 р.);  музичне мистецтво у 1-4, 5-9 

класах (листопад 2017р.); хімія у 7-11 класах (грудень 2017 р.); основи 

здоровя у 1-4, 5-9 класах (лютий 2018р.); художня культура (квітень 2018 р.);  

- 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 початкових класів 

Ктіторової О.В. та учителя української мови та літератури Якименко Ю.Д.  

Участь у відбірковому етапі  міського  конкурсу «Учитель року» 

(Якименко Ю.Д.); були членами журі міських етапів Всеукраїнських олімпіад 

та конкурсу-захисту МАН (Рева І., Іващенко В.В., Якименко Ю.Д., Козіна 

І.О., Наконечна О.Б.) 

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 здійснює оператор ринку харчових 

продуктів ТОВ «Половки» у відповідності до проведених тендерних 

процедур та заключених договорів. 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 9,98 грн. на 

одного учня у день за рахунок коштів державного та міського бюджетів 

охоплено 14 учня 1-11 класів: 

 - 6 учнів 1-11 класів як дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського 

піклування; 

 - 8 учнів 1-4 класів як дітей з малозабезпечених сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» (згідно з наданими довідками). 

Гарячим харчуванням за кошти батьків охоплено 50 учнів 1-4 класів, 1 

учень 5-11 класів та 12 вихованців ГПД. 

На виконання Національної програми «Основні орієнтири виховання», 

згідно з планом внутрішкільного контролю за організацією виховної роботи в 

школі заступником директора школи з навчально-виховної роботи Тутак І.М. 

протягом травня 2018 року здійснено перевірка стану виховної роботи в 1-11 

класах. Діяльність класних колективів, учнівського самоврядування ТО 

«Відродження», педагога-організатора за такими напрямками: ціннісне 

ставлення до себе, ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, 

ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей; ціннісне ставлення до праці, 

ціннісне ставлення до природи, ціннісне ставлення до мистецтва. 

Для реалізації проблеми школи «Створення інноваційного середовища 

освітнього процесу через співпрацю школи, родини та громади» 

передбачалось вирішення наступних завдань: 

- дотримання принципів виховання; 

- 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 особистісно орієнтованого, діяльнісного, 

системного, творчого та компетентнісного підходів до організації 

виховного процесу в шкільному та класному колективах. 

Із метою вирішення цих завдань із класними керівниками 1-11 класів 

проведено ряд методичних заходів відбулись засідання методоб’єднання 

класних керівників, на яких розглянуто питання превентивного виховання як 

головного чинника у формуванні безпечної поведінки школярів, рівня 

вихованості учнів 1-11 класів.  

Перевірка засвідчила, що класні керівники в цілому володіють 

методикою планування, розумно складають психолого-педагогічні 

характеристики класів, чітко визначають цілі і завдання виховання. 

Планування роботи здійснюють за програмою «Основні орієнтири виховання 

учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Усі класні 

керівники дотримують структури планування виховної роботи з дітьми. 



Змістовно планують роботу та використовують різноманітні і цікаві 

форми роботи класні керівники Торяник Н.К. (1 класу), Наконечна О.Б. (8 

класу), Ктіторова О.В. (4 класу), Рева І.А. (6 класу). Заслуговують на увагу 

виховні заходи: до Дня Соборності України» (Рева І.А.), «Зустріч весни» (2 

клас - Б, класний керівник  Чернікова І.В.), до Дня космонавтики (класний 

керівник Іващенко В.В.), до Дня толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих 

(8 клас, класний керівник Наконечна О.Б.). 

Класні керівники приділяють особливу увагу роботі зі збереження 

життя і здоров’я учнів, проводять інструктажі з питань охорони праці для 

учнів, правильно ведуть записи у відповідних журналах. 

Заслуговує на увагу індивідуальна робота класних керівників із 

учнями. Цікаві форми роботи з дітьми (тренінги, КВК, КТС, анкетування, 

шоу-програми) обирають класні керівники  Іващенко В.В. (5-Б клас), 

Наконечна О.Б. (8 клас), Чернікова І.В. (2-Б клас).  

Із метою профілактики правопорушень, запобігання злочинності, 

бездоглядності затверджено відповідні плани заходів. Заклад взяв участь у 

міському  огляді-конкурсі на кращу організацію правової освіти і виховання 

та посів І місце. 

У вересні 2017р. та січні-лютому 2018 р. проведено громадський огляд 

умов проживання, виховання категорійних дітей. За підсумками в 2017/2018 

навчальному році складено соціальний паспорт школи, який нараховує: 

- дітей під опікою – 7; 

- дітей-інвалідів -4; 

- дітей-чорнобильців -3; 

- багатодітних сімей – 14 , в них дітей – 21 особа; 

- малозабезпечених сімей – 5; в них дітей – 7 особи; 

- учнів, схильних до правопорушень – 0 особи; 

- неблагополучних сімей - 3,  в них дітей  - 3; 

- сімей які знаходяться у складних життєвих обставинах - 7, в них дітей 

– 8. 

На учнів, з неблагополучних сімей, заведено картки обліку, журнали 

спостережень. Одну дитину поміщено до притулку «Любисток». 

Працює 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.  

У 2017-2018 н.р. у конкурсі на кращу правовиховну роботу школа 

посіла І місце. 

Протягом 2017-2018н.р. організовувались зустрічі з лікарем 

гінекологом, проводились лекції психологом школи Волковою Н.М. 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 2017 року проведено 

Місячник правових знань, у грудні 2017р Тиждень права.  

Класні керівники ведуть чіткий (поурочний) контроль за станом 

відвідування учнями занять. Записи здійснюють у класних журналах та 

відповідному журналі відвідування. Видано накази директором школи  «Про 

відвідування учнями занять»(від 29.12.2017р. №336, від 25.06.2018р. № 103). 

Із метою пропаганди здорового способу життя в школі організовано 

чітку та цілеспрямовану роботу з означеного питання: 

- анкетування учнів; 

- години спілкування; 

- перегляд відеофільмів «Правда про наркотики», «Міфи і реальність 

про СНІД», «10 причин через які ти не станеш наркоманом» тощо. 

Розроблено заходи щодо розвитку патріотичного виховання учнівської 

молоді на 2017/2018 н.р. Учні традиційно беруть участь у святкуванні Дня 

Перемоги, Дня міста, упорядковують могилу Панаса Мирного, що 

знаходиться у Зеленому Гаю, проводять флеш-моби до Дня миру, Дня 

вишиванки, до Дня Соборності України. Шкільним волонтерським загоном  

проведено ряд заходів – це допомога дітям, що знаходяться на лікуванні у 

Полтавському обласному протитуберкульозному диспансері, збір продуктів 

харчування та одягу для дітей інтернату окупованої території, взяли участь у 

Форумі волонтерів м. Полтави. Заслуговують на увагу такі форми роботи, як 

виховні години, тематичні лінійки, круглі столи, акції «Милосердя», «Від 

серця до серця», «Діти — дітям», «Найважливіша справа року». 

Проведено благодійний Осінній ярмарок «Добро врятує світ», 

розповсюджено марки від товариства Червоного Хреста. 

Шкільний волонтерський загін «Турбота» посів ІІІ місце на конкурсі 

«Волонтер-2017». 

Із метою розвитку духовності та моральності школярів,  ознайомлення 

з історією рідного краю протягом навчального року організовано екскурсії до 

м. Святогірськ, м. Дніпро,  до музеїв міста. 

Із метою змістовного дозвілля учнів педагогом-організатором      

Педько К.М. проведено романтичне шоу до Дня закоханих, Свято  «Посвята 

в барвінчата» для учнів 1 класу, День працівників освіти, свято до 8 Березня, 

Новорічні свята, свято Першого та Останнього дзвоника. 

Особливу увагу приділено екологічному та трудовому вихованню 

учнів. Кожного року учнівський та педагогічний колективи школи беруть 

участь у акції «Зробимо країну чистою», у Двомісячнику чистоти. У 2017-

201н.р. екологічний гурт «Барвінок» взяли участь у Всеукраїнських 

екологічних акціях «Зелений паросток майбутнього» (ІІІ місце), «Парки – 

легені міст і сіл України» (ІІ місце), у конкурсі-огляді екологічних 

агітбригад. Учні 4 класу взяли участь в обласному конкурсі «Юни 



дослідник». Учитель географії Пархоменко Л.В. разом із шкільним 

волонтерським загоном «Турбота» прийняли участь у всеукраїнському 

проекті «Батарейки здавайтесь», акції по збору пластикових кришок та 

пляшок. 

У закладі працює батьківський університет «Азбука родинного 

виховання» за окремим планом. Згідно з планом роботи для батьків 

проведено бесіди «Статеве виховання як невід’ємна частина морального 

виховання», «Роль сім’ї у формуванні громадянських позицій юнаків і 

дівчат», «Виховання ціннісного ставлення до суспільства і держави». 

Протягом року проведено загальношкільні батьківські збори для учнів, 

де розглянуто питання: «Суїцидальні тенденції серед неповнолітніх», 

«Соціальний захист неповнолітніх», «Про виконання заходів щодо реалізації 

Програми літнього оздоровлення дітей та учнівської молоді у 2018році». 

Раз у місяць працює консультаційний пункт для батьків із питань 

труднощів у виховання дітей, надання допомоги сім’ям із метою поліпшення 

відвідування дітьми школи, своєчасне інформування батьків про відсутність 

дітей на заняттях. Консультаційні послуги надають практичний психолог 

Волкова Н.М., заступник директора з НВР Тутак І.М. Крім того, психологом 

школи Волковою Н.М. проведено тестування з метою виявлення готовності 

майбутніх першокласників до навчання в школі, щодо навчання та 

дисциплінарної відповідальності учнів 8 класу, адаптації учнів 5-х та 1 

класів. 

У школі діє дитяче самоврядування ТО «Відродження». У 2017-2018 

н.р. головою дитячого самоврядування є учень 9 класу Радкевич Б. 

Організація має свій Статут та програму, чіткі напрямки діяльності. Країна 

Барвінкова – це об’єднання наймолодших  школярів від 6-10 років (1-4кл.). 

У Країні Барвінковій є свої традиції, закони, символи, атрибути. 

Кожний первинний колектив має власну назву, девіз.  

Протягом 2017-2018н.р. учні брали участь у міських заходах: 

- Конкурсі-захисті проектів національно-патріотичного напрямку «Ми 

віримо в гарне майбутнє» (І місце міський та обласний етапи); 

- Спартакіаді школярів («Шкіряний м’яч», спортивні естафети, гра 

«Сокіл», змагання з баскетболу дівчата та хлопці);  

- Параді вишиванок та ярмарці творчих робіт, 

- Краєзнавчій конференції «Пізнання історичної минувшини в іменах – 

підгрунтя нації», 

- Фестиваль-конкурс «Світ професій» (ІІІ місце), 

- Творче тріо (ІІІ місце), 

- Краєзнавчій експедиції «Моя Батьківщина - Україна» (ІІ місце), 

- Фестивалі дитячої творчості «Світ дитячих захоплень»: хор хлопців 

(V, керівник Торяник Н.К.), інструментальний жанр (ансамбль 

бандуристів «Веселка» посів ІІІ місце, керівник Головльова Н.В.), 

- Конкур-огляд екологічних агітбригад, 

- Екологічна експедиція «Юний дослідник» (учні 4 класу); 

- У світі птахів (учні 7 класу), 



- Спортивному святі «Мама, тато, я – спортивна сім’я» (сім’я 

Недайборща Романа учня 4 класу). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


