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«Педагогічна ідея -  це повітря , в якому розправляє крила педагогічна 
творчість» - одна із тез, яка є домінуючою у формуванні життєвих 
компетентностей особистості шляхом упровадження нових освітніх технологій у 
навчально -  виховній роботі школи.

Наша школа -  це освітній і культурний центр південної частини міста, 
стартовий майданчик для добрих починань і злетів кожного її вихованця. Це 
заклад, де кожен реалізує свої здібності й задовольняє власні інтереси. Соціальна 
місія школи: дати учням освіту, яка б відповідала духовним і моральним 
потребам життя народу України, формувати особистість, здатну до 
самовизначення та самореалізації, що відповідає вимогам, які диктує нам 
сучасне життя.

Педагогічний колектив школи налічує 45 талановитих, яскравих, 
своєрідних особистостей, творчих і самовідданих людей, які наповнені 
бажанням створити унікальну модель сучасної школи, у постійному пошуку 
шляхів формування ключових компетентностей вихованців на різних етапах їх 
навчання.

Серед них - 30 учителів вищої категорії, 11- відмінники освіти України,
15 - мають звання „Старший вчитель”, 2 - вчитель-методист, 4 зайняли призові 
місця у районних професійних конкурсах „Учитель року” 2007, 2009, 2013 роки, 
« Найкласніший класний » - у 2011 році.

Головною метою діяльності школи є пошук, виявлення та забезпечення 
підтримки здібностей і обдарувань молоді шляхом створення умов для їх 
творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку.

Для реалізації поставлених завдань в школі функціонують класи з 
допрофільною підготовкою та профільні: 10-11 класи філологічного та біолого -  
хімічного профілю , факультативи та курси за вибором учнів. Учні вивчають 
іноземні мови : англійську, російську мову, мають можливість працювати в 
комп’ютерному класі .

На уроках та заняттях гуртків хореографії, вокального та хорового співу, 
туризму і краєзнавства, спортивного туризму діти набувають досвід у досягненні 
найвищої своєї мети -  бути Людиною.

Вихованці школи -  учасники, дипломанти і призери Всеукраїнських, обласних, 
районних фестивалів, конкурсів, олімпіад.

Одним з головних завдань школи, батьків, громадськості є втілення ідеї 
здорового способу життя, виховання молодих громадян здоровими, всебічно 
розвиненими і духовно багатими людьми.

Поетапне запровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально - 
виховний процес, функціонування психолого-педагогічної служби, відстеження 
психоемоційного стану тривожності та самопочуття вихованців, проведення 
тренінгових занять для старшокласників за програмою „Школа, проти СНТДу”, 
засідання круглого столу, тестування, моніторингові дослідження, уроки 
психології в Раді профілактики, співпраця з громадськими організаціями 
допомагають зберегти, зміцнити здоров’я вихованців, збагатити їх духовний 
світ.



Атмосфера співпраці, прикладу, відчуття спільної справи об’єднує 
вчителів та учнів, спонукає до творчості, пошуку, роздумів і вирішення малих і 
великих проблем. Для педагогів їх професія не просто робота, а - життя, а учні 
не просто вчаться жити, вони живуть вже сьогодні кожною справою.

Стало традицією проведення спортивних змагань між збірними вчителів та 
старшокласників, їх батьків, спільних фестивалів, конкурсів та свят, де учні, 
батьки і педагоги -  ентузіасти, однодумці, яскраві своєрідні особистості.

Тут панує атмосфера добра, співпраці, великої поваги і шани різних 
поколінь, творчості, віри в людину. Функціонування школи здоров’я 
супроводжується роботою кваліфікованої медичної служби: система 
моніторингу стану здоров’я дітей, організація поглибленого медичного огляду, 
ведення листків здоров’я, запобігання захворювань, випуск бюлетенів, уроки 
здоров’я. . На контролі медичного працівника харчування дітей: меню, режим 
харчування, вітамінізація в різні пори року.

Уроки фізкультури дають можливість формувати практичні навички 
здорового способу життя. В програмі виділено індивідуальні години, що дало 
можливість проведення окремих занять з учнями групи здоров’я та тих, що 
можуть займатись спортом, більш детально оволодівати технікою гри в футбол, 
волейбол, баскетбол.

Забезпечуючи руховий режим, поєднуючи гармонію душі та тіла, в школі 2 рік 
діє факультатив хореографії. Для цього обладнано хореографічний зал, де 
займаються учні 2-10 класів та гуртківці танцювальних колективів.

У школі створено куточок -  музей « Світлиця », який береже в собі дух 
минулого і є нашою гордістю. Вивчають під час годин спілкування традиції 
нашого народу, звичаї та обряди, для цього зібрали багато речей давнини.
В центральному коридорі обладнаний куточок державної символіки: України , 
Кіровоградської області , Новомиргородського району та школи.

Із ранньої весни до пізньої осені біля школи буяння квітів, що милують око, 
створюють всім хороший настрій, приносять дітям задоволення від своєї праці..

Педагогічний колектив тісно співпрацює з шкільним самоврядуванням. Не 
губити ініціативу дітей, дати відчути, що кожна дитина - то особистість, що в 
школі переймаються її проблемами. Виховання лише тоді стає мистецтвом, коли 
кожна дитина зможе знайти себе в цікавих справах, реалізувати себе в житті.

Наших випускників можна зустріти в різних куточках України і світу. Вони 
завжди раді зустрічі зі школою, радіють нашим досягненням, а свої шкільні роки 
згадують як найкращі дні свого життя.

У стінах школи панує творчий пошук, зберігаються і розвиваються шкільні 
традиції, створено умови для розвитку активної творчої особистості. Значним 
досягненням школи є те, що не виміряти ніякими цифрами, але не можна, 
увійшовши сюди, одразу не вловити дух взаємоповаги, цінність кожної людини, 
атмосфери тепла і затишку рідної домівки, любові і натхнення.



Інформаційна довідка про школу 
Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів№3 
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області

Директор школи -  Свистунова Тетяна Іванівна 
Заступник директора школи з НВР -  Самченко Надія Борисівна 
Заступник директора з виховної роботи - Різун Тетяна Миколаївна 
На 01.09.2013 року у  школі:
Учнів - 375 ( з них дівчат -189; хлопців -186 )
Класів - 21
Наповнюваність класів:
1 клас -39 ( 1А- 19, 1Б-20)
2 клас -  34 ( 2А- 16 ,2Б-18)
3 клас -46 (3А-23, 3Б-23)
4 клас -  37 ( 4А-17, 4Б-20)
5 клас -34 (5А-17, 5Б-17)
6 клас -31 ( 6А-15, 6Б-16)
7 клас -19
8 клас -27
9 клас -35 ( 9А-17, 9Б-18)
10 клас -42 ( 10А -14, 10Б-15, 10В-13)
11 клас -31 ( 11А-15, 11Б-16)
За індивідуальним планом навчаються - 14 учнів.

Гуртків - 10 
Спортивних секцій - 2 
Режим роботи школи -  п ’ятиденний 
Понеділок

1 урок 8.00-8.45
2 урок 8.55-9.40 
година спілкування 10.00-10.25
3 урок 10.30-11.15
4 урок 11.35-12.20
5 урок 12.30-13.15
6 урок 13.25-14.10
7 урок 14.20-15.05
8 урок 15.15-16.00

Мова навчання -  українська
У 2013-2014 навчальному році штатними працівниками школа забезпечена на 
100%: працює 45 педагогічних працівників та 23 працівники з числа 
обслуговуючого персоналу

На сьогоднішній день у школі працюють вчителі з категорією:
Спеціаліст -  5 
Спеціаліст ІІ категорії - 2 
Спеціаліст І категорії - 7 
Звання «Старший учитель» - 15

Вівторок-п-ятниця

1 урок 8.00-8.45
2 урок 8.55-9.40
3 урок 10.00-10.45
4 урок 10.55-11.40
5 урок 12.00-12.45
6 урок 12.55-13.40
7 урок 13.50-14.35
8 урок 14.45-15.30



Звання «Учитель -  методист» - 2 
Спеціаліст вищої категорії -  30 

Характеристика контингенту учнів:
- діти-інваліди - 8 учнів;
- діти з неповних сімей - 54
- діти, які постраждали від наслідків ЧАЕС -  4;
- діти, з малозабезпечених сімей -  2;
- діти з багатодітних сімей -  38;
- діти-напівсироти - 22;
- діти, які перебувають на диспансерному обліку -  89;
- діти, які перебувають на внутрішкільному обліку - 0;

У 2013-2014 навчальному році школа працює у режимі однієї зміни, 
початок занять о 8.00, закінчення 8 уроку -  о 15.30.

Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи 
тривалість уроку :

- в перших класах -  35 хвилин,
- в 2 - 4 класах -  40 хвилин,
- в 5 - 11 класах -  45 хвилин,

Перерви - тривалістю 10 та 20 хвилин. Для забезпечення належної 
організації гарячого харчування впроваджено 2 великі перерви по 20 хвилин. 

Заняття проводяться за семестрами:
I семестр -  2 вересня -  27 грудня
II семестр -  13 січня -  30 травня

Протягом навчального року проводяться для учнів канікули:
- осінні з 28.10.13 по 03.11.13 року;
- зимові з 30.12.13 по 12.01.14 року;

- весняні з 24.03.14 по 30.03.14 року.
Навчальний рік завершується :
- у 1-11 класах 30 травня;
Навчальні екскурсії : 1-4 класи -  02 -  05 червня 2014 року;
Навчальна практика: 5-8,10- 02-13 червня 2014 року .
Державна підсумкова атестація проводиться :
4 класи -  13-22 травня 2014 року;
9 класи -  02 -16 червня 2014 року ;
11класи -  23 -  29 травня 2014 року.
Вручення документів про освіту : 
базову -  учням 9 класів -  18, 19 червня 2014 року; 
загальну середню -учням 11 класів -  31травня,01 червня 2014 року

Формування контингенту учнів школи здійснюється у межах 
Новомиргородської загальноосвітньої школи І - ІІІ степенів № 3 -  південна 
частина міста .



І. НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА

Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 у своїй діяльності 
керується:
1. Законами України:

- «Про освіту» від 23.05.1991 р.№1060-ХІІ;
- « Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. №651-ХІУ;
- «Про м ови.....» від 28.10.1989 р. №8312-11;
- «Про відпустки» від 15.11.1996 р. №504/96-ВР;
- «Про місцеве самоврядування в Україні» від 06.10.1998 р.№163-ХІУ

2. Указами Президента України:
- «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року» від 29.06.1995 р. №489/95;
- «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 
20.03.2008 р. №244/2008.

3. Постановами Кабінету Міністрів України:
- «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 16.11.2000 р. 
№1717;
- «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 20.04.2011 р. №462;
- «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти» від 14.01.2011 р. №24;
- «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» 
від 27.08.2010 р. N 778.

4. Постановою Головного державного санітарного лікаря України від
14.08.2001 р. №63 про затвердження Державних санітарних правил і норм 
5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання 
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 
процесу».
5. Наказами Міністерства освіти і науки України

- «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» від 
07.04.2005 р. №204;
- «Про затвердження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень 
учнів у системі загальної середньої освіти» від 04.09.2000 р. №428/48;
- «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників» від 06.10.2010 р. №930;
- «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх 
навчальних закладів» від 20.07.2004 №601;
- «Про затвердження Порядку державної атестаційної загальноосвітніх 
дошкільних та позашкільних навчальних закладів» від 17 червня 2013 № 772;
- «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з 
базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково- 
дослідницьких робіт та конкурсів фахової майстерності» від 18.08.1998 р. 
№305;
- «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної 
освітньої діяльності» від 07.11.2000 р. №522;
- «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти 
України» від 03.05.1999 р. №127;



- «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітніх 
навчальних закладів» від 14.05.1999р. №139;

6. Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту «Про підготовку 
до початку 2011/2012 навчального року» від 11.05.2011 р. №436.
7. Переліком навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і 
науки, молоді та спорту для використання в початкових класах, основній і 
старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах.
8. Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів.
9. Нормативною базою з питань зовнішнього незалежного оцінювання.
10. Іншими актами законодавства в галузі освіти у тому числі місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Функціонує відповідно до «Положення про загальноосвітній навчальний 
заклад», затвердженого Постановою Кабінета Міністрів України від 14.06.2000 
року №964, створює необхідні умови для здобуття загальної середньої освіти на 
рівні Державних стандартів і сприяє вихованню морально й фізично - здорового 
покоління.

Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ст. №3 побудована в 1985 році, розташована у 
триповерховому приміщенні і займає площу 5854 м , розміщена на земельній 
ділянці площею 3,5 га в зоні населенного пункту на відстані 25 м від житлових 
будинків з одного боку, та від центральної дороги на відстані 50 м з іншої 
сторони, згідно з нормами інсоляції , природного освітлення та шумозахисту.

Від центральної дороги школа відокремлена металевою огорожею, по 
всьому периметру посаджені декоративні кущі та розбиті клумби. Територія 
школи умовно поділена на функціональні зони: спортивний майданчик, 
господарська зона та зона допризивної військової підготовки. Під’їжджа частина, 
пішохідний перехід до господаоської зони і надвірних туалетів мають тверде 
покриття. Господарська зона має окремий в’їзд. Стан шкільної території 
задовільний, крім школи є наступні будови:

-  котельня площею 156м
-  газовий модуль 40м2
-  2 зовнішні вбиральні 8м2
-  майстерня 404, 2м2
Технічний стан споруд знаходиться у доброму стані.
Зовнішній вигляд приміщення та надвірних споруд -  задовільний.
Всі класи мають природне освітлення. Світло падає на парти зліва, рівень 

штучного освітлення відповідає санітарним нормам. Розташування і орієнтація 
основних функціональних приміщень школи забезпечує безперервну інсоляцію 
протягом не менш як трьох годин на день. Всі вікна оснащені кватирками, 
приміщення природно провітрюється.

Площа зелених насаджень не менше 40% від загальної площі шкільної 
території. Перед приміщенням школи розбито клумби. Заборонених ключових 
дерев і кущів та рослин з отруйними ягодами немає. Територія школи 
озеленена: ростуть різні дерева, розбито 25 клумб. За кожним класом 
закріплена зона трудової дії, яку діти доглядають. На квітниках в рамках 
конкурсу „Найкраща клумба ,” висаджено більше 30 видів квітів, оформляються 
клумби.



Для забезпечення навчальної діяльності в школі є:

- бібліотека ( два примічення , читальний зал, фонд для підручників та
худож.літер.);
- спортивний зал та спортивна кімната для тенісу;
- актова зала (налічує 150 місць);
- хореографічний клас
- ігрові кімнати для початкових класів
- спальня
- їдальня (налічує 150 місць);
- методичний кабінет
- майстерні: швейна , кулінарна, слюсарня, столярня (обладнані інвентарем).
- Кімната для пиття води;
- Музичний клас;
- Буфет на 10 місць;
- Кабінет практичного психолога;
- Кабінет для громадського інспектора;
- Радіорубка;
- Кабінет логопеда;
- Класні кімнати -21
- Кабінет хімії, фізики, біології, Захист Вітчизни;
- Кабінет інформатики -  14 комп*ютерів
- Туалетні кімнати -  4
- Кабінети для індивідуального навчання.
- Школа забезпечена двома шкільними автобусами.

Приміщення школи обладнане водяним опаленням, опалюється газом. 
Школа опалюється від транспортабельної модульної котельні потужністю 600 
кВт (всередині котельні стоять 6 котлів по 100 кВт). Школа обладнана тепловою
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мережею, на опалення приміщення в рік потрібно 124800,8 м газу.
Розгалуження опалювальної системи у приміщенні у задовільному стані.
У приміщенні школи дотримується повітряно-тепловий режим, у класних 

кімнатах дотримується чистота повітря, яка забезпечується регулярністю 
вологого прибирання приміщень із використанням дезінфікуючих і миючих 
засобів та використання усіх видів провітрювання. Наявна система вентиляції 
класних кімнат.

У приміщеннях школи є система водопостачання та каналізація.. У 2013 
році систему водопостачання переобладнано таким чином, що вода подається по 
водопровідній системі до їдальні, котельні теплового розподільчого пункту, 
трьох внутрішніх туалетів і умивальників. Вода доброякісна у відповідності із 
ДСанПіН. Для питної води встановлені очисні фільтри. На території школи 
обладнано вигрібні каналізаційні ями.

Електрозабезпечення школи здійснюється з підстанції, що знаходиться на 
території школи і стоїть на балансі Новомиргородського РЕМу.

На стінах коридорів розміщенні інформаційні стенди роботи шкільного 
дитячого самоврядування та куточки :„Спортивна гордість школи”, « Гордість 
твоя, школо!», «Шкільна родина» На І поверсі знаходиться композиція



,, Символи нашої держави”, інформаційний екран основних ділянок діяльності 
школи „Шкільне життя” та розміщуються змінні виставки, презентації.
Для забезпечення нормальних умов для здобуття базової середньої освіти школа 
має достатню навчально- матеріальну та методичну базу, кількість класних 
кімнат, необхідних навчальних кабінетів з препараторськими.
Приміщення школи та класів естетичного оформлені:
зал хореографії площею 57 м2 обладнаний стінкою; актовий зал з радіорубкою
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площею 140 м , акустичною системою, кабінети психології та практичного 
психолога обладнані м’якими меблями, телевізором, копіювальною технікою, 
ОУО, профорієнтаційними стендами; кабінет хімії має препараторську, в якій 
систематизовані хімічні реактиви для проведення практичних робіт, витяжну 
шафу, демонстраційний стіл, у класній кімнаті знаходяться 11 постійно діючих 
та змінних стендів, куточок техніки безпеки; кабінет біології має меблеву стінку 
з наочністю, дидактичним матеріалом для проведення практичних та 
лабораторних робіт, систематизованими таблицями, мікроскопами, в кабінеті 
діють 6 стендів; кабінет фізики має меблеву стінку, в якій розміщені прилади для 
проведення практичних і лабораторних робіт, препараторську, 5 діючих стендів, 
куточок техніки безпеки; кабінет географії має меблеву стінку, в якій розміщені 
зразки корисних копалин Кіровоградщини, виставка учнівських робіт, 
дидактичний та роздатковий матеріал для проведення практичних робіт, 
препараторська з набором географічний карт і таблиць; кабінет для проведення 
занять з предмету „Захист Вітчизни”, в якому діють стенди „Тактична 
підготовка”, „Вогнева підготовка”, „Військова топографія”, Статут збройних сил 
України”, „Військова присяга”

Обладнання класних кімнат, шкільних майстерень, бібліотеки відповідає 
вимогам державних санітарних правил і норм влаштування, утримання 
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 
процесу.

Рівень штучного освітлення навчальних приміщень та території школи 
відповідають санітарним нормам. Природне та штучне освітлення в класах, 
спортивному залі, шкільній майстерні та в коридорі відповідає вимогам 
Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 
року №63.

На спортивній зоні розміщено спортивне поле.
Спортивний майданчик побудований з використанням дренажу. Футбольне 

поле має трав’яне покриття з рівною поверхнею.
У приміщенні школи розміщується спортивний зал площею 288,5 м , 

спортивна кімната площею 58 м2, обладнані згідно існуючих вимог. У 
спортивному залі підлога та стіни пофарбовані. Обладнано: «шведську стінку», 
тренажери для врав, гімнастичні козли, тенісний стіл, канати. В наявності є 
обладнання для проведення уроків фізкультури і спортивних занять: гімнастичні 
мати, м’чі, списи для метання , гімнастичні лави, скакалки та ін.. Усі спортивні 
прилади й обладнання використовуються під час проведення уроків фізичної 
культури надійно закріплені, в належному стані. На вікнах та світильниках
установлено захисну огорожу від ударів м’яча. Біля спортивного залу
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В залі знаходяться:
- щит баскетбольний -  2 шт.
- сітка волейбольна -  1 шт.
- шведська стінка -  1 шт.
- спортивний кінь та підставка до нього -  1 шт.
- колода -  1шт.
- брусся -  1шт.
- штанга -  1шт.
- мати -  6шт.
- м’ячі -  8 шт.
- борцівський ковбик -  1 шт.
Спортзал освітлюється 6 електричними лампами, які захищені плафонами. 

Наявний акт-допуск для проведення занять у спортивному залі.
У школі є майстерня по металу, деревообробна майстерня, кабінет 

обслуговуючої праці. У них знаходяться слюсарні станки, станки по дереву, 
швейні машинки.

У навчальній майстерні , крім загального освітлення передбачено місцеве, 
біля станків з метою дотримання техніки безпеки, профілактики травм 
передбачено подвійне включення електрообладнання в електромережу.

Для навчання першокласників використовуються класні кімнати, спальні 
забезпечені постільною білизною, ігровими куточками та меблями, наявні 3 
ігрові кімнати для молодших школярів.

Для проведення позакласних заходів використовується актовий зал на 200 
місць.

У навчальному закладі обладнаний один комп'ютерний клас із загальною 
кількістю 14 коп'ютерів. Його конфігурація -  13 + 1 ( тринадцять комп'терів для 
учнів та один для вчителя).

b  технічних засобів навчання наявні: 1 комп’ютерний комплект ( на 14 
комп’ютерів), комп’ютер у секретаря, директора школи , практичного психолога, 
два комп'тери у лаборантів , 1 -  у бібліотеці , телевізор, сканер, 4 - принтери, 
проектор. ТЗН та наочностями школа забезпечена на 70-80%.Школа підключена 
до мережі !нтернету та функціонує система ГСУО.

Шкільна бібліотека розміщена у навчальному корпусі. Фонд 
бібліотеки становить 33488 примірників. Кількість підручників -  17904шт. 
Площа бібліотеки 57,0 м2, читального залу -  20 м2, яка забезпечена бібліотечним 
обладнанням (15 стелажів, 2 кафедри видачі, каталожна шафа, 3 столи), 
нормативно-правовими документами: Закон України „Про освіту”, „Положення 
про бібліотеку Новомиргородської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 ”, 
„Паспорт бібліотеки НовомиргородськоїЗШ № 3 ”, „Правила користування 
шкільною бібліотекою” В наявності є достатня кількість навчальних посібників, 
художньої літератури та фахових періодичних видань. Щорічно фонд 
поповнюється новими примірниками.
Бібліотека оснащена комп'ютером і підключена до мережі !нтернет. Бібліотека 
має доступ до Національної бібліотеки ім. Вернадського .

Оформлено постійно діючі виставки .Виготовлено стенди «Бібліотечні 
правила». „Єдині вимоги щодо збереження підручників”.



Щорічно фонд поповнюється новою художньою літературою та 
підручниками, які надходять через комунальне підприємство «Обласний 
бібліотечний колектор» за рахунок коштів відділу освіти. Школа забезпечена 
чинними навчальними програмами з усіх предметів.

Усі класні кімнати , навчальні кабінети і майстерня забезпечені 
відповідними меблями. Використовуються справні меблі, підібрані відповідно 
до віку та зросту дітей. У наявності акти-дозволи на експлуатацію навчальних 
кабінетів, майстерень, спортмайданчиків.

Щоденний контроль за дотриманням чинних санітарних норм і правил 
здійснює директор школи.

Шкільна їдальня розрахована на 150 місць, на базі школи функціонує 
буфет на 10 посадочних місць, є харчоблок, який складається з :

- зал -  193,8м2
- кухня -  42м2
- мийка -  24м2
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- кладова -  12,96м2
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- роздягальня -  18,4 м
- вбиральня -  2,16м2

У харчоблоці є в наявності:
- морозильний ящик на 500л;
- холодильник -1;
- 4 електроплити ( з духовками);
- 2 водонагрівні котли по 150 л ( не працюючі);
- болер на 100л;
- 3 столи ,оббиті алюмінієм ( для риби, м’яса та борошняних виробів);
- 1 електром’ясорубка;
- електротерези;
- жарочна шафа;
- комплекти посуду.

Харчоблок забезпечений відповідним інвентарем -  
розділовими столами, дошками, ножами, посудом. Весь інвентар маркований, 
використовується за призначенням.

Харчоблок оснащено витяжною вентиляційною системою, є 
каналізація, водогін. Вода якісна, і відповідає нормам СЕС ( про що свідчить 
висновок СЕС від 20 травня 2013 року). Посуд миється і полощеться у трьох 
ванночках, згідно з нормами СЕС. Біля харчоблоку знаходиться 2 умивальники, 
де діти перед обідом миють руки. Обід починається о 12 годині дня. Тижневе 
меню, яке затверджено відділом освіти та погоджено головним санітарним 
лікарем СЕС, адміністрацією закладу. Щоденне меню розробляється на основі 
примірного двотижневого меню медичною сестрою Новіковою О.М., яка працює 
в школі з 2012 року ( закінчила Черкаський медколедж у 2004 році)разом з 
кухарем Терещенко І.В.( Капітанівське ПТУ). Кухар працює в школі з 2004 року. 
Допомагає кухарю Науменко Л.Г.( техпрацівник по кухні, працює у школі з 
2005 року)
На харчоблоці є в наявності такі журнали:

- журнал закладки продуктів,
- журнал бракеражу готової продукції,



- журнал бракеражу сирої продукції,
- журнал виходу готової продукції,
- журнал здоров’я,
- журнал термометрії,
- журнал зняття проби,
- журнал реєстрації медичних книжок.

Медсестрою Новіковою О.М. ведеться систематичний 
контроль за санітарними станом харчоблоку, умовами зберігання і термінами 
реалізації продуктів, за вчасним маркуванням посуду та іншого інвентарю. 
Продукти харчування постачає «Райагротехсервіс», згідно договору. На всі 
продукти є відповідні документи та сертифікати якості. Харчування одноразове, 
різноманітне, калорійне. Відповідальний етап контролю за якістю їжі -  це зняття 
проби з готових страв, при цьому визначається фактичний вихід страв, смакову 
якість, наявність складових частин страви. Добові проби зберігаються у 
холодильнику, у спеціально відведеному посуді з датами, який промаркований і 
закритий кришками. Є харчоблок, який складається з двох цехів, для холодної 
обробки продуктів, та для приготування гарячих страв. Також є два підсобні 
приміщення для зберігання продуктів. На харчоблоці знаходиться 4 електричні 
плити, холодильник, кухонний посуд, електроболер на 100 л., який забезпечує 
гарячою, проточною водою харчоблок. Приміщення харчоблоку оснащене 
витяжною вентиляціною системою. Харчоблок, допоміжні приміщення, все 
обладнання відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Біля їдальні знаходиться 
кімната з 2 умивальниками, де діти перед обідом миють руки.

Технічне обладнання в робочому стані. Продукти харчування 
зберігаються у кладовій, овочесховищі, швидкопсуючі продукти -  в 
холодильнику, а сипучі на обладнаних стелажах в ларях з кришками. 
Дотримується сусідство продуктів у кладовій. Добова норма їжі на одну дитину 
згідно щоденного меню також зберігається у холодильнику.

Харчоблок повністю забезпечений миючими та дезінфікуючими 
розчинами , у виробничих приміщеннях харчоблоку наявний окремий вихід на 
подвір’я.

Обідній зал обладнаний столами та стільцями. Столи мають гігієнічне 
покриття. Відстань між столами згідно існуючих санітарних норм. Столи щодня 
миють гарячою водою з кальцинованою содою, а після кожного прийому їжі 
чистими вологими ганчірками. Столовий посуд відповідає санітарно-гігієнічним 
нормам.

Харчування дітей у загальноосвітньому навчальному закладі 
організовано відповідно до інструкції Міністерства охорони здоров’я України, 
затверджених згідно з чинним законодавством . Використання приміщення 
харчоблоку і їдальні згідно призначення.

Для медичного обслуговування учасників навчально-виховного 
процесу функціонує медичний кабінет. Є кабінет практичного психолога.

У школі структура навчального року : поділ його на чверті, семестри. 
Тривалість навчального тижня та розклад уроків встановлено і у відповідності 
до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Режим роботи закладу визначено за погодженням із районною СЕС. 
Гранично допустима сумарна кількість годин(уроків) тижневого навантаження



учнів встановлено згідно 5-денного навчального тижня і не перевищує 
встановлену межу по класах.

Педагогічні працівники , класні керівники постійно проводять 
роз’яснювальну роботу серед учнів по збереженню шкільного та класного 
майна. Працівники закладу та учнівський колектив люблять школу, завжди 
підтримують чистоту, порядок, чітко налагоджено чергування. З року в рік 
дирекція , колектив школи, батьки, учні, проводять косметичний ремонт класів, 
коридорів та підсобних приміщень. Стан приміщення школи та меблів у 
доброму стані. Своєчасне та якісне проведення поточного ремонту , бережливе 
відношення допомагає утримувати приміщення, меблі, всю шкільну територію у 
належному санітарному стані згідно діючих вимог. Колектив школи 
неодноразово нагороджувався Грамотами відділу освіти за якісну підготовку 
закладу до нового навчального року.
При викладанні основ наук вчителями школи використовуються програми з 
базових дисциплін, затверджені МОН України , які реалізують завдання освітніх 
галузей Державного Стандарту освіти в Україні.

Школа повністю забезпечена чинними навчальними програмами з усіх 
предметів інваріантної та варіативної частин робочого навчального плану.

Навчально-матеріальна база використовується в навчально - виховному 
процесі досить ефективно, матеріально відповідальні особи дбають про 
збереження майна.

Щороку здійснюється поточний ремонт шкільного приміщення за кошти 
відділу освіти, благодійної допомоги батьків, підприємств ЮГ « Юрія» ”, ТОВ 
,Дрищепівка”, КСП ім. Чкалова, ТОВ « Бирзулове», ТОВ «Вентура» 
приватних підприємців.

Охорона праці в школі
Уся робота в закладі з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

планується та ведеться у відповідності до нормативних документів.
Державної та галузевої чинності: Законів України «Про охорону 

праці», «Про пожежну безпеку», «Про цивільну оборону», Наказів МОН України 
№ 563 та №616, Положення про розслідування побутового травматизму, Правил 
пожежної безпеки в закладах освіти , Державних санітарних правил і норм, 
Державних правил для кабінетів, Правил безпечної експлуатації 
інструментального обладнання, Державних правил для газових котелень, 
Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці, та інших 
нормативних актів.

Заклад працює за єдиною системою управління охороною праці , яка 
введена в дію наказом від 23.08.2012 р. № 29.

Щорічно , у відповідності до циклограми, видаються накази по закладу:
« Про організацію роботи з охорони праці в школі» ( від 02.09.2013р.,№171) 
«Про комплексні заходи щодо поліпшення безпеки життєдіяльності учнів у 
навчально-виховному процесі та запобігання дитячого травматизму на 2013 -  
2014 навчальний рік» ( від 01.10.2013 р. № 209)
« Про проведення Всеукраїнського конкурсу -  рейду « Увага! Діти на дорозі!»
( від 06.09.2013 №200)



« Про попередження дитячого травматизму»( від 13.09.2013 р.)
« Про організацію роботи в закладі з питань пожежної безпеки»
( від 05.09.2013 р. № 197)
« Про попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків»
«Про проведення Тижнів безпеки дитини та Тижнів охорони праці»

У закладі здійснюється контроль за виконанням наказів, видаються 
підсумкові накази та приймаються відповідні рішення.

Складено і затверджено план роботи закладу на 2012-2013 , 2013 -  
2014 н.р. у відповідності до рекомендацій.

У плані роботи школи є розділ « Охорона праці. Збереження життя і 
здоров’я дітей», у якому чітко зазначені заходи щодо організації роботи з 
охорони праці та безпеки життєдіяльності, а також перспективний план щодо 
здійснення внутрішкільного контролю за виконанням даних заходів. 
Здійснюється аналіз проведеної роботи з питань охорони праці та попередження 
випадків дитячого травматизму за минулий навчальний рік.

Щороку розробляється план роботи школи по забезпеченню безпечних та 
нешкідливих умов праці та навчання.
Розроблені та затверджені заходи :

• Комплексні заходи щодо попередження випадків ушкодження дітей під 
час навчально- виховного процесу , в побуті та під час літнього 
оздоровлення;

• по забезпеченню безпечних та нешкідливих умов праці та навчання;
• по підготовці школи до роботи у новому навчальному році;
• щодо попередження випадків самогубств;
• щодо виконання програми дорожнього руху та його безпеки;
• щодо попередження випадків отруєнь з дітьми;
• щодо роботи закладу з питань пожежної безпеки.

Усі заходи затверджуються наказом по закладу. Заведено журнал 
обліку та видачі інструкцій, які прошиті, пронумеровані, завірені печаткою. 
Запобігання виробничому травматизму:

1. В закладі розроблений та погоджений перелік інструкцій, що діють на 
підприємстві.

2. В закладі розроблені, затверджені та введені в дію наказом від 27.08.2012 
року, №30, інструкції для всіх працівників закладу.

3. Затверджені, пронумеровані та введені в дію інструкції з охорони праці 
для всіх працівників закладу щодо проведення первинних , повторних та 
цільових інструктажів.

4. Проводяться інструктажі з працівниками з питань ОП та ведуться журнали 
цільових інструктажів.

5. Ведеться у відповідності до рекомендацій журнал реєстрації інструкцій. 
Згідно наказів « Про організацію роботи з охорони праці » в закладі призначені

відповідальні особи за стан охорони праці в навчальних кабінетах, майстернях, 
харчоблоці. Один раз на 5 років переглядаються інструкції з охорони праці для 
працівників. Інструктажі проводяться своєчасно та фіксуються в журналах 
встановленого зразка.

Педагогічні працівники та інші посадові особи проходять навчання в закладах 
згідно розробленого плану. З працівниками, які приймаються на роботу,



проводиться вступний інструктаж з фіксацією у журналі встановленого зразка. 
На проведення навчальних занять в кабінетах підвищеної небезпеки оформлені 
акти, дозволи.

У закладі щорічно проводяться Тижні охорони праці , які мають на меті 
постійний контроль за станом охорони праці в структурних підрозділах. 
Проводиться «Тиждень охорони праці» на основі наказу по школі, в якому чітко 
встановлено терміни проведення. Наказом створюється комісія, що проводить 
перевірку стану охорони праці у встановлений термін. Виявлені недоліки 
фіксуються в акті встановленого зразка в журналі оперативного 
адміністративно-громадського контролю. Після проведення Тижня проводиться 
аналіз загального стану охорони праці, складаються заходи щодо їх усунення. 
Заслуховуються питання по проведенню Тижня на нарадах.

Систематично видаються підсумкові накази з питань охорони праці та 
безпеки життєдіяльності , ведеться журнал відвідування , вхідного та вихідного 
листування з охорони праці.

Профілактична робота щодо попередження випадків дитячого 
травматизму

1. Розроблені та введені в дію інструкції з попередження травматизму в 
навчально- виховному процесі ( пронумеровані, введені в дію наказом для 
всіх кабінетів з підвищеною небезпекою)

2. Розроблені та введені в дію інструкції для проведення цільових 
інструктажів під час виховного процесу, та проведення районних олімпіад 
з базових дисциплін.

3. Ведуться журнали реєстрації інструктажів з учнями під час навчального 
процесу в кабінетах підвищеної небезпеки.

4. Розроблені бесіди з попередження дитячого травматизму( на кожен клас є 
підбірка по видах ушкоджень)

5. Складено та погоджено план проведення бесід з урахуванням пори року та 
по видах ушкоджень.

6. Журнали реєстрації нещасних випадків ведуться без порушень , є 
підшивки по роках , відповідні акти та розроблені заходи щодо усунення 
причин травмування.

7. З метою попередження випадків дитячого дорожно-транспортного 
травматизму в закладі щороку проводиться Місячник « Увага! Діти на 
дорозі», в рамках якого проводиться Тиждень знань правил дорожнього 
руху. В ході місячника проходить ряд заходів , спрямованих на 
попередження випадків дитячого дорожньо -  транспортного травматизму.

8. Складено та затверджено план травмонебезпечних об’єктів мікрорайону 
школи та ознайомлено з ними всіх учнів.

9. В усіх класах та приміщеннях школи є Куточки безпеки, де кожен учень 
має змогу ознайомитися з пам’ятками та правилами безпечної поведінки 
на тему пожежної безпеки, попередження дорожньо -  транспортного 
травматизму, дій на випадок надзвичайних ситуацій та ін..

Щороку (4рази) проводяться Тижні безпеки дитини за тематикою : «тиждень 
знань правил дорожнього руху», «Тиждень знань безпеки життєдіяльності», 
«Тиждень сприяння здорового способу життя», «Тиждень пожежної безпеки»,



про що свідчать накази про проведення Тижнів, підсумкові накази і також 
матеріали, які систематизовані в окремих Теках. Розроблені бесіди, сценарії 
конкурсів, вікторини та виступи агітбригад, дитячі малюнки, буклети та 
фотоматеріали, презентації.

Школа співпрацює з установами та організаціями щодо проведення 
відповідної роботи з питання збереження життя і здоров’я учнів, а саме : з РВ 
ГУМНС та ФАПом ( бесіди, вікторини, практичні тренування).

У планах виховної роботи класних керівників одним з головних завдань є 
робота по формуванню навичок безпечної поведінки та здорового способу 
життя. У кожного класного керівника є окремий розділ, в якому чітко 
плануються заходи з даної роботи, а саме : щотижня проводяться бесіди з 
урахуванням пори року, тематики Тижня безпеки, травмонебезпечні об’єкти 
міста, індивідуальна робота з учнями та робота з батьками. Кожен класний 
керівник має папку, в якій систематизовані матеріали для проведення роботи 
щодо попередження випадків дитячого травматизму та формування навичок 
здорового способу життя.

Контроль за роботою закладу з питань безпеки життєдіяльності 
здійснюється і під час літнього оздоровлення. Щорічно видаються накази « Про 
організацію роботи з питань безпеки життєдіяльності під час літнього 
оздоровлення», затверджені та введені в дію відповідні інструкції, розробляється 
план роботи, проводяться різноманітні заходи.

Питання щодо виконання законодавчих актів з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності постійно заслуховуються на педагогічних радах, нарадах при 
директору, методичних об’єднаннях класних керівників, загальношкільних та 
класних батьківських зборах.

Дані питання заслуховуються постійно на нарадах при директору.
Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ступенів №3 активно працює над 

впровадженням здоров’язберігаючих педагогічних технологій. У закладі 
розроблено план роботи та програму діяльності Школи сприяння здоров’ю. 
Робота здійснюється за такими етапами:

1. Створення організаційно- педагогічних умов:
• школа забезпечена необхідною нормативно-правовою базою;
• здійснене планування роботи щодо збереження та формування усіх 

складових здоров’я;
• Створені необхідні санітарно-гігієнічні умови перебування учнів у закладі, 

а саме тепловий режим відповідає нормам, в закладі обладнані туалетні 
кімнати, в школі є кімната для пиття води, яка обладнана умивальниками, 
їдальня забезпечена гарячою водою.

2. Здійснюється науково-технічне забезпечення:
-починаючи з дітей початкової ланки впроваджуються сучасні психолого

-  педагогічні технології формування здорового способу життя, а саме : 
вправи валеологічного розвантаження під час уроків ;

- На початок уроку дихальні вправи;
- Вправи для формування правильної постави;
- Пальчикова гімнастика;
- Організовуються та проводяться методичні заходи, конференції, «круглі 

столи» та інші форми роботи з даної проблеми.



3.Здійснюється планування та організація виконання заходів щодо популяризації 
здорового способу життя, культури здоров'я, оздоровчої діяльності навчального 
закладу:

- Послідовність та постійна просвітницька робота;
- Залучення батьківської громадськості, пропаганда культури здоров'я, 

проведення спільних заходів( проведення Днів здоров'я, спільних акцій, 
випуски газет здоров'я.)

- Щорічне медичне обстеження;
- Робота спортивних секцій;
- Організоване щоденне гаряче харчування учнів;
- Оформлено листки здоров'я на кожного учня школи;
- Створено банк даних стану здоров'я учнів 1 - 11 класів.
- Проводиться анонімне тестування : «Шкідливі звички» та інші.
У кожному класному журналі , відповідно до вимог , є листок здоров'я, який 
дає змогу, враховувати відхилення в здоров'ї, вірно організовувати роботу з 
такими дітьми. В окремій папці зібрані усі матеріали по проведенню 
медогляду дітей школи.
Розклад уроків відповідає державним санітарним нормам. Усі працівники 
мають санітарні книжки, пройшли медичний огляд, баклабараторні 
обстеження та мають відмітки про щеплення.
У школі дотримується протипожежний режим, первинними засобами 

пожежегасіння забезпеченні на 90%. На кожному поверсі та у кожній 
класній кімнаті є плани -  евакуації на випадок пожежі, необхідні інструкції 
та пам*ятки з пожежної безпеки, розроблені відповідні заходи. В закладі 
наказом визначена особа , відповідальна за протипожежну безпеку в 
закладі.
У відповідності до вимог ведеться вся необхідна документація. В газовій 
котельні оформлений куточок техніки безпеки, в якому наявні нормативні 
документи відомчої чинності., виробничі інструкції, план евакуації та 
відповідна інструкція, розроблені дії на випадок аварійної ситуації. Кухар 
пройшла медогляд і має санітарну книжку. У школі ведуться необхідні 
документи(інструкції, зобов*язання, журнал бракеражу готової та сирої 
продукції) В закладі наказом призначена особа відповідальна за здійснення 
контролю за харчуванням, є відповідальний за безпечну експлуатацію 
будівель і споруд. Відповідно до норм та правил ведеться вся технічна 
документація, відповідні нормативні документи.



II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Головними завданнями навчального закладу є:
- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну освіту;
- виховання громадянина України;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 
традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей 
українського народу та інших народів і націй;
- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з 
усвідомленою громадською позицією, почуттям національної 
самосвідомості особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
- виховання в учнів поваги до Конституції України та державних 
символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної 
гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення 
до обов’язків людини і громадянина;
- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового 
світогляду;
- реалізація права учнів на вільне формування політичних і 
світоглядних переконань;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших 
громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового 
способу життя, збереження і зміцнення фізичного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системних наукових знань про 
природу, людину і суспільство;
- створення умов для здобуття загальної середньої освіти в межах 
державних стандартів, забезпечення їх наступності.

У Новомиргородській ЗШ I-III ст. № 3 навчаються діти, що досягли 
шкільного віку. Щорічно, до 5 вересня, уточнюються списки дітей віком від
5 до 18 років, які проживають на території міської ради , південної частини 
міста. Ця інформація подається у відділ освіти Новомиргородської 
райдержадміністрації.

Майбутні першокласники проходять медичне обстеження у дитячому 
відділенні центральної районної лікарні. Зарахування учнів здійснюється за 
наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а 
також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого 
зразка, свідоцтва про базову середню освіту - для учнів 10 класу

Питання переведення та випуску учнів зі школи розглядається на 
засіданні педагогічної ради, її рішення стверджується наказом по школі. 
При звільненні учнів від державної підсумкової атестації адміністрація 
школи керується „Положенням про державну підсумкову атестацію учнів 
(вихованців) у системі загальної середньої освіти”, відповідними 
довідками ЦРЛ, заявами батьків та рішенням педради з цього питання.
Робота педагогічного колективу спрямована на виконання навчальних 

планів і програм протягом навчального року. Навчально-виховний процес 
здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на



основі Типових навчальних планів, навчальних програм, що мають 
відповідний гриф Міністерства освіти і науки України .

Інваріантна складова 
Для учнів 1, 2 класів програма розроблена за Типовими навчальними планами 
початкової школи з вивченням російської мови, затвердженими наказом МОН 
України від 10.06..2011р. № 572 (Додаток 2).
Для учнів 3-4 класів за Типовими навчальними планами для загальноосвітніх 
навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням російської мови 
затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 р. № 682 
(Додаток 2).
Для учнів 5 класів за Типовими навчальними планами для загальноосвітніх 
навчальних закладів з українською мовою навчання, затвердженими наказом 
МОН України від 03.04.2012 р. № 409 (Додаток 1).
Для учнів 6-9 класів за Типовими навчальними планами для загальноосвітніх 
навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням російської 
мови, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132 зі змінами, 
внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66 
(Додаток 2).

Для учнів 10Б,11Б кл. за Типовими навчальними планами для загальноосвітніх 
навчальних закладів з українською мовою навчання (філологічний профіль), 
затвердженими наказом МОН України від 
27.08.2010 р. № 834 (Додаток 9).
Для учнів 10А кл. за Типовим навчальним планом для загальноосвітніх 
навчальних закладів з укр. мовою навчання суспільно-гуманітарного напряму 
(історичний профіль) (Додаток 8).
Для учнів 10В класу за Типовим навчальним планом загальноосвітніх 
навчальних закладів з українською мовою навчання природничо-математичного 
напряму (біолого-хімічний профіль) (Додаток 6).
Для учнів 11А кл. за Типовими навчальними планами для загальноосвітніх 
навчальних закладів з українською мовою навчання природничо-математичного 
напряму (біолого-хімічний профіль) (Додаток 6).

Варіативна складова 
У 1 -9 класах за рахунок варіативної складової збільшена кількість годин 
на 1 год. хореографії для творчого розвитку учнів.
У 2-х, 5-х класах введено поділ інформатики на групи згідно наказу 
МОН України № 128 від 20.02.2002р.-1 год.
У 5, 6 класах за рахунок варіативної складової введено курс за вибором 
«Основи християнської етики»-1 год. та збільшено на 1 год. математики у 6 
класі.
У 7 класах збільшено кількість годин математики на 0,5 год.(геометрія).
У 8 класі за рахунок варіативної складової для організації допрофільного 
навчання введено по 0,5год. біології, хімії, української мови.

У 9 класах введено 0,5 год. допрофільного навчання з біології 
У 9 класах збільшено кількість годин української мови на 0,5 год, алгебри 
на 1 год. та введено поділ інформатики ( 9Б кл. ) на групи згідно наказу 
МОН України № 128 від 20.02.2002р.-1 год.



У 10А,Б,В; 11А,Б класах збільшено кількість годин технології на 1 годину 
для кращого засвоєння та здобуття майбутніх професій для передачі у 
МНВК згідно заяв батьків.
У 10А, 10В класах за рахунок варіативної складової організовано роботу 
факультативу з хореографії (1 год.) для творчого розвитку дітей.

У 10В, 11А класах збільшено кількість годин української мови-1 год. та 
введено курс за вибором «Розв'язування розрахункових задач» (хімія)-1 год.
У 10Б класі збільшено кількість годин 

англ. мова -  1 год.
факультатив «Школа проти СНІДу» - 0,5 год. 
курс «Ділове українське мовлення»-1 год. 
інформатики-1 год(поділ на групи)

В 11Б класі -  курс «Ділове українське мовлення» -1 год. 
англійська мова-1 год.
факультатив «Школа проти СНІДу» - 0.5 год. 
введено поділ інформатики на групи згідно наказу МОН 

України № 128 від 20.02.2002р.-1 год.

Організовано міжшкільний факультатив з біології-1 год. для учнів
10, 11 класів(на підставі «Угоди між суб'єктами освітньої діяльності 
Новомиргородського міжшкільного округу»

У ЗШ І-ІІІ ступенів №3 організовано заняття з учнями за індивідуальною 
формою навчання. Індивідуальні навчальні плани розроблені згідно Наказу 
МОН України № 732 від 20.12.2002 р. (зі змінами, внесеними згідно з Наказами 
МОН України № 61 від 05.02.2003 р., № 797 від 15.10.2004 р.,
№ 432 від 19.05.2008 р.) за програмами: 
загальноосвітньої школи -  3 учні,
спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції -
2 учні,
допоміжної школи -  7 учнів,
загальноосвітньої школи для дітей зі зниженим слухом -  1 учень, 
введено інклюзивне навчання -  1 учень (за програмою інтенсивної 
педагогічної корекції).

Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 
розкладом уроків, що складається на рік відповідно до санітарно-гігієнічних та 
педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу, затверджується 
директором та районною СЕС .( додаток - розклад уроків) .Розклад уроків в 
основному забезпечує оптимальне співвідношення навчального навантаження 
протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня й тижня предметів 
природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, 
фізкультури, образотворчого мистецтва, основ здоров’я, трудового навчання. 
Під час складання розкладу враховано динаміку розумової працездатності учнів 
протягом дня і тижня. Для профілактики стомлюваності, порушення постави, 
погіршення зору учнів на уроках проводяться фізкультхвилинки та гімнастика 
для очей.



Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, для учнів у школі 
проводяться індивідуальні, групові, факультативні, гурткові та інші позакласні 
заняття і заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на 
задоволення творчих здібностей, нахилів і обдарувань вихованців.

Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до 
діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний 
облік знань.
Об'єктами оцінювання навчальних досягнень учнів є знання, вміння та навички, 
досвід творчої діяльності учнів, досвід емоційно-ціннісного ставлення до 
навколишньої дійсності.
При оцінюванні навчальних досягнень учнів вчителі школи застосовують 12- 
бальну шкалу з її основними функціями:
- контролюючою, що передбачає визначення рівня досягнень окремого учня 
(класу, групи), виявлення рівня готовності до засвоєння нового матеріалу, що 
дає змогу вчителеві відповідно планувати й викладати навчальний матеріал;
- навчальною, коли проведення сприяє повторенню, вивченню, уточненню й 
поглибленню знань, їх систематизації, вдосконаленню навичок і вмінь;
- діагностично-коригуючою, що передбачає з'ясування причин труднощів, які 
виникають в учнів під час навчання, виявлення прогалин в знаннях і вміннях та 
внесення у діяльність школяра і педагога коректив, спрямованих на усунення 
цих прогалин;
- стимулюючо-мотиваційною, що визначає таку організацію оцінювання 
навчальних досягнень учнів, коли його проведення стимулює бажання 
поліпшити свої результати, розвиває почуття відповідальності, сприяє 
змагальності учнів, формує позитивні мотиви навчання;
- виховною, що полягає у формуванні вміння відповідально й зосереджено 
працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, сприяє 
розвитку працелюбності, активності, акуратності та інших позитивних рис 
особистості.
Обов'язковими видами оцінювання навчальних досягнень учнів є тематичне і 
підсумкове.
Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати 
вивчення теми. Основні питання, типові завдання, зміст та обсяг навчального 
матеріалу, форми оцінювання і т. д. вчитель визначає на основі вимог 
навчальної програми, які повідомляються учням від самого початку 
опрацювання теми або її частини, слугуючи орієнтиром у процесі роботи над 
темою. Перед початком вивчення чергової теми всі учні ознайомлені з 
тривалістю вивчення теми, кількістю занять; тематикою обов'язкових робіт і 
термінами їх проведення; питаннями, що виносяться на атестацію, якщо 
атестація проводиться в усно-письмовій формі, або орієнтовними завданнями; 
терміном і формою проведення тематичної атестації; умовами оцінювання. 
Основними формами проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень 
школярів є: обов’язкові письмові контрольні роботи, тести, заліки, семінари та 
інші.



Контрольними замірами було охоплено 35 учнів 3-х класів (94,5% від 
кількості учнів 3-х класів, які підлягали перевірці), 32 учні 4-х класів (91,1% від 
кількості учнів 4-х класів, які підлягали перевірці).

Їх аналіз показав такі результати: 
в 3 класі високий рівень знань з математики у 13 учнів (37%), 
достатній рівень продемонстрували 16 учнів (47%), 
середній рівень у 4 учнів (14%), 
початковий рівень у 2 учні (2%);

в 4 класі високий рівень показали 10 учнів (33%), 
достатній рівень -  16 учнів (50%), 
середній рівень -  5 учнів (14%). 
початковий рівень -  1 учень (3%).

Типові помилки, допущені в роботах:
- розв’язування задачі -  23 учні;
- обчислення прикладів на додавання та віднімання з переходом через 
розряд -  14;
- розв’язування рівнянь -  11.



Головною умовою при виборі вчителем цієї форми є забезпечення 
об'єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів. Кожну оцінку вчитель 
мотивує, доводить до відома учня та оголошує перед класом.

Підсумковий бал за семестр виставляється за результатами тематичного 
оцінювання, а за рік — на основі балів за семестри.

Навчання в школі для учнів 1-4 класів завершується проведенням 
навчальних екскурсій, для 5-8, 10 класів -  навчальної практики, а для 4, 9 та
11 класів -  державною підсумковою атестацією.

На засіданні педагогічної ради затверджується перелік навчальних 
предметів для проведення державної підсумкової атестації, заступник 
директора з навчально-виховної роботи складає графіки проведення 
консультацій та державної підсумкової атестації. Склад державних комісій та 
графіки проведення державної підсумкової атестації затверджуються наказом 
директора школи

За результатами державної підсумкової атестації і підсумкового 
оцінювання рішенням педагогічної ради та за наказом директора школи учням
9 класу видаються свідоцтва про базову загальну середню освіту, а учням
11 класу -  атестати про повну загальну середню освіту, решта учнів школи 
переводяться до наступних класів.

Наприкінці року проаналізовано і узагальнено творчі та інтелектуальні 
досягнення учнів школи. Найкращі з них отримали дипломи, грамоти, похвальні 
листи на вже традиційному Святі знань, що відбулось 25 травня у школі.

Звіт про навчальні досягнення учнів Новомиргородської ЗШ І-ІІІ
ступенів №3 за 2012-2013 навчальний рік

Клас Кількість Кількість учнів Прибуло Вибуло Рівні навчальних досягнень
учнів у класі 

станом на 
05.09.12

у класі станом 
на24.05.13 за рік за рік

Високий Достатній

7-9

Середній

4-6

Початковий

1-4

Неатесто-
вані

1А 17 17 - - - - - - 17
1Б 16 16 - - - - - - 16
2А 23 25 2 - 4 7 14 - -
2Б 24 24 - - 4 8 9 3 -
ЗА 18 17 - 1 7 6 3 1 -
ЗБ 18 19 1 - 4 5 10 - -
4А 16 16 - - 2 7 3 4 -
4Б 17 16 - 1 4 7 2 3 -
5А 15 16 1 - 2 5 5 4 -
5Б 16 16 - - 2 3 7 4 -
6 20 19 - 1 - 7 4 8 -

7А 15 12 - 3 1 4 2 5 -
7Б 16 15 2 3 - 2 11 2 -
8А 15 15 - - 1 7 4 3 -
8Б 16 18 3 1 2 3 8 5 -
9А 23 23 1 1 1 4 10 8 -
9Б 23 22 - 1 2 5 7 8 -

10А 14 13 - 1 - 10 - 3 -
10Б 20 20 - - 1 3 8 8 -
11А 15 16 1 - 7 5 3 1 -
11Б 13 14 1 - 1 3 6 4 -

Всього:21
клас

370 369 12 13 45 101 116 74 33(1
класи)

% 3,25 3,52 13,4 30,1 34,5 22 8,9



Характеризуючи досягнення учнів, слід звернути увагу на показники 
здобутих призових місць у предметних олімпіадах.

Учні школи є активними учасниками олімпіад з української мови та 
літератури, Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика, де 
показують високу результативність. Так, протягом року учні школи займають 
призові місця на ІІ етапі.

Реалізовано положення шкільної міської програми «Обдаровані діти», 
шкільних проектів «Творча обдарованість -  наша надія » з метою активізації 
роботи з обдарованими учнями. Поповнено банк «Обдарованість» (учнів 
призерів олімпіад, конкурсів, змагань різного рівня). Школа у 2012-2013 н.р. має
10 переможців районних олімпіад, 2 -  обласних з хімії та психології . Вчителі -  
Щербина В.І. Забажан М.П.

Участь в олімпіадах 2012-2013рр.
Аналіз результатів районних олімпіад по предметах

№ Предмет Кількість
учасників Досягнення

Українська мова та література 10 5 призових місць ( І -  2, ІІ -  3 )

Математика 12 0 призових місць (2 кращі роботи)

Педагогіка і психологія 2 1 призове місце ( І )

Г еографія 11 2 призових місць ( І, ІІІ )

Біологія 8 1 призове місце ( І )

Історія 10 1 призове місце ( ІІІ )

Економіка 4 2 призові місця ( ІІ, ІІІ )

Російська мова та світва література 8 1 призове місце ( ІІ )

Правознавство 6 2 призові місця ( ІІ, ІІ )

10. Хімія 8 4 призові місця ( І -  2, ІІ -  1, ІІІ- 1

11. Англійська мова 8 1 призове місце ( ІІ )

Відсутні призові місця

12. Екологія 4 брали участь

13. Астрономія 4 —

14. Фізика 10 1 краща робота

15. Інформатика 2 —

16. Трудове навчання 8 1 краща робота

17. Фізична культура 2 —



№ Ім’я, прізвище 
учня/учениці Клас Предмет Вчитель

І МІСЦЕ

1. Вдовіна Анастасія 11-А Педагогіка і психологія Забажан М. П.

2. Г орбулін Віктор 7-А Математика Лукіна Л. Г.

3. Миргородченко Ігор 8-А Математика Галайда В. А.

4. Колос Катерина 11-А Г еографія Чайковська Л. М.

5. Сула Олександр 9-Б Українська мова Німчинова В. Г.

6. Г ерасименко Юлія 11-А Українська мова Ворона Ю. В.

7. Коровіна Діана 8-Б Біологія Новохатченко Т. М.

ІІ МІСЦЕ

1. Котляренко Яна 8-А Математика Галойда В. А.

2. Васєчко Артем 9-А Математика Лукіна Л. Г.

3. Сула Олександр 9-Б Математика Осадча Н. О.

4. Михайлова Людмила 11-А Математика Осадча Н. О.

5. Карпов Олександр 10-Б Економіка Чайковська Л. М.

6. Коровіна Діана 8-Б Українська мова Ворона Ю. В.

7. Студонська Вікторія 8-А Українська мова Німчинова В. Г.

8. Скиданова Марина 7-А Українська мова Кондратенко Н. П.

9. Г ерасименко Юлія 11-А Рос. мова та література Ворона Ю. В.

10. Дуденко Ярослав 11-А Інформаційні технології Яценко О. Г.

11. Паршин Богдан 10-А Інформаційні технології Яценко О. Г.

12. Уманець Карина 9-А Історія Зарудня С. В.

13. Васєчко Артем 9-А Історія Зарудня С. В.

ІІІ МІСЦЕ

1. Скиданова Марина 7-А Математика Лукіна Л. Г.

2. Сула Олексанадр 9-Б Історія Зарудня С. В.

3. Мащенко Ірина 9-Б Г еографія Чайковська Л. М.

4. Кушнір Анатолій 10-Б Економіка Чайковська Л. М.



КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ ШКОЛИ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ 
У РАЙОННИХ ОЛІМПІАДАХ

2011-2012 н.р. 75 учнів -  21,9% всіх учнів школи

2012-2013 н.р. 79 учнів -  21% всіх учнів школи

2013-2014 н.р. 87 учнів -  23,2% всіх учнів школи

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ ШКОЛИ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ 
У ОБЛАСНИХ ОЛІМПІАДАХ

2011-2012 н.р. 4 учні
2012-2013 н.р. 7 учнів , з них 2 призових місця:

ІІІ місце - Ільченко Анна (хімія)
ІІІ місце -  Вдовіна Анастасія (педагогіка і психологія)

Заходи щодо виконання програми «Обдаровані діти»:
- поповнено методико - теоретичну базу по роботі з обдарованими дітьми 
(періодика, Інтернет-ресурси, психологічна література);
- поновлено банк обдарованих дітей;
- проведено психолого-педагогічне тестування:

^  виявлення творчого потенціалу учнів;
^  виявлення творчого потенціалу вчителів;
^  виявлення лідерських здібностей творчих учнів:

- проведено анкетування серед батьків і вчителів обдарованих учнів;
- розроблені рекомендації щодо роботи з обдарованими дітьми для вчителів і 
батьків;

Участь та результативність учнів у міжнародних, всеукраїнських , обласних, 
районних конкурсах:
«Птах року» - 55 учнів;
«Олімпус» (біологія) -  23 учня;
«Олімпус» (фізика) - 9 учнів;
«Колосок осінній 2012 р.» -32 учня;
«Колосок весняний 2013р.» - 33 учня;
«Колосок осінній 2013 р.» -32 учня;
«Соняшник» - 25 учнів;
Міжнародний конкурс з української мови ім. П.Яцика (2012р.) -  6 учнів 
Міжнародний конкурс з української мови ім. П.Яцика (2013р.) -  16 учнів, з них
10 призових.
«Лукоморье» (2012р.) -  6 учнів.
«Лист міліціонеру» (2013 р.)- 2 учня.
«Бобер» (2012 р.) -  6 учнів.
«Бобер» (2013р.) -  10 учнів.
Всеукраїнський конкурс з іноземних мов «Мультитест» (2012 р.)- 18 учнів



Всеукраїнський конкурс «Ідея соборності України і творчість Шевченка» -
1 учень.
«Інноваційний освітній проект «Розквіт» на тему «Барви пізнання сонця » -
16 учнів.

Усі випускники 9-х, 11-х класів 2011-2012 навчального року працевлаштовані, 
про що свідчить наведена нижче таблиця

Клас Випущено 10 клас ВНЗ І-ІІ 
рівня
акредитації

ВНЗ ПТ-ЇТЇТ
рівня
акредитації

Працюють

9 клас 45 34 11

11 клас 61 27 28 6

Всього випускників 2009-2010 2010-2011 2011-2012

9 клас 60 37 45
11 клас 40 41 61

Реформаційні процеси, що відбуваються у сучасному освітньому просторі, 
зумовлюють нагальність розв'язання комплексних соціально-педагогічних 
завдань, один із яких є забезпечення наступності між суміжними ланками освіти. 
У відповідності з чинним законодавством та нормативно-правовими 
документами саме наступність є однією з обв'язкових умов здійснення 
неперервності здобуття освіти, яка певною мірою має забезпечити єдність, 
взаємозв’язок та узгодженість мети змісту, методів, форм навчання й виховання 
з урахуванням вікових особливостей дітей суміжних щаблях освіти.

Реалізація принципу безперервності освіти має починатися з забезпечення 
наступності між першими її сходинками -  дошкільною і початковою ланками.

Наступність між дошкільними і шкільними ланками освіти не повинн 
розумітися тільки як підготовка дітей до навчання. Необхідно прагнути до 
організації єдиного розвиваючого світу -  дошкільної та початкової освіти.

Наша школа забезпечує умови для проведення співпраці ДНЗ № 1 
«Теремок» і школи.

Наш педагогічний колектив спрямовує свої думки на всебічний розвиток 
кожної дитини, становлення її особистості, формування образу власного Я, що 
ґрунтується на забутих ціннісних орієнтаціях.

Від своєї роботи ми очікуємо:
- зростання психолого-педагогічної культури педагогічних кадрів підвищення 
фахової майстерності;
- створення особистісно-розвиваючої моделі навчання і виховання дітей 
дошкільного та молодшого шкільного віку;



- створення психологічного комфорту під час перебування дитини в 
навчальному закладі;
- передумова для кращого входження у повноцінну навчальну діяльність;
- скорочення термінів адаптації дитини до школи.

Свою роботу розпочинаємо з взаємодії управлінського складу школи та 
дошкільного закладу.

На початку навчального року складаємо угоду про співпрацю, у якій 
визначається мета співпраці, право і обов’язки дошкільного і загальноосвітнього 
навчального закладу. Обговорюємо, складаємо і затверджуємо щорічний план 
спільної роботи між загальноосвітнім закладом та дошкільним.

Потім переходимо до методичного аспекту. Цей аспект реалізується через 
взаємовідвідування вчителями занять з наступним спільним обговоренням; 
семінари-практикуми з певних методик; проведення спільних педагогічних 
нарад; виставок, конференцій взаємо-консультування педагогами; обмін 
педагогічним досвідом.

Особливо важливою для майбутніх учнів є фігура першого вчителя, якого 
вони сприймають як надзвичайну людину.
Тому наш колектив в своїй роботі практикує попереднє 
знайомство вихованців старшої групи з майбутніми учителями, а також 
ознайомлення педагога з роботою випускної групи, вивчення індивідуальних 
особливостей дітей, участь у їхніх справах. Традиційним є те, що вчителям 
школи разом з вихователями дошкільного закладу забезпечують зв'язок 
вихованців і школи. Для цього проводять екскурсії до школи .
Побутує також практика взаємовідвідування дитячого садка і учнями 
початкових класів свят знань, свято Букваря, випуску з дитячого садка 
Екскурсії у загальноосвітній навчальний заклад.
Відвідування дошкільнятами адаптаційного курсу занять організованих при 
школі, заняття з логопедом , заняття з музичним керівником школи, з 
хореографом.
Колектив школи співпрацює з батьками. Ця робота передбачає:
-Спільні батьківські збори з вчителями школи та педагогами ДНЗ 
круглі столи, дискусійні зустрічі, педагогічні «вітальні»,батьківські конференції, 
зустріч батьків з майбутніми учителями, дні відкритих дверей, анкетування, 
тестування батьків для вивчення самопочуття сім'ї напередодні шкільного життя 
дитини і період адаптації до школи Така робота дає можливість зробити перехід 
з дошкільного навчального закладу до початкової школи безболісним, успішним 
для дитини.



2.5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ТА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

Виховний процес у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 -  комплексна та 
цілісна система, головною метою якої є формування і розвиток 
високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, 
готовою до конкретного вибору свого місця в житті. Основою усієї системи 
виховання є національна ідея, яка відіграє роль об’єднуючого, консолідуючого 
фактору, спрямованого на вироблення життєвої позиції учня, становлення його 
як особистості, як громадянина України.

Виховання базується на гуманістичній основі, що передбачає побудову його 
змісту і форм на основі глибокого розуміння вчителем природи вихованців, їх 
індивідуальних рис, повазі до особистості дитини, турботи про їх гармонійний 
розвиток, встановлення взаємин співробітництва у навчально-виховному 
процесі.

Г оловна мета виховання -  набуття молодим поколінням соціального досвіду, 
устаткування духовних надбань нашого народу, досягнення високої культури 
міжнаціональних взаємин, формування в учнів розвиненої духовності, рис 
громадянина України, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, 
екологічної культури.

Виховна діяльність закладу покликана здійснювати великий внесок у 
формування соціально активної особистості, що поєднує у собі духовне 
багатство, морально-естетичну порядність і чистоту та фізичну досконалість. 
Основною метою виховної роботи в закладі є «Розвиток громадянської 
активності, самостійності та організаторських здібностей школярів». Реалізація 
такої виховної мети передбачає в першу чергу впровадження демократизації 
навчально-виховного процесу, педагогіки толерантності та побудову 
толерантних відносин між усіма учасниками виховного процесу: педагогічними 
працівниками, учнями та їх батьками, громадськістю, яка тісно співпрацює з 
навчальним закладом.

При організації виховної роботи керуємося принципами: (додаток №1)
У виховній роботі використовуємо різноманітні прийоми, методи, засоби 

виховання.
Методи виховання:

- перспектива;
- заохочення і покарання;
- громадська думка;
- рефлексія.

Засоби виховання:
- праця;
- навчання;
- спілкування;
- слово;
- мистецтво;
- спорт;
- гра;



- елементи соціального середовища;
- робота у шкільному уряді.

Прийоми виховання:
- довіра,
- прохання,
- нагорода,
- методика колективної і групової діяльності.

Будуємо виховну роботу за такими напрямками:
- ціннісне ставлення до себе;
- ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;
- ціннісне ставлення до праці;
- ціннісне ставлення до природи;
- ціннісне ставлення до культури і мистецтва;
- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.
Пріоритетними завданнями у вихованні учнівської молоді педагогічний

колектив визначив розвиток загальнолюдських цінностей у сучасному 
суспільстві:

- формування громадянина та моральних якостей людини;
- інтелектуальний розвиток;
- вибір майбутньої професії як обов’язок перед суспільством;
- підтримка та розвиток звичаїв і традицій родини;
- гуманне ставлення до навколишнього середовища та здоров'я -  

збереження.
Школяр, якому притаманні вищезазначені якості і є моделлю випускника, 

що має стати вершиною педагогічних надбань у виховній системі закладу. ( 
Додаток №2)

Виховна система школи має таку структуру (Додаток №3)
У виховній системі школи прослідковується наступність у вихованні. 

Враховуючи вікові особливості учнів, їх соціальний досвід та життєві 
компетенції на різних рівнях ставляться різні задачі та використовуються різні 
шляхи реалізації даних задач. (Додаток №4)

Виховна робота школи має таку структуру (Додаток №5)
Виховна робота розпочинається з вивчення особистості учня.

(Додаток №6)
Над виконанням поставлених завдань виховання учнів школи працюють 

класні керівники , від діяльності яких в значній мірі залежить організованість 
та життєдіяльність учнівських колективів.

1А кл. -  Г авриленко Л.В.
1Б кл. -  Фартушна О.Д.
2А кл. -  Харченко О.О.
2Б кл. -  Стоянова Н.О.
3А кл. -  Скочко О.А.
3Б кл. -  Рябошапка І.В.
4А кл. -  Животовська Т.П.
4Б кл. -  Г аєвська В.М.
5А кл.- Осадча Н.О.
5Б кл. -  Ворона Ю.В.



6А кл. -  Мостова С.Я.
6Б кл. -  Кондратенко Н.П.
7 кл. -  Чайковська Л.М.
8 кл. -  Щербина В.І.
9А кл. -  Новохатченко Т.М.
9Б кл. -  Левченко Н.А.
10А кл. -  Зарудня С.В.
10Б кл. -  Німчинова В.Г.
10В кл. -  Тодорова В.В.
11А кл. -  Коваленко І.О.
11Б кл. -  Яценко О.Г.

Управління виховною роботою у школі здійснюється (Додаток №7)
Вся виховна робота чітко спланована й систематизована. До її плануван-ня 

залучаються всі об’єкти виховного процесу у закладі: учнівський актив, ЗВР, 
педагог-організатор, соціально-психологічна служба, Рада батьків школи, 
методичні об'єднання класних керівників.

План виховної роботи на рік складається у відповідності до плану роботи 
школи та має наступні розділи:
I. Аналіз виховної роботи закладу.

Завдання виховної роботи на наступний навчальний рік.
II. Організаційна робота.
III. Тематичні місячники.
IV. Заходи по профілактиці дитячого травматизму. Здоровий спосіб життя.
V. Робота з батьками.
VI. Організаційно-методична робота з педагогами.
VII. Управління виховною роботою. Контроль за нею та її методичне 
забезпечення.

Планування виховної роботи класними керівниками проводиться за такими 
розділами:
I. Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік. Цілі та завдання виховної 
діяльності.
II. Психолого-педагогічна характеристика класу.
III. Справи класного колективу.
IV. Індивідуальна робота з учнями.
V. Підвищення ролі учнівського колективу, розвиток класного самоврядування.
VI. Заходи по попередженню травматизму та нещасних випадків з дітьми. 
Здоровий спосіб життя.
VII. Робота з батьками та громадськістю.
VIII. Вивчення стану та ефективності виховного процесу в класі.

Виховна робота в школі планується, виходячи із врахованих пропозицій і 
побажань учасників виховного процесу. Перед плануванням виховної роботи 
шкільний уряд створює банк ідей: «Мої пропозиції і побажання». А вже потім, 
опрацювавши ідеї і пропозиції, визначаємо тематичні місячники та ключові 
творчі справи, на основі яких планується і проводиться виховна робота.

Наприклад, у 2013-2014 н.р.:
Вересень -  жовтень. Місячник «Школа -  наш дім, ми господарі в нім»



Мета: виховувати прагнення до навчання, бажання працювати в колективі, 
формувати організаційні навички, вміння спілкуватися з людьми.

Під час проведення місячника у школі відбулися такі заходи: свято 
Першого дзвоника, перший урок на тему «Люби і знай свій рідний край». Учні 
ознайомлені із Статутом школи, правилами внутрішнього розпорядку. Відбулися 
вибори органів учнівського самоврядування у класах, поставлені завдання на 
новий навчальний рік. Проведені години спілкування «Школа -  наш дім, ми 
господарі в нім», «Добре навчатися -  це обов’язок і радість», «Історія моєї 
школи»; учнівські збори «Вчимося, виховуємося, розважає-мося»; День 
бібліотеки: знайомство із шкільною бібліотекою учнів перших класів, свято 
книги «Нам без книг -  ніяк не можна», операція «Живи, книго!», огляд нових 
надходжень до бібліотеки. До Дня вчителя провели конкурс стіннівок 
«Святковий вернісаж», літературно-музичну вітальню «Вдячність наша Вам, 
любі вчителі!». Відбувся тематичний вечір-зустріч з випускниками «Шкільний 
той вальс завжди звучить для нас»

Підсумком місячника стала колективна творча справа (КТС): створення 
проекту «Наша шкільна сім'я» та свято шкільної родини «З днем народження, 
рідна школо!»

Листопад. Місячник «У здоровому тілі -  здоровий дух»
Мета: профілактика шкідливих звичок, формування в учнів здорового способу 
життя, факторів загартування організму.

Проведено з учнями обговорення «Небезпека від паління», «Наркоманія -  
крок до смерті», години спілкування «Твоє здоров'я - у твоїх руках», «Здорові 
звички -  здоровий спосіб життя», уроки здоров'я «Будьте здорові», «Правила 
особистої гігієни», «Правила загартування», анкетування «Моє відношення до 
праці», «Моє відношення до шкідливих звичок», конкурс малюнків «Шкідливим 
звичкам -  ні!», День чистоти і порядку, зустріч із наркологом Забірко Н.П., 
гінекологом Сірант А.В., вечір здоров'я.

З метою фізичного загартування учнів, зміцнення їхнього здоров'я проведені 
бесіди, години спілкування про роль фізичної культури і спорту.

З метою виховання любові до праці і профорієнтації учнів відбулися трудові 
акції школярів з догляду за прилеглою територією, години спілкування, 
анкетування учнів 9 і 11 класів щодо вибору професії.
Підсумком місячника стали КТС: Веселі старти 1-4 кл.;

КТС: Суд над шкідливими звичками.
5-8 класи

КТС : Виховний практикум «Шкідливі звички, чи життя у 
своє задоволення?»

Грудень. Місячник «Я- син народу, що вгору йде»
Мета: поглибити знання учнів про історію, традиції, звичаї України, рідного 
краю, виховувати бережливе ставлення до історії, традицій і звичаїв свого 
народу, сім'ї.

У цей період проводимо години спілкування «Символи моєї держави», «Я -  
громадянин України», «Громадянське виховання у світлі Конституції України», 
години спілкування з народознавства: свята Андрія, Катерини, Миколая; 
конкурс-вікторину «Що ти знаєш про Україну?», виставку малюнків «Козацька 
символіка», тематичний вечір для старшокласників «Традиції і звичаї мого



народу», екскурсію до місцевого краєзнавчого музею, операція «Турбота» 
(допомога дітям із багатодітних, малозабезпечених сімей до свята Миколая). До 
Дня Збройних Сил України : тематичну інформаційно-пізнавальну хвилинку 
«Історія Збройних Сил України», конкурс майбутніх захисників Вітчизни 
«Нумо, козаче!»
КТС: Свято Миколая 1-4 кл.
КТС : Театралізоване свято «Україно, ти моя молитва» 5-8 кл.
КТС: Вечорниці під Новий рік. 9-11 кл.

ІІ пол. січня-лютий. Місячник «Бережи мене, мій законе!»
Г одини спілкування «Закон обов’язків для всіх», «Моральні переконання та 

вчинки в житті нашого колективу», «Знаємо свої права, виконуємо свої 
обов’язки». Бесіди «Як подолати у собі недоліки». «Захист прав дитини у нашій 
державі», «Правопорушення і юридична, відповідальність». Тематичний вечір 
для старшокласників «Світом рухає любов»; випуск стіннівки «Гляди не забудь
-  людиною будь!», книжкова виставка у шкільній бібліотеці «Вивчаємо свої 
права», зустріч із працівниками міліції у справах дітей.
КТС Гра-подорож «Конституція України в малюнках» 1-4 кл.
КТС Брейн-ринг «Юні знавці права» 5-8 кл.
КТС Засідання юридичної вітальні «Злочин та правопорушення.

Відповідальність». 9-11 кл.
Березень. Місячник «Що внутрішня, що зовнішня краса тобі одній 

дарована, людино!»
Диспут «Від краси до мистецтва», операція «Сюрприз», свято жіночності 

«Ми з матусею»,літературно-музична композиція «Її величність-жінка», акція 
«Милосердя», години спілкування «Перлини духовності», «Найвищі цінності 
людини: життя і щастя». Тиждень дитячої та юнацької книги.

КТС Театралізоване свято «Світ дитинства». 1-11 класи.
Квітень. Місячник «Без сім’ї немає щастя на землі».
Г одини спілкування «Шануй батька й матір», «Традиції української 

родини», конкурс малюнків «Моя сім’я», конкурс «Співає родина», тематичний 
вечір для старшокласників «Мати-символ добра на землі».

КТС. Родинне свято «Хай буде міцна наша вся сім’я» 1-11 класи.
Травень. Місячник. «Земля-наш спільний дім».
Екскурсія на природу «Краса рідного краю», акція «Посади деревце», 

виставка-конкурс екологічних газет « Збережемо землю!»,тематичний вечір для 
старшокласників «Цей загадковий незвичайний світ», конкурс читців «Про що 
співає земля», екологічна акція «Затишок».

КТС виставка-захист робіт з природного матеріалу. (1-11 кл.)
Національне виховання є важливою складовою виховного процесу у 

школі. З метою виховання поваги учнів до традицій українського народу в школі 
проведено українознавчі заходи: години спілкування, усні журнали, засідання за 
круглим столом, конкурс на кращого читця віршів на тему: «Мова рідна, слово 
рідне» (до Дня писемності), конкурс-вікторина «Чи знаєш ти свій рідний край?» 
(між 1-4 класами), конкурс української пісні (9-11 класи), виставка малюнків 
«Козацька символіка»,години спілкування «За що шанують українців», 
«Бережіть традиції свого народу», засідання за круглим столом «Роки 
незалежності: втрати і здобутки». Проводились бесіди, спрямовані на вивчення



учнями історії Київської Русі, Запорізької Січі, традицій та героїчних сторінок 
історії українського народу. До Міжнародного дня рідної мови провели години 
спілкування «Мова - це голос народу, це його душа» (1-8 класи). «Дзвени народу 
рідне слово» (9-11 класи), бесіди «Культура мовлення», конкурс знавців рідної 
мови.

Вшановуючи внесок українських учених і космонавтів в освоєння та 
дослідження космосу, учнями 10-11 класів були проведені цікаві міні-лекції і 
розроблені повідомлення, присвячені Дню космонавтики.

26 річниці пам’яті жертв Чорнобильської трагедії були присвячені 
години спілкування «Чорнобильське лихо у пам’яті народній» (1-11 класи), 
уроки пам'яті «Дзвони Чорнобиля»(5-8класи), зустрічі з ліквідаторами аварії на 
ЧАЕС(1-4 класи).

З метою вивчення державної символіки у школі оформлено куточок із 
затвердженим текстом Державного Гімну України, Державним Гербом і 
прапором, у навчальних кабінетах створено куточки, де учні ознайомлюються з 
історією державної символіки. Державна символіка використовується на всіх 
урочистих лінійках і загальношкільних заходах. У бібліотеці школи 
представлено добірку матеріалів про Державні Герб, Гімн і Прапор України. 
Проведено години спілкування «Символи моєї держави»
(1-11 класи), на уроках правознавства вивчається Конституція та закони 
України.

З метою формування свідомого громадянина, людини з притаманними їй 
особистісними якостями й рисами характеру провели уроки громадянськості: 
«Я-громадянин України»(1-11 класи), «І чужому навчайтесь, і свого не 
цурайтесь»(1-11 класи), «Моя єдина Україна»(10-А клас Зарудня С.В.), «Прийди 
до серця, Україно, Благослови добром мене»
(6Б клас, Кондратенко Н.П.), «Я і майбутнє моєї Батьківщини» (8 клас, Щербина 
В.І.), «Конституція України - основний закон нашої держави»
(9-А клас Новохатченко Т.М.). Усні журнали: «З історії державних символів 
України»(9-Б клас, Левченко Н.А.), «Є на світі одна Україна»(10-Б клас, 
Німчинова В.Г.).

Бесіди: «Мій край-моя історія жива»(1-11 класи), години спілкування «Яким 
є ідеал сучасної молодої людини-громадянина України?»(10-11 класи).

З метою ознайомлення учнів з історією народних свят і обрядів провели 
«Свято Миколая»(1-4 класи), «Андріївські вечорниці»(9-11 класи), конкурс 
Великодніх писанок (5-8 класи).

Провели години спілкування «О слово рідне, України слава»(1-11 класи), 
«Слово, пісня, дума Кобзарева, ви-окраса й суть мого життя»(5-8 класи).

Патріотичне виховання забезпечується у школі через систему заходів, 
спрямованих на розуміння учнями громадянського обов’язку, формування у них 
патріотичних почуттів. Класні керівники 1-11 класів провели бесіди, години 
спілкування, усні журнали, заочні подорожі в класах із відзначення державних 
свят, пов’язаних з історією України та рідного краю.

Традиційними у школі є заходи з відзначення Дня партизанської слави, 
Дня українського козацтва, уроки пам’яті до річниці визволення України та Дня 
визволення Новомиргорода від фашистських загарбників « Народ пам’ятає- 
народ славить», «Мої герої-земляки», «Хай вічно горить вогонь пам’яті» (класні



керівники 1-11класів), тематичні читання «Визначні бойові операції Червоної 
Армії під час визволення України», допомога ветеранам Великої Вітчизняної 
війни, зустрічі із членами Ради ветеранів війни.

До Дня Перемоги у школі проведено години спілкування «9 тавня-свято 
радості і смутку»(1-4 класи), «Задля життя йшли на смерть»(5-8 класи), 
«Ветерани Другої Світової війни»(9-11 класи), уроки пам’яті «Подвиг не 
підвладний часу»(1-4 класи), уроки мужності «Тих днів не змеркне слава»(5-8 
класи), тематичні читання «Місцями бойової слави»(9-11 класи), упорядкували 
братську могилу на території школи. Волонтери надали допомогу та привітали 
листівками ветеранів Великої Вітчизняної війни.

До Дня захисника Вітчизни відбувся конкурс майбутніх захисників 
Вітчизни «Нумо, козаче». Традиційно по класах-паралелях проходять змагання 
«Нумо, хлопці!»

Слід відзначити співпрацю учнів із воїнами-афганцями В.Завірюхою,
М. Заруднім. До Дня виведення військ з Афганістану проведена інформаційно- 
пізнавальна хвилинка.

До Дня українського козацтва у школі проведено свято «Козацькому 
роду нема переводу», години спілкування, вікторини, випущенні стіннівки.

До Дня пам’яті жертв Голодомору проведено години спілкування для 
учнів 1-11 класів, виставку плакатів «Голодомор 1932-1933 рр.- геноцид 
українського народу». Учні школи долучилися до участі у загально-українській 
акції «Запали свічку» та взяли участь у запалюванні свічок та ході до пам’ятника 
«Батьківщина-мати». Учні записали спогади очевидців подій 1932-1933рр., що 
мешкають у шкільному мікрорайоні.

Окремим питанням у виховній роботі закладу є профілактика 
наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління та формування здорового способу 
життя. Проведено засідання методичного обє’днання класних керівників, де 
запропоновано кожному класу один раз на тиждень проводити профілактичний 
захід (конкурси, анкетування, бесіди, виставки малюнків, екскурсії) за одним із 
напрямків: пропаганда здорового способу життя, профілактика шкідливих 
звичок і СНІДу, вивчення правил Дорожнього руху та пожежної безпеки, 
попередження дитячого травматизму, правопорушень, суїцидів.

Класні керівники1-11 класів постійно ведуть облік та індивідуальну 
профілактичну роботу з учнями, схильними до вживання алкоголю, тютюну. 
Проведено анкетування учнів 5-11 класів із визначення рівня знань про 
шкідливий вплив наркотичних речовин, алкоголю, тютюну. З учнями 9-11 класів 
проведено бесіди на тему «Здоровий спосіб життя-елемент загальної культури 
особистості». Психологом школи проведено цикл бесід для учнів 5-8 класів із 
профілактики шкідливих звичок та організовано індивідуальні консультації для 
дезадаптованих учнів.

Учитель основ здоров’я Ісаєнко А.П. з учнями 9-х класів провів 
практично-тренінгові заняття, де кожен учень визначив для себе переваги 
здорового способу життя. Результатом цієї роботи стала виставка робіт «Я 
обираю здоровий спосіб життя».

З метою недопущення паління на території школи щомісяця проходять 
цільові рейди. 08.09 так 11.11.2013 року проведена акція «День без куріння». В



школі розроблені та відбуваються заходи по запобіганню наркоманії, 
алкоголізму, курінню, СНІДу та венеричним хворобам.

Проводився місячник «Збережи здоров’я та й на все життя». Були 
проведені години спілкування «Здорові звички-здоровий спосіб життя»(1-4 
класи), «Твоє здоров’я -  у твоїх руках (5-11 класи), бесіди «Чи варто курити?», 
«Судимо алкоголь», «Наркоманія -  крок до смерті»(1-11 класи); уроки здоров’я 
“Лікар попереджає»(1-4 класи), «Правила особистої гігієни»(5-8 класи), 
«Правила загартування»(9-11 класи),вечір здоров’я “Це небезпечно. Чому?»(для 
учнів 8-11 класів). День чистоти і порядку (25.11.2012 р.) конкурс газет «За 
здоровий спосіб життя (8-11 класи), конкурс малюнків «Від шкідливої звички-до 
хвороби»(1-7 класи).

З метою фізичного загартування учнів, зміцнення їхнього здоров’я 
проведені лекції, бесіди, обмін думками про роль фізичної культури і спорту в 
житті людини, усний журнал «Будь завжди здоровий»(1-4 класи), брейн-ринг «В 
здоровому тілі-здоровий дух»(5-8 класи), конкурс-виступ агітбригади «За 
здоровий спосіб життя»(9-11 класи)

З метою вивчення правил дорожнього руху та попередження дорожньо - 
транспортного травматизму в школі створено загін ЮІР, відбулися шкільні 
змагання з правил дорожнього руху серед учнів 5-11 класів. Члени загону ЮІР 
взяли участь у районному конкурсі знавців дорожнього руху (зайняли І місце) та 
в обласному конкурсі (зайняли ІУ місце). Постійно поповнюється куточок з 
правил дорожнього руху.

З метою вивчення правил пожежної безпеки та недопущення пожеж у 
школі створено загін ДЮР, який взяв участь у районному конкурсі юних 
рятівників, поповнювався куточок з правил пожежної безпеки, з учнями класів 
проведено бесіди по даному питанню.

З метою вдосконалення правового виховання дітей та підлітків, 
активізації роботи педагогічного колективу й батьківської громадськості з 
попередження серед учнів протиправних дій систематично проводиться 
вивчення законів України, статей Кримінального Кодексу, закону «Про загальну 
середню освіту» та інших правових актів. У школі поновлено картотеку учнів, 
схильних до правопорушень, які стоять на внутрішкільному обліку, та учнів з 
проблемних сімей. Проводиться робота з цією категорією дітей та їхніми 
батьками згідно плану. Ведеться облік учнів, що потребують особливої 
педагогічної уваги, відповідно з ними проводиться індивідуальна робота.

На засіданнях Ради з профілактики правопорушень, педагогічній, 
батьківській радах обговорювалась поведінка та навчання учнів, що стоять на 
внутрішкільному обліку, проводились систематичні зустрічі з батьками, рейди 
класних керівників та батьків до сімей цих учнів, заслуховувались звіти учнів на 
Раді школи.

З метою виховання поваги до загальнолюдських моральних цінностей 
проведено години спілкування «Закон обов’язків для всіх”(1-8 класи), 
«Державний захист прав і свобод дитини»(9-11 класи), дискусію «Як ви 
розумієте й співвідносите поняття «свобода» та «відповідальність»?( 10-11 
класи), диспут «Що означає жити красиво?»(8-9 класи), розмови, дискусії в 
класах «Хто ми?»(9-11 класи), бесіди «Чи знаєш ти себе?»(1-4 класи), «Про 
мову, зовнішність і духовну культуру»(5-8 класи), «Як подолати в собі



недоліки?»(9-11 класи), «Захист прав дітей у нашій державі»(1-11 класи). 
Випустили стіннівку «Гляди не забудь-людиною будь!». У шкільній бібліотеці 
оформлено книжкову виставку «Вивчаємо свої права, знаємо свої обов’язки». 
Відбувся тематичний вечір для старшокласників «Правопорушення і юридична 
відповідальність», гра-подорож «Права і обов'язки дитини»(1-4 класи), ділова 
гар «Шляхами права»(5-8 класи), правовий ринг(9-11 класи).

На засіданні МО класних керівників надано методичну допомогу 
класним керівникам 9-11 класів із планування роботи з «важкими підлітками».

Виконуючи завдання художньо-естетичного виховання, в школі 
вивчалися кращі твори української та світової культури, велася робота з 
розвитку вмінь примножувати культурно-мистецькі надбання, відчувати і 
відтворювати прекрасне в повсякденному житті.

Проведено диспут «Краса врятує світ(9-11 класи), години спілкування 
«Найвищі цінності людини»(1-11 класи), екскурсію «Краса рідного краю»(1-4 
класи), виставку дитячої творчості «Своїми руками»(1-8 класи). До Великодня 
провели конкурс писанок «Яйце-райце»(1-4 класи), бесіду «Великодень- свято 
воскресіння»(5-11 класи), інформаційно-пізнавальну хвилинку «Як святкують 
Великодень» (1-11 класи). Підсумком місячника стало проведення КТС: гри- 
подорожі до Країни Мистецтва «Спасибі, музико, тобі!»(1-4 класи). Свято 
поезії(5-11 класи).

Значну увагу приділяли родинному вихованню, роботі з батьками та 
громадськістю. Було організовано і проведено літературно-музичну композицію 
«Славимо жінку», ранки «Любій матусі»(1-4 класи), вогники «Свято 
жіночності», години спілкування «Мій родовід»(1-4 класи), «Славимо 
родину»(5-11 класи). Для старшокласників відбувся тематичний вечір «Традиції 
української родини». По класах проведено учнівські збори «Моє відношення до 
рідних і близьких». Учні 1-4 класів взяли участь у родинному святі «Хай буде 
міцна, вся сім’я», а учні 5-8 класів - «Традиції моєї родини», конкурсі на краще 
родовідне дерево(9-11 класи).

Батьки завжди є помічниками класних керівників, учасниками 
шкільних заходів. Обрані батьківські комітети в класах. Кожен клас делегував 
свого представника до Ради школи, засідання якої відбуваються регулярно 
згідно плану роботи. Кожного семестру проводились загально- шкільні 
батьківські збори, на які виносились актуальні питання шкільного життя. Були 
проведені консультації для батьків з питань адаптації учнів 1-х, 5-х, 10-х класів, 
бесіда «Організація занять школяра, спрямована на прищеплення навичок 
здорового способу життя»(1-11 класи). Двічі на семестр проводились класні 
батьківські збори, на які виносились актуальні питання життя та діяльності 
школи, навчання, виховання учнів. Двічі на семестр проводились Дні відкритих 
дверей для батьків. Спланований і проводиться батьківський всеобуч 
«Університет педагогічних знань».

Тримаються під постійним контролем проблемні сім’ї, проводиться з 
ними робота згідно плану, зміцнюються зв’язки вчителів - предметників із 
батьками, запрошуються на співбесіду батьки, діти яких мають низький рівень 
знань з метою надання їм методичних консультацій. Підтримуються зв’язки з 
родинами, де виховуються учні, схильні до правопорушень. Відбулося спільне 
засідання Ради школи і Шкільного уряду «Наша школа у ХХІ столітті: проблеми



і знахідки». Організоване чергування батьків під час проведення позакласних 
заходів, вечорів, рейдів. Батьки надавали допомогу у підготовці школи до нового 
навчального року.

Продовжували співпрацю з громадськими організаціями:соціальними 
службами, центром зайнятості, службою у справах дітей, міліцією у справах 
неповнолітніх.

Робота дитячого самоврядування базувалася на принципах самостійності, 
відповідальності, різноманітності, взаємозв’язку між різними рівнями дитячого 
самоврядування, консультативно-педагогічної підтримки дорослими. Структура 
учнівського самоврядування (Додаток №8). Напрямки роботи Міністерств 
Шкільного уряду (Додаток №9).

Основною метою було якнайкраще залучення дітей до активної участі в 
житті колективу та громади. Шкільний уряд працював над проблемою 
«Розкриття, самовдосконалення та самореалізація особистості, її моральний та 
духовний зріст».
Напрямки роботи:

- захист прав та інтересів дітей та підлітків.
Було проведено круглий стіл на тему: «Я-особистість» та «Права і обов’язки 
дітей та підлітків» ;
- контроль за створенням належних умов для навчання та дозвілля дітей та 
підлітків:
щомісяця відбувалася перевірка запізнень учнів на уроки. Проведено акції по 
озелененню класних кімнат та оформленню пришкільних ділянок. Один раз на 
два місяці проводиться акція «Живи книго!». В разі неналежного зберігання 
шкільних підручників та допоміжної літератури учнями школи члени ШУ 
надавали рекомендації та практичні поради, відбувалися майстер-класи «Як 
правильно ремонтувати книги, надавати їм «друге життя ».
З метою контролю за відвідуваннями занять Шкільний уряд проводить рейди 
«Перший урок», «Останній урок». Один раз на два місяці у школі проводиться 
акція «День без шкідливих звичок», де члени ШУ ведуть активну просвітницьку 
роботу серед учнів школи про згубний вплив шкідливих звичок на організм 
дитини. У школі також знаходиться постійно діюча «Скринька довіри», де учні 
можуть висловити свої пропозиції, а також зауваження щодо роботи школи.

Члени ШУ на чолі з головою Студінською Вікторією є постійними 
депутатами Районного парламенту дітей, активними учасниками районних 
заходів, які проводить районний парламент дітей. У школі працює вожатський 
штаб, який складається з представників ШУ і надає посильну допомогу учням 
молодшої та середньої шкільної ланки.
- Участь у розробці і втіленні проектів, спрямованих на поліпшення 
навчально - виховного процесу:
члени ШУ брали участь у складанні плану виховної роботи , а також були 
учасниками педрад, на яких вирішувалися питання організації життєдіяльності 
колективу.

- Організація допомоги учням, які не встигають:
щомісяця проводилися спільні засідання з учителями-предметниками, 
відбувалися рейди-перевірки домашніх завдань.



- Участь у благоустрою навчального закладу:
акція «Мій клас-мій дім» (конкурс на кращу класну кімнату), для учнів 
молодшої ланки провели конкурс малюнків «У своїй школі я люблю...». Діти 
зобразили найулюбленіші місця своєї школи.
- систематичні соціальні опитування, щодо виявлення позиції учнів школи 
до тих чи інших проблем:
анкетування «Що б я хотів побачити у школі», «Кого ти вважаєш справжнім 
лідером?». «Моє відношення до здорового способу життя», «Світ моїх 
захоплень».

- організація дозвілля дітей у пришкільному таборі «Мрія»
Членами ШУ у таборі відпочинку проводилися змагання «Веселі старти», 
«Найкращий кашовар» та конкурс на кращу загонову пісню.
- проведення роботи з питань визначення найактивніших членів колективу, 
їх стимулювання та відзначення:
в кінці навчального року на останньому засіданні ШУ дирекцією відзначаються 
найактивніші урядовці, які нагороджуються подяками.

Учнівські та учительські колективи продовжують співпрацю з 
громадськими організаціями, соціальними службами, центром зайнятості, 
службою у справах дітей, міліцією у справах неповнолітніх.

У кожному класі працюють волонтерські загони, які протягом року 
надають допомогу ветеранам Великої Вітчизняної війни, одиноким людям 
похилого віку, беруть участь у районних акціях волонтерів, у конкурсі на 
кращий волонтерський загін.

Для дітей 1-4 класів, пільгових категорій, обдарованих дітей у школі було 
організовано відпочинок і оздоровлення.

Протягом багатьох років педагогічний колектив школи працює над 
поліпшенням виховної роботи, що проявляється в удосконаленні виховного 
процесу, систематичному пошуку результативних і цікавих форм і методів 
виховної роботи, удосконаленню умінь і практичних навичок учнів.

Класні керівники залучають учнів до роботи в різноманітних гуртках, 
секціях відповідно до їх інтересів: «Тістопластика» (керівник Звіряка О.В.), 
«Основи екологічних знань»(керівник Федоров М.М.), «Спортивне 
орієнтування» (керівник Федоров М.М.), « Журналістика та дизайн»(керівник 
Соколова К.М.), «Історичне краєзнавство»(керівник 
Негара Є.М.), «В’язання гачком»(керівник Амеліна В.Ф.), «В’язання на 
спицях»(керівник Амеліна В.Ф.), «Хореографічний» (керівник ПіддубнаО.М.), 
«Хореографічний»(керівник Ткаченко Я.О.), «Спортивний туризм»(керівник 
Меркоєв А.М.), «Юний рятувальник»(керівник
Меркоєв А.М.), «Малюнок», «Батик»(керівник Скиданова О.С.). Шкільні 
гуртківці та учні школи активні учасники міських і районних конкурсів.У 
районному конкурсі «Учень року» переможцем у номінації «Спортсмен року» 
стала Чашка Ельвіра, учениця 10-Б класу, класний керівник 
Яценко О.Г. У конкурсі «Міні-міс та Міні-містер» - Забажан Анастасія та 
Німенко В'ячеслав, класний керівник Г аєвська В.М., Мостова С.Я.

Класні керівники об’єднані у методичні об’єднання, які здійснюють 
річне планування виховної роботи у класних колективах, координацією



зайнятості учнів у позаурочний час, а також координацією дій школи і 
батьківської громадськості у навчально-виховному процесі.

У методичному обє’днанні класних керівників школи працює 21 вчитель: 
1-4 класи-8 класних керівників 
5-8 класи-6 класних керівників 
9-11 класи-7 класних керівників

Засідання методичних об’єднань відбувається згідно з планом роботи, який 
обговорюється і затверджується щороку у серпні на першому засіданні. Форми і 
методи проведення засідань методичних об’єднань достатньо різноманітні: від 
круглих столів до засідань, яким передують відкриті заходи, проведені 
класними керівниками. Популярною формою проведення засідань методичного 
об’єднання є форма дебатів, коли на засідання запрошуються члени Шкільного 
уряду. Саме вони допомагають виявити проблемні питання шкільного життя, 
наприклад, «Чи потрібна учням шкільна форма?», «Чи може палити учень?».

У школі створена система контролю за виховним процесом (Додаток
№10).

Результати контролю знаходять своє відображення у наказах по школі, 
аналітичних довідках, виступах на нарадах, педрадах, на нарадах при директору.

Проте у школі необхідно удосконалити систему проведення психолого -  
педагогічних семінарів для класних керівників, подальший розвиток роботи 
учнівського самоврядування,підвищення рівня організації та проведення 
загальношкільних, позакласних виховних заходів, активізувати трудове 
виховання та профорієнтаційну роботу. Слід продовжити пропаганду здорового 
способу життя, як невід’ємного елемента загальної культури особистості. 
Продовжувати виховувати в учнів художньо-естетичні смаки, які ґрунтуються на 
народній естетиці та на кращих надбаннях цивілізації. Прищеплювати і 
розвивати моральні почуття , переконання і потребу поводити себе згідно 
моральним нормам, що діють у суспільстві.

Продовжувати формування екологічної культури особистості, 
усвідомлення себе частиною природи, відчуття відповідальності за неї , як за 
національне багатство.

Всю виховну діяльність здійснювати у співдружності з батьками, 
органами самоврядування та громадськістю.



2.6. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У Новомиргородській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 за 
штатним розписом на початок 2013-2014 н.р. було 45 вчителів, що 
становить 100% від потреби. Вищу освіту мають 41 учитель, середню 
спеціальну -  3 , бакалавр - 1

Вчителі так розподіляються за фахом викладання: 
вчителі української мови та літератури - 4; 
вчитель російської мови -  1; 
вчителі математики - 4 
вчителі світової літератури -3 
вчитель фізики -  1; 
вчителі іноземної мови -  4; 
вчитель біології -1; 
вчитель хімії - 1; 
вчителі географії -  2; 
вчителі історії -  2; 
вчителі фізкультури -  2; 
вчителі початкових класів -  11; 
вихователі ГПД -  3; 
вчитель основ здоров’я та ОБЖ -  1; 
вчитель обслуговуючої праці -  1; 
вчитель музики -1; 
вчитель хореографії -1; 
вчитель інформатики -1; 
практичний психолог -1.

Кваліфікаційну категорію „спеціаліст вищої категорії” мають 30 вчителів, 
кваліфікаційну категорію „спеціаліст І категорії” - 7 вчителів, кваліфікаційну 
категорію „спеціаліст ІІ категорії” - 2 вчителі, кваліфікаційну категорію 
„спеціаліст” - 5 , 15- педагогів мають звання „старший вчитель”, 2- „вчитель- 
методист”.
Керівний склад

1. Директор: Свистунова Тетяна Іванівна , 1970 р.н.
Освіта: вища, Глухівський державний педагогічний інститут ім. Сергеєва - 
Ценського, 1991 р., вчитель початкових класів.
Загальний стаж: 22 роки.
Стаж роботи на посаді: 1 рік.
Предмет який викладає -  предмети в поч. класах 
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії 
Рік останньої атестації: 2013
Курси: Кіровоградський ОІППО, 2013р. (директорів шкіл), жовтень, 2013 р. 
(вчителів початкових класів - 2012 рік)



2.Заступник директора з навчально-виховної роботи:
Самченко Надія Борисівна ,1965р.н.
1.Освіта: вища, Кіровоградський ДПІ. 1986, вчитель математики.
Загальний стаж: 26 років.
Стаж роботи на посаді: 4 роки.
Предмет, який викладає: математика 
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії 
Рік останньої атестації: 2012р.
Курси: Кіровоградський ОІППО, жовтень 2010 рік (заступників директорів), 
березень 2010рік (вчителів математики).

З.Заступник директора з виховної роботи:
Різун Тетяна Миколаївна , 1964р.н.
Освіта: вища, Кіровоградський ДПІ, 1986р. вчитель російської мови та 
літератури.
Загальний стаж: 32 роки.
Стаж роботи на посаді: 11 років.
Предмет, який викладає: світова література 
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.
Рік останньої атестації: 2012 рік
Курси: Кіровоградський ОІППО, 2011 рік ( вчитель світової літератури), 2012 
(заступників директорів з виховної роботи).

Більшість педагогічних працівників працюють за фахом відповідно 
кадровому забезпеченню штатного розпису навчального закладу. Не за фахом 
працює вчитель предмету „Захист Вітчизни” Рябошапко В.О.
Середній вік керівних кадрів -  45 років, середній вік педагогічних кадрів -  42 
роки.

Педагогічний колектив стабільний.
За останні 3 роки із школи звільнилися за власним бажанням 5 вчителів:
Ісаєнко О.В - вихід на пенсію за віком;
Г ранкіна О.Д. -  вихід на пенсію за віком;
Рожкова Т.В. -  вихід на пенсію на віком;
Ісаєнко А.П -  вихід на пенсію за віком;
Невмитий Ю.А . -  вихід на пенсію за вислугою років;

За цей же період в колектив прибуло 4 молодих спеціалісти, з них в
2012 - 2013 н.р.-1 , 2013 -  2014 -  3 .
Створено систему роботи по забезпеченню школи педагогічними кадрами в 

рамках виконання програми „Вчитель”.
У 2013- 2014 навчальному році розпочали роботу з молодими спеціалістами:
1) призначено вчителя - наставника із числа найкращих педагогів;
2) розроблена пам’ятка для наставника і стажиста;
3) складено план роботи наставника з молодим спеціалістом та план роботи 
молодого спеціаліста. Плани розроблені з урахуванням методичної теми, над 
якою працює школа, МО і безпосередньо вчитель-стажист.



5) Під час складання розкладу уроків враховується необхідність взаємо 
відвідування уроків стажистом і його наставником;
Здійснюється контроль за діяльністю стажиста і наставника;
Підбиття підсумків стажування, оформлення необхідної документації.

У колективі успішно проходять стажування молодий спеціаліст Прилипко
Н.С. -  вчитель світової літератури.
На заняттях молодий вчитель навчається у свого наставника Піддубної Н.І. 
розв’язувати методичні проблеми та питання, пов’язані з практикою 
педагогічної діяльності.

Молодий вчитель відвідала цикл уроків-презентацій педагогічних досягнень 
досвідченого вчителя ..
Щорічно у відділ освіти подається список учнів, які обрали професію вчителя.
З 2007 по 2012 рік закінчили педагогічні вищі навчальні заклади такі випускники 
нашої школи:
-Костенко А.П., Кіровоградський ДПУ ім. В.Винниченка (іноземна мова), 
-Жеребенко Д., Кіровоградський ДПУ ім. В.Винниченка (історія),
-Путник О., Кіровоградський ДПУ ім. В.Винниченка (філологія),
-Невінчана Т. В., Кіровоградський ДПУ ім. В.Винниченка (філологія),
-Михайлов А., Кіровоградський ДПУ ім. В.Винниченка (трудове навчання, 
креслення),
-Федоров М. М., Кіровоградський ДПУ ім. В.Винниченка (географія),
-Соколова К. М., Кіровоградський ДПУ ім. В.Винниченка (філологія),
-Чорна А. В., Кіровоградський ДПУ ім. В.Винниченка (хімія, біологія),
-Аджубей А. В., Кіровоградський ДПУ ім. В.Винниченка (фізмат),
-Панасенко О. В., Кіровоградський ДПУ ім. В.Винниченка (фізмат),
-Барбой А. І., Кіровоградський ДПУ ім. В.Винниченка (фізичне виховання).
На даний час здобувають професію вчителя у вищих навчальних закладах:

№ Назва закладу Прізвище
випускника

факультет

1.
Кіровоградський ДПУ 
ім. В. Винниченка

Урсалова О.Ю. природничий

2. Федорова О. М. філологічний

3. Федорович С.О. філологічний

4. Ільніцький В. історичний

5. Гутцул В. О. природничий

6. Кавуньова А. Початкові класи

7. Погрібна О. В. історичний

8. Гордін Р. В. історичний



9. Миронова О. М. природничий

10. Гандибул А. М. мистецький

11. Лиходід Н. Ю. Фізичне виховання

1. Черкаський ДПУ 
ім. Б. Хмельницького

Голянська І. В. Біолого-хімічний

2. Василишина В. Іноземні мови

3. Самарська Т. П. Іноземні мови

1. Уманський ДПУ 
ім. П. Тичини

Миронюк В. О. Біолого-хімічний

2. Василенко О. О. Іноземні мови

3. Чудновський Є. Фізичне виховання

4. Шевель С. Соціальна педагогіка

5. Карауш С.В. Фізико-математичний

6. Олійник К. Б. Початкові класи, 
психологія

У школі систематично проводиться профорієнтаційна робота, де ключовим є 
питання «Чому ти обираєш професію вчителя ?»
У закладі створені умови для проходження педагогічної практики студентами 
педагогічних вузів .

Завдяки тісній співпраці з педагогічними вищими навчальними закладами 
випускники шкіл Новомиргорода, студенти ІУ-У курсів постійно проходять 
педагогічну практику в школі. За період з 2007 по 2012 року в 
Новомиргородській ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 пройшли педагогічну практику 21 
студент:_________ _____ ________________________ _____________________
№ Прізвище

студента
Курс Назва ВНЗ Факультет

2008 рік

1. Негара Є. М. У Кіовоградський ДПУ 
ім. В. Винниченка

Історичний

2. Глущенко І. В. У Кіовоградський ДПУ 
ім. В. Винниченка

Фізико-математичний

2010 рік

1. НеживенкоТ.В IV Кіовоградський ДПУ 
ім. В. Винниченка

Філології та 
журналістики

2. Чернякова О.В IV Кіовоградський ДПУ 
ім. В. Винниченка

Фізико-математичний

3. Нецька А.В. IV Кіовоградський ДПУ 
ім. В. Винниченка

Фізико-математичний



4. АнанченкоЮ.Г IV Кіовоградський ДПУ 
ім. В. Винниченка

Фізико-математичний

5. НеживенкоТ.В V Кіовоградський ДПУ 
ім. В. Винниченка

Філології та 
журналістики

б. ЖеребенкоД.М V Кіовоградський ДПУ 
ім. В. Винниченка

Історії та правознавства

7. Барбой А.1. V Кіовоградський ДПУ 
ім. В. Винниченка

Фізичного виховання

S. ТрофименкоОМ V Уманський ДПУ 
Ім.. П. Тичини

Початкове навчання та 
практичний психолог

9. Озерова В.С. V Кіовоградський ДПУ 
ім. В. Винниченка

Історії та правознавства

10. Федоров М.М. V Кіовоградський ДПУ 
ім. В. Винниченка

Природничо-
географічний

2011 рж

1. Садчикова В.А. IV Кіовоградський ДПУ 
ім. В. Винниченка

Фізико-математичний

2. Соколова К.М V Кіовоградський ДПУ 
ім. В. Винниченка

Філології та 
журналістики

З. Садчикова В.А. V Кіовоградський ДПУ 
ім. В. Винниченка

Фізико-математичний

4. Дяченко ОС. V Кіовоградський ДПУ 
ім. В. Винниченка

Фізико-математичний

5. Федорова О.Р. V Кіовоградський ДПУ 
ім. В. Винниченка

Фізико-математичний

б. Пнкота О.В. V Кіовоградський ДПУ 
ім. В. Винниченка

Мистецький

7. Пщдубна А.О. V Кіовоградський ДПУ 
ім. В. Винниченка

Фізико-математичний

2012 рж
1. Бірець Ю. О. V Кіовоградський ДПУ 

ім. В. Винниченка
Фізичного виховання

2. Гужвіeв М.В. IV Уманський ДПУ 
Ім.. П. Тичини

Фізичного виховання

У школі склалася чітка система формування контингенту слухачів курсів 
підвищення кваліфікації та міжкурсової методичної роботи.

Згідно поданих заяв вчителів та перспективного плану роботи школи в травні- 
червні поточного року адміністрація подає до районного методичного кабінету 
заявку на наступний календарний рік щодо курсів підвищення кваліфікації.



Відповідно до цих пропозицій шляхом діагностування, анкетування, 
індивідуальних співбесід визначаються запити і потреби кожного педагога і 
районний методичний кабінет, виходячи з цього, готує узагальнене замовлення.

Заявка узгоджена з шкільними перспективними планами атестації та 
підвищення кваліфікації педагогів.

У вересні поточного року проводиться звірка картотеки педкадрів, що дає 
можливість зробити глибокий аналіз проходження курсової перепідготовки 
педагогами школи. Звірка дає можливість висвітлити, наявність методичної 
вертикалі, яка забезпечує неперервність післядипломної освіти вчителів.

Усі вчителі, які мають пройти курсову перепідготовку отримують 
докурсові завдання, які спрямовують увагу педагога на аналіз особистого 
досвіду викладання, на роботу з науково-методичною літературою, вимагають 
від нього поліпшення якості проведення уроків, позакласної роботи з предмета.

Основні типи докурсових завдань пов’язані з діяльністю вчителя і 
вимагають від нього відповідних знань, умінь і навичок.

Адміністрація школи пропонує майбутнім слухачам курсів такі типи 
завдань:
- завдання, які охоплюють всю систему педагога при підготовці, проведенні та 
аналізу уроку (вчителі, спеціалісти ІІ категорії)
- завдання, пов’язані з розв’язанням кількох педагогічних проблем і охоплює 
основні напрями науково-методичної підготовки педагога (вчителі І та ІІ 
категорії)

- завдання, пов’язані з активізацією методів навчання ( вчителі вищої категорії і 
ті, що мають звання)
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 
«Про позашкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки 
України від 08.08.2013 року № 1135, на виконання наказу відділу освіти 
Новомиргородської райдержадміністрації від 15.10.2013 року № 350 «Про 
атестацію педагогічних працівників навчальних закладів» та з метою активізації 
й підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту 
їх професійної майстерності, забезпечення ефективності навчально-виховного 
процесу у 2011-2013 навчальних роках була проведена атестація педагогічних 
працівників школи.
Атестація є суттєвим моментом як у діяльності керівника закладу освіти, всього 
педагогічного колективу, так і кожного педагогічного працівника. Тому 
атестація розглядалася як складова частина педагогічної управлінської 
діяльності навчального закладу. В методичному кабінеті оформлено стенд 
«Атестація педагогічних працівників», з якого вчителі можуть ознайомитися з 
нормативно-правовою базою та усією необхідною інформацією про атестацію. В 
атестаційний і міжатестаційний періоди зверталась увага на роботу з 
педкадрами. Педагоги, які проходили атестацію, демонстрували рівень своєї 
педагогічної майстерності, презентували власний досвід роботи, брали активну 
участь у відповідних педагогічних заходах.
Своєчасне ознайомлення керівників навчальних закладів із Типовим 
положенням про атестацію педагогічних працівників, змінами до положення на 
нарадах у відділі освіти Новомиргородської райдержадміністрації, детальне



його опрацювання, роз’яснення членам педагогічного колективу основних 
атестаційних умов і вимог на нарадах при заступнику директора з навчально- 
виховної роботи Самченко Н.Б., сприяли виробленню позитивної громадської 
думки щодо атестації.

Обов’язковою умовою організації та проведення атестації педагогічних 
працівників було суворе дотримання законодавчих та нормативних вимог, 
об’єктивність в оцінюванні діяльності педагогів. У школі існує системний підхід 
до атестації педагогічних працівників, який складається з планування 
атестаційної роботи, суворого дотримання етапів проведення атестації, 
виконання нормативного режиму під час організації і проведення атестації, 
відпрацювання загальних вимог до педагогічного працівника , які дозволяють 
об’єктивно оцінювати кожного педагога.

Аналіз підсумків атестації педагогічних працівників свідчить про те, що вона 
стала чинником професійного зростання вчителів школи. Цьому сприяла ціла 
низка обставин, у тому числі різноманітність форм методичної роботи, 
спрямованої на виявлення, вивчення, пропаганду та поширення оригінального та 
інноваційного досвіду через виставки педагогічних ідей, конференції, семінари, 
творчі звіти тощо. У наявності перспективне і поточне планування атестації 
педагогічних працівників, щорічне коригування перспективного та поточного 
планування. Плани атестації педагогічних кадрів виконуються. Своєчасно та 
якісно оформлюються відповідні документи ( накази, протоколи, атестаційні 
листи, звітна документація ). Педагогічні працівники обізнані з нормативно -  
правовою документацією з питань атестації на достатньому рівні. Випадків 
конфліктів з питань проведення атестації кадрів у період 2011-2013 р.р. не було, 
апеляцій до атестаційних комісій вищого рівня не надходило.
Із 45 педагогічних працівників Новомиргородської ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 станом 
на 01.09.2013 р.:
спеціаліст -  5, що становить 12,8%; 
спеціаліст ІІ категорії -  2, що становить 4,6%;, 
спеціаліст І категорії -  7, що становить 16%; 
спеціаліст вищої категорії -  30, що становить 66,6%; 
звання «старший учитель» - 15, що становить 33,3%; 
звання «учитель -  методист» - 2, що становить 4,6%;
За останні 3 роки (з 2011 по 2013 рік) підвищили кваліфікаційну категорію 7 
педагогічних працівників, що становить 16 %; 8 педагогічним працівникам 
присвоєно педагогічне звання «старший учитель» (17,8%). 21 учитель 
підтвердили свою кваліфікаційну категорію (46,7%), 7 вчителів підтвердили 
педагогічне звання
( 16 %) Результати атестації педагогічних працівників за 2011-2013 н.р. показані 
у таблиці:_______________________________________________________________

Рік

Присвоєно Підтверджено
категорію звання категорію звання

ІІ І вища ст. учит 9тр ІІ І вища ст.уч. уч.мет.
2011 1 2 2 5 3

2012 7 7
2013 3 1 1 1 6 3 1



Всього 4 3 8 1 2 18 6 1

Присвоєно категорії та педагогічні звання

Підтверджено категорії та педагогічні звання

□ Вища категорія

□ І категорія

□ II категорія

□ Этарифний розряд

■ Звання "старший 
учитель"

□ Звання "учитель- 
методист"

Згідно з установленим порядком була забезпечена робота атестаційної комісії
І рівня. Щорічно проводиться 5-7 засідань атестаційної комісії, на яких 
розглядались такі питання, як розподіл обов'язків між членами атестаційної 
комісії, затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються, 
затвердження графіка проведення атестації та плану проведення заходів, 
перенесення терміну дії атестації згідно заяви педагогічного працівника,

18 

16 і 
14 -

12 I 
10 І
8 І

2011 2012 2013 Всього



поширення кваліфікаційної категорії на все педагогічне навантаження з 
предмету, з якого пройдені курси підвищення кваліфікації. План роботи 
атестаційної комісії на кожен рік виконано. Накази про результати засідання 
атестаційної комісії І рівня видані своєчасно.

Члени атестаційної комісії І рівня відзначають, що на присвоєння 
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння 
педагогічного звання представляються гідні педагогічні працівники. Атестація 
стимулює їх до розробок методичних рекомендації, навчальних посібників, 
авторських програм, до участі в професійних конкурсах. Досвід їх роботи 
поширюється належним чином. Так, Німчи нова В.Г. як член районної творчої 
групи взяла участь у розробці уроків по темі “Односкладні речення” на матеріалі 
літератури рідного краю. Будучи членом обласної творчої групи, є співавтором 
посібника з української літератури для учнів 7-9 класів, взяла участь у розробці 
уроків: а) за поезією Л.Костенко “Крила”, б) за поемою Т.Шевченка “Сон”. У 
2013 році відбулася презентація посібника вчителя-методиста Чайковської Л.М. 
«Природа Новомиргородщини»

Члени атестаційної комісії І рівня виявили готовність проявити більшу 
активність в ознайомленні з роботою тих, хто атестується, безпосередньо на їх 
робочих місцях. До березня вивчалась педагогічна діяльність педагогів, які 
атестувались, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня 
навчальних досягнень учнів з предмета, що викладає педагогічний працівник, 
ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним 
працівником своїх посадових обов’язків, його участі в роботі методичних 
об’єднань, фахових конкурсах.

Підвищенню ефективності і якості роботи з питань атестації 
педпрацівників на місцях сприяло надання і проведення своєчасної корекції 
адміністрацією школи, вивчення системи роботи педагогічних працівників, які 
претендують на високий рівень оцінки.

Атестаційна робота є складовою системи управління, тісно пов’язується з 
роботою з розвитку творчої активності, стимулювання фахової та загальної 
освіти педпрацівників. Це в свою чергу сприяє вдосконаленню форми і 
структури методичної роботи, підвищенню її ефективності.

Стимулюванню творчого пошуку сприяє проведення ярмарок педагогічних 
ідей, тижнів (декад) педагогічної майстерності.

Для голів методичних об'єднань, членів атестаційної комісії І рівня 
протягом навчального року проводились інструктивно -  методичні наради, на 
яких розглядалися питання:
законодавча та нормативна документація з питань атестації педпрацівників; 
планування підвищення кваліфікації та атестації педпрацівників; 
оформлення атестаційної документації;
методичний, організаційний супровід атестації педпрацівників; 
загальні вимоги до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників.

Атестація значно активізувала роботу по вивченню та впровадженню 
передового педагогічного досвіду. Учителі брали участь у районних 
професійних конкурсах. Фартушна О.Д. у 2012 році стала лауреатом конкурсу 
«Найкласніший класний», Рябошапка І.В. у 2013 році зайняла ІІ місце в конкурсі 
«Учитель року».



Необхідність забезпечення об’єктивної і колегіальної роботи тих, хто 
атестується, спонукало до застосування різних форм вивчення їх діяльності. 
Особливо широко у зв’язку з цим застосовуються такі з них:
- тестування педагогічних працівників, які претендують на оцінку високого 
рівня;
- звіти тих, хто атестується, перед педагогічним колективом школи та 
методичними об’єднаннями;
- підготовка відгуків про відвідані відкриті уроки та інші форми 

навчально-виховного процесу, узагальнення їх.
Атестація як один із найважливіших аспектів у діяльності як керівника 

навчальних закладів, так і кожного педпрацівника, стала звичайною справою у 
професійному житті педагога і передбачає створення психологічного комфорту 
процесу атестації, упровадження нових форм її організації.

Аналізуючи різноманітні підходи до сутності атестації педагогічних 
працівників, можна зробити висновок, що єдиного визначення цього поняття не 
існує, тому що воно багатозначне та багатогранне. Його розглядають як оцінку, 
процедуру, метод управління, кадрові заходи, чинник професійного зросту.

Атестація педагогічних працівників -  це складова управління, яка 
виявляється у процесі систематичної, комплексної оцінки згідно із заданими 
критеріями відповідності діяльності конкретного працівника чітким стандартам 
виконання роботи на даному робочому місці, на відповідній посаді, за 
визначений проміжок часу.

Ефективність атестації педагогічних працівників та її результативність 
значною мірою залежить від чітко визначеної мети, скоординованих дій, що в 
єдності утворюють процес управління атестацією педагогічних працівників. 
Управління атестацією свідчить про те, що успішність організації проведення 
реальних результатів атестації педагогічних працівників значною мірою 
залежить від специфічної готовності керівників до її проведення. Атестація 
здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної 
майстерності, результатів педагогічної діяльності вчителів шляхом проведення 
тестування. контрольних робіт, відвідування уроків та виховних заходів; 
здійснення аналізу освітнього процесу в школі батьками, учнями, колегами.

Доброзичливі взаємини, що склалися у колективі між педагогами, які 
атестуються та членами атестаційної комісії, їх готовність до результативної 
співпраці. сприяють дотриманню усіх норм і правил проходження атестації, що є 
запорукою безконфліктності організації та проведення атестації педагогічних 
працівників школи.
У ході атестації випадків відмови вчителів від підвищення кваліфікаційного 

рівня чи пониження кваліфікаційної категорії не було.
За 2011-2013 роки поширені кваліфікаційні категорії педагогічним 

працівникам, які пройшли при Кіровоградському обласному інституті 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського курси 
підвищення кваліфікації з відповідних предметів.

2010-2011 н.р.
Відповідно до п.3.25 Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників та рішення атестаційної комісії І рівня (протокол № 2 від 17.10.



2011 р.) поширено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» на все 
педагогічне навантаження з російської мови вчителю української мови та 
літератури Тодоровій В.В. (курси підвищення кваліфікації при 
Кіровоградському інституті післядипломної педагогічної освіти з 03.10 
по14.10.2011 р., свідоцтво №2543 від 14.10.2011).

2011-2012 н.р.
Відповідно до п.3.25 Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників та рішення атестаційної комісії II рівня поширено кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст вищої категорії» на години індивідуального навчання (28 
год) учителю початкових класів Стояновій Н.О. (курси підвищення кваліфікації 
при Кіровоградському інституті післядипломної педагогічної освіти з 26.12.2011 
по 06.01.2012).

Відповідно до п.3.25 Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників та рішення атестаційної комісії I рівня (протокол № 6 від 25.06.
2012 р.)поширено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» на 
години групи продовженого дня вчителям початкових класів Фартушній О.Д. та 
Скочко О.А. (курси підвищення кваліфікації при Кіровоградському інституті 
післядипломної педагогічної освіти з 12.06 по22.06.2012 р., свідоцтва №2020 та 
№2021 від 22.06.2012).

Відповідно до п.3.20 Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників та згідно поданої заяви від 21.09.2011 р. та довідки з лікарні №147 
від 26.09.2011р. перенесено термін курсової перепідготовки та продовжено 
термін дії атестації на один рік Рожковій Т.В.

2012-2013 н.р.
Відповідно до п.3.25 Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників та рішення атестаційної комісії I рівня (протокол № 4 від 26.03.
2013 р.) поширено кваліфікаційну категорію «спеціаліст II категорії» на все 
педагогічне навантаження з біології та природознавства Масляній К.М.
( свідоцтво №1315 від 27.04.2012).

Відповідно до п.3.25 Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників та рішення атестаційної комісії I рівня (протокол № 5 від 29.04.
2013 р.) поширено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 
на все педагогічне навантаження з природознавства Чайковській Л.М.
( свідоцтво №1354 від 26.04.2013).

201З-2014 н.р.
Відповідно до наказу по школі від 16.10.2013 р. № 216 «Про проведення 

атестації педагогічних працівників» у 2013-2014 навчальному році атестуються 
16 педпрацівників, з них: три педпрацівники з Петроострівської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів, один - із Жовтневої загальноосвітньої 
школи I-II ступенів.



№
з/п

Назва навчального 
закладу

К-ть
пед.

прац.

Прогноз атестації 
(категорія, педагогічне звання)

спец ІІ І вища ст. учитель

1 Новомиргородська 
ЗШ І-ІІІ ступенів № 3

12 2 2 3 5 4

2 Петроострівська 
ЗШ І-ІІІ ступенів

3 1 2

3 Жовтнева 
ЗШ І-ІІ ступенів

1 1

Всього 16 2 4 5 5 4

Згідно поданої заяви на позачергову атестацію атестаційною комісією І рівня 
прийнято рішення проатестувати практичного психолога Забажан М.П. на 
присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії» (протокол № 1 від
27.09.2013 р.).
Результати діяльності: зайняті призові місця учнями в І, ІІ та ІІІ етапах 
Всеукраїнської олімпіади з педагогіки і психології (у 2011-2012 н.р. ІІ місце в 
районі посіли Василишина. В. та Самарська Т., у 2012-2013 н.р. І місце в районі 
та ІІІ місце в області Вдовіна А.)

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Свою фахову майстерність учителі підвищують шляхом самоосвіти, участі у 
шкільних та районних предметних методичних об’єднаннях, творчих групах, 
семінарах, на курсах підвищення кваліфікації вчителів при Кіровоградському 
обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя 
Сухомлинського.

У школі ведеться облік післякурсових завдань, традиційною є звітність 
педагогів про роботу на курсах. У післякурсовий період кожен учитель 
займається індивідуальною самоосвітньою роботою. Підвищенню рівня 
кваліфікації вчителів сприяє і методична робота, система якої передбачає заходи, 
спрямовані на вдосконалення педагогічної майстерності та рівня методичної 
підготовки вчителів: вивчення передового педагогічного досвіду, інноваційних 
технологій, теоретичні семінари, семінари-практикуми, педради, презентації 
власних напрацювань на педагогічних виставках та ярмарках.

У школі ведеться робота з педагогічними працівниками у напрямку 
підвищення методичного та фахового рівня. У наявності перспективне 
планування курсового підвищення кваліфікації вчителів школи терміном на 5 
років та планування курсового підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників школи на поточний навчальний рік, яке узгоджується з відділом 
освіти Новомиргородської районої державної адміністрації. Вимога щодо 
попередності курсового підвищення кваліфікації відносно атестації педагогів 
дотримується. За останні 5 років курсове підвищення кваліфікації пройшли всі



вчителі за графіком. Звітні матеріали за підсумками курсового підвищення 
кваліфікації та довідки про проходження курсового підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників у наявності. Курсова перепідготовка організовується 
таким чином, щоб вона передувала атестації педагогічного працівника.

Підсумки підвищення кваліфікації педагогічних кадрів школи

Рік
Кількість учителів, які проходили навчання на курсах 
підвищення кваліфікації при Кіровоградському 
обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 
імені Василя Сухомлинського

заплановано пройшли
курси

атестовано примітки

2011 7 7 10

2012 8 8 7 1 перенесено

2013 12 12 11 Проатестовано 
3 пед.прац. 
Петроострівсь- 
кої ЗШ І-ІІІ ст.

Реформування освітньої галузі в Україні вимагає від педагогічних кадрів 
новітніх ідей, сучасних підходів до викладання предметів. Важлива роль у 
фаховому зростанні педагога, покращенні якості освіти, безперечно, належить 
організації методичної роботи в школі. Саме від цілісної системи 
взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого- 
педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, залежить рівень 
підвищення фахової майстерності та розвиток творчого потенціалу кожного 
педагога зокрема і всього педагогічного колективу, та як наслідок - підвищення 
ефективності навчально -  виховного процесу. Вчителі школи мають свої 
друковані матеріали : Свистунова Тетяна Іванівна брошура «Каліграфія -  не 
лише майстерність, це -  справжнє мистецтво!» (методичні рекомендації до 
уроків письма; поради вчителям та батькам) ;Зарудня Світлана Василівна 
співавтор книги «Історія Новомиргородщини»;Чайковська Лідія Миколаївна 
методичний посібник «Природа Новомиргородщини»;Німчинова Валентина 
Григорівна співавтор посібника з української літератури для учнів 7-9класів: 
розробки уроків за поезією Ліни Костенко «Крила» та за поемою
Т.Г.Шевченка «Сон». Педагогічні працівники школи є керівниками районних 
методичних об*єднань:
Вчителів української мови та літератури Німчинова В.Г.
Вчителів інформатики Яценко О.Г.
Вчителів географії Чайковська Л.М.
Вчителів початкових класів Харченко О.О



керівниками окружних методичних формувань:
Вчителів природничого циклу Новохатченко Т.М.
Вчителів іноземної мови Мостова С.Я.
Вчителів початкових класів Стоянова Н.О.

керівниками районних творчих груп:
Вчителів хімії Щербина В.І.
Приймають активну участь у районних заходах :

2011 рік - «Найкласніший класний»- Фартушна О. Д. ІІІ місце.
2012 рік -  участь у науково-практичному семінарі «Інноваційні технології

організації компетентнісно орієнтованої освіти» - Стоянова Н.О.
2013 рік -  «Учитель року»- Рябошапка І. В. ІІ місце.
2013 рік - районний семінар «Наступність ДНЗ і початкової школи» - 

презентація досвіду Гавриленко Л. В.
2013 рік -  участь у районних пед. читаннях до 95-річчя В.О.Сухомлинського

-  Стоянова Н. О.
2013 рік -  участь у науково-практичному семінарі «Навчальне пізнання: 

практикування, смислові акценти та дидактичні засади 
організації» - Стоянова Н. О.

Гаєвська В.М.
в обласних заходах:
Серпень 2013 року -  участь у Всеукраїнському науково-педагогічному

діалозі «Створення методичних засад формування у 
дітей навчально-дослідницьких умов» - Г аєвська В.М. 

Серпень 2013 року -  участь в обласній яр марці педагогічних ідей -
Чайковська Л.М., Стоянова Н.О.

Вересень 2013 року -  науково-практична конференція, присвячена 95-річчю
В.О.Сухомлинському -  Кондратенко Н.П.

Вересень 2013 року -  участь в обласному семінарі методистів райво і голів
РМО вчителів географії»Викладання природознавства 

в 5 класі. Виконання Держстандарту.» - Чайковська Л.М. 
Жовтень 2013 року -  обласна науково-практична конференція «Технологія

фахової майстерності: тестові технології навчання у 
сучасній школі « (дев'яті Хмурівські методичні 
читання) -  Яценко О.Г.

Головна мета методичної роботи в школі -  це допомога педагогічним 
працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення і 
підвищення професійного рівня.

Серед завдань:
- використання нетрадиційних форм роботи для підвищення педагогічної 

майстерності;
- активізація роботи з узагальнення та цілеспрямованого впровадження 

передового
педагогічного досвіду;

- розвиток творчої активності педагогічних працівників;
- поліпшення психологічного супроводу навчально-виховного процесу;



- удосконалення психолого-педагогічної освіти учителів;
Методична робота в школі будується відповідно до чинних вимог як творчий 

процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої 
колективної, групової та індивідуальної діяльності учителів, школі, для 
забезпечення навчально - виховного процесу, якісного виконання навчальних 
планів і програм, впровадження Держаних стандартів освіти. В основі 
організації методичної роботи діагностика потреб, щорічне здійснення аналізу 
якісного складу педагогічних кадрів. Робота спрямована на аналіз якісного 
складу вчителів та їх фахової підготовки, обізнаності з вимогами навчальних 
програм та методичними рекомендаціями щодо викладання предмету, стану 
календарного, поурочного планування, виконання навчальних програм.

Щорічно в школі видається наказ про організацію методичної роботи з 
педагогічними кадрами, що визначає науково -  методичну проблему, над якою 
працюватиме школа, структуру організації методичної роботи. У школі 
здійснюється: планування засідань методичної ради, планування роботи 
методичних об’єднань. При плануванні методичної роботи передбачаються три 
форми: колективна, групова, індивідуальна. Пріоритетними напрямками роботи 
з педагогічними кадрами є забезпечення умов для зростання і творчого розвитку 
педагогів, спонукання до науково-дослідницької та експериментальної роботи, 
вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду та нових освітніх 
технологій.

Основні завдання організації методичної роботи щорічно оновлюються та 
конкретизуються у наказі про організацію методичної роботи:

- створення умов для підвищення науково -  методичного та фахового рівня 
педагогічних працівників і рівня інформаційної компетентності;

- впровадження в практику роботи перспективних освітніх технологій та 
передового педагогічного досвіду з метою підвищення результативності 
навчально-виховного процесу;

- сприяння самоосвіті педагогічних працівників;
- удосконалення форм методичної роботи.
В основі змісту методичної роботи у колективі існують такі види роботи:
- вивчення нормативних документів щодо діяльності закладу освіти, які 

коректують та вдосконалюють науково -  методичний та фаховий рівень 
освітньої діяльності педагогічних працівників;

- вивчення та впровадження в освітній процес перспективних освітніх 
технологій;

- ознайомлення з передовим педагогічним досвідом;
- ознайомлення з кращими надбаннями педагогічної науки;
- обмін досвідом в межах педагогічного колективу;
- максимальне розкриття творчого потенціалу кожного педагогічного 

працівника.
Організація науково-методичної роботи організована навколо проблемного 
питання, над яким працює заклад (2012-2017рр.) «Формування життєвих 
компетентностей особистості шляхом упровадження нових освітніх технологій у 
навчальній та виховній роботі».



Перший етап (діагностичний) 
_________2012-2013 н. р.

№
з/п

Заходи Термін
виконання

Відповідальні

1. Аналіз результатів педагогічного процесу:
- аналіз роботи школи за рік;
- діагностування вчителів з метою вивчення 
рівня їх професійної компетентності;
- анкетування учнів та батьків.

вересень Члени творчої 
групи

2. Створення ініціативної групи для 
опрацювання та систематизації результатів 
анкетування, діагностування та визначення 
мети, завдань, методів реалізації вибраної 
роблеми.

вересень Педагогічний
колектив

3. Орган ізація роботи творчої групи. жовтень Адміністрація

4. Теоретичне обґрунтування проблеми:
- ознайомлення всіх членів колективу з 

аналітичним матеріалом щодо 
визначення проблеми, остаточний 
вибір єдиної навчально-методичної 
проблеми для педагогічного 
колективу;

В е р ес е н ь
Адміністрація

- вивчення науково-методичної 
літератури з проблеми;

Жовтень Голови МО

- підготовка та проведення засідання 
педагогічної ради: «Залежність успішності 

уроку від вибору моделей методів і 
технологій»,

жовтень Заступник з 
НВР

- створення ініціативної групи з 
планування системи заходів, 
спрямованих на вирішення 
запропонованих завдань щодо 
реалізації проблеми;

листопад адміністрація

- складання програми дослідження 
визначеної проблеми, забезпечення 
послідовності накреслених заходів, їх 
взаємодія з іншими напрямками 
педагогічного процесу;

грудень

січень

Члени
ініціативної
групи

Члени творчої



- ознайомлення педагогічного
колективу з досягненнями психолого- 
педагогічної науки, ПД;

групи

- підготовка та проведення засідання 
педагогічної ради «Використання 
інформаційних технологій -  шлях до 
оновлення навчально-виховного 
процесу»

березень

квітень

Заступник з 
НВР

Адміністрація

- визначення провідних напрямків 
діяльності шкільних МО з питань 
реалізації проблеми; протягом

року
Заступник з 
НВР

- оформлення довідково-інформаційних 
матеріалів з визначеної проблеми в 
шкільному методичному кабінеті;

протягом
року

адміністрація

- вивчення адміністрацією стану 
викладання англійської мови.

Другий етап (практичне дослідження проблеми) 
________________ 2013-2014 н. р. __________

№
з/п

Заходи Термін
виконання

Відповідальні

1. Діагностика рівня сформованості загально 
навчальних інформаційних умінь.

Протягом
року

адміністрація

2. Моніторинг навчальних досягнень учнів з 
метою вивчення впливу нових напрямків 
роботи на результативність навчання

жовтень Заступник з 
НВР,
Г олови МО

3. Вдосконалення системи роботи вчителів у 
контексті роботи над проблемою

4. Творчі звіти вчителів за результатами 
роботи над проблемою

Січень-
березень

Члени МО

5. Моніторинг професійного зростання 
вчителів

Протягом
року

Адміністрація

6. Засідання методичної ради:
- робота творчої групи над навчально- 

методичною проблемою школи;
- звіти МО про роботу над проблемою;

Січень

березень

Заступник з 
НВР,
Голови МО

7. Психолого-педагогічний семінар грудень Практичний
психолог



8. Засідання МО:
- використання інноваційних технологій для 
розвитку творчого мислення;
- впровадження інноваційних технологій в 
практику роботи початкової школи;
- розвиток креативного потенціалу учнів на 
уроках української мови та літератури;
- комп'ютерні технології на уроках 
гуманітарного циклу;
- впровадження нових технологій на уроках 
природничо-математичного циклу;
- використання комп'ютерних технологій на 
уроках художньо-естетичного циклу

Жовтень

Листопад

грудень

Січень

Лютий

березень

Г олови МО

9. Засідання педагогічних рад:
«Впровадження нових прогресивних 
технологій навчання у практику роботи 
педагогічного колективу»;
«Шляхи піднесення якості знань, подолання 
відставання учнів у навчанні»

Г рудень 

Березень

Адміністрація

10. Психолого-педагогічний семінар 
«Створення психолого-педагогічних умов 
для виховання креативної особистості»

жовтень Практичний
психолог

11. Науково-практична конференція «Освітні 
технології»

лютий
Заступник з 
НВР,
Г олови МО

12. Інструктивно-методичні наради:
- шляхи підвищення мотивації навчання;
- впровадження сучасних педагогічних 
технологій у навчально-виховний процес

Листопад
січень

Адміністрація
школи

Третій етап (практичне дослідження проблеми) 
_____________ 2014-2015 н. р. ___________

Заходи Термін
виконання

Відповідальні

1. Засідання МО:
- інновація в конкурсах з інформаційних 
технологій (МО вчителів природничо- 
математичного циклу);
- інтегровані уроки -  проблема сьогодення

Жовтень

Листопад

Г олови МО



(МО вчителів суспільно-гуманітарного 
циклу);
- психолого-педагогічна діагностика як один 
із засобів диференціації навчання і 
виховання учнів (МО вчителів початкових 
класів)

Грудень

2. Засідання педагогічної ради: 
«Стимулювання і заохочування учнів до 
освітньої діяльності»; 
«Інформаційно-комунікативні технології в 
навчальному процесі сучасної школи»

Жовтень

січень

Адміністрація
школи

3. Засідання методичної ради:
- трансформування інноваційних 
технологій, ПД в практичну діяльність

грудень Заступник з 
НВР

4. Методичні оперативки:
- комп'ютер у навчальному процесі;
- перевантаження учнів (причини, 

наслідки, шляхи подолання);
- участь у видавничій діяльності 

«Панорама творчих надбань учителя»;
- формування навичок самостійної 

роботи учнів

Січень
Лютий

Березень

квітень

Заступник з 
НВР

5. Анкетування діагностичних вимірів з 
питань навчальної та методичної роботи

березень Адміністрація

6. Семінар «Інноваційний пошук учителя. 
Результати застосування інноваційних 
технологій»

березень Заступник з 
НВР,
Г олови МО

7. Звіт творчої групи про роботу над науково- 
методичною проблемою

березень Члени творчої 
групи

8. Наказ про підсумки методичної роботи на 
третьому етапі реалізації науково- 
методичної проблеми

квітень Адміністрація

9. Випуск методичного бюлетеня з досвіду 
роботи над проблемою

квітень Заступник з 
НВР

Четвертий етап (практичне дослідження проблеми) 
________________ 2015-2016 н. р. _______________

№
з/п

Заходи Термін
виконання

Відповідальні

1. Спрямувати роботу методичних 
формувань на реалізацію науково- 
методичної проблеми «Формування 
життєвих компетентностей особистості

жовтень Г олови МО



шляхом упровадження нових освітніх 
технологій у навчальній та виховній 
роботі»

2. Удосконалення системи роботи вчителів 
у контексті роботи над проблемою

Листопад-
березень

Педагогічні
працівники

3. Підготовка і проведення методичного 
мосту «Активізація пізнавальної 
діяльності учнів через інформаційно- 
пошукову роботу»

лютий Члени творчої 
групи

4. Виховання інтересу до колективної 
творчої діяльності, формування 
лідерських та організаторських якостей у 
старшокласників

Згідно плану Заступник з 
ВР

5. Підготовка і проведення педагогічної 
ради:
«Мистецтво ведення сучасного уроку як 
запорука якісної освіти»;
«Особистісне й професійне зростання 
педагога як умова розвитку школи 
життєвої компетентності»

Жовтень

січень

Адміністрація
школи

6. Засідання методичної ради:
- мистецтво ведення сучасного 

уроку;
- модернізація науково-методичної 

роботи;
- впровадження засобів нових 

інформаційних технологій у 
аврально-виховний процес;

- вивчення й узагальнення досвіду із 
системи роботи педагогів

Згідно плану 
роботи

Адміністрація
школи

7. Науково-практичний семінар 
«Використання новітніх технологій як 
засіб розвитку творчих здібностей учнів»

лютий Члени
педагогічного
колективу

8. Вивчення стану викладання предметів Згідно з 
перспективним 
планом роботи

Адміністрація
школи

П*ятий етап ( підсумковий ) 
2016-2017 н. р._______

1. Узагальнення та аналіз роботи над 
проблемою, підготовка практичних 
рекомендацій

Листопад-
лютий

Члени творчої 
групи

2. Проведення творчих звітів шкільних МО 
про наслідки роботи над проблемою

Згідно плану Заступник з 
НВР,



Г олови МО

3. Проведення підсумкових контрольних 
робіт, тестування та їх аналіз

лютий Адміністрація
школи

4. Аналіз діагностування рівня вихованості, 
розвитку учнів

лютий Заступник з 
ВР

5. Оформлення результатів дослідження у 
вигляді методичних порад

Лютий-
березень

Заступник з 
НВР

6. Створення банку педагогічного досвіду березень Заступник з 
НВР

7. Підготовка та проведення ярмарку 
педагогічних ідей «Сучасний урок -  
спільна творчість учителя й учня»

Згідно плану Заступник з 
НВР, члени 
творчої групи

8. Проведення підсумкової методичної 
конференції «Підсумки роботи над 
проблемою»

березень Заступник з 
НВР, голови 
МО

9. Вивчення стану викладання предметів Згідно з 
перспективним 
планом роботи

Адміністрація
школи

10. Засідання педагогічної ради «Звіт МО про 
роботу над науково-методичною 
проблемою «Формування життєвих 
компетентностей особистості шляхом 
упровадження нових освітніх технологій 
у навчальній та виховній роботі»»

березень Адміністрація
школи

11. Визначення форм стимулювання і 
популяризації кращого досвіду

квітень Адміністрація
школи

Програму роботи над даною проблемою складено колегіально і всі педагоги 
школи приймають участь в її реалізації. Очолює роботу науково-методична 
рада. Дана проблема пронизує усі ділянки внутрішкільної методичної роботи і 
включає в себе групові, колективні та індивідуальні форми роботи.
В рамках реалізації інноваційного проекту продовжує роботу опорна школа з 

інноваційних технологій навчання «Формування готовності педагогів до



інноваційної діяльності освітнього середовища» (керівник Свистунова Т.І. 
замісник керівника Новохатченко Т.М.) та постійно діючі семінари:

1. «Інноваційні підходи до вивчення предметів природничо- 
математичного циклу» (керівник Яценко О.Г.);

2. «Формування критичного мислення та шляхи удосконалення 
розвитку мовлення учнів» (керівник Стоянова Н. О.);

3. «Інноваційні технології навчання на уроках суспільно- 
гуманітарного циклу» (керівник Зарудня С. В.);

4. «Формування духовної культури школярів, виховання любові 
до мистецтва, розвиток естетичних смаків та потреби 
здорового способу життя шляхом використання новітніх 
технологій у навчально-виховному процесі»

(керівник Левченко Н. А.).
Кожен методичний захід має практичне спрямування на конкретні дії з 

упровадження інноваційних технологій в управління закладом, у навчальний 
процес, покращення інформаційного забезпечення діяльності закладу.

Організація системи методичної роботи відслідковується за схемою 
вирішення методичних проблем від реально існуючих перепон у роботі 
педагогів (діагностика, обговорення, аналіз) до оцінки виконаної роботи 
(моніторинг, підведення підсумків).

Всебічний аналіз реалізації методичних заходів та засідань педагогічних 
рад дозволяє зробити висновок про результативність колективних форм 
методичної роботи у педагогічному колективі. Серед форм індивідуальної 
роботи можна вказати на роботу з новопризначеними молодими спеціалістами: 
проводяться консультації, ознайомлення із правами та обов’язками, умовами 
праці, технікою безпеки, із правами внутрішнього трудового розпорядку, 
колективним договором.

Відповідно до вимог типового Положення про атестацію педагогічних 
працівників складається щорічний план атестації, перспективний план атестації 
та план проходження курсової перепідготовки. Склад атестаційної комісії 
щорічно оновлюється і затверджується наказом по школі. Протягом року, 
відповідно графіку атестації педагогічних працівників, вивчаються та 
узагальнюється системи і досвід роботи вчителів. Вчителі, що атестуються, 
проводять відкриті уроки, представляють свій творчий звіт на педагогічних 
радах, беруть участь у шкільних методичних тижнях, районних методичних 
заходах.

Робота з підвищення кваліфікації педагогічних працівників проводяться 
щорічно, планово. Згідно перспективного плану проходження курсової 
перепідготовки вчителі проходять навчання при Кіровоградському обласному 
інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. 
Результативність проходження курсів розглядається і аналізується на засіданнях 
методичних об'єднань.

Важливе місце у структурі організації роботи методичної роботи в 
колективі належить організації діяльності методичних об'єднань.

Методичні об'єднання □ головна форма науково-методичної роботи школи. 
В школі організовано роботу 9 методичних об'єднань.



- методичне об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу 
«Шляхи піднесення ефективності уроку з метою розвитку творчих 
комунікативних здібностей учнів» (керівник Ворона Ю.В.);

- методичне об'єднання вчителів природничо-математичного циклу 
«Компетентнісний підхід до засвоєння знань на уроках природничо- 
математичного циклу шляхом інтерактивних технологій»
(керівник Щербина В.І.);
- методичне об'єднання вчителів художньо-естетично циклу 

«Впровадження інформаційних технологій як засіб розвитку творчої 
особистості» (керівник Меркоєв А.М.);
- методичне об'єднання вчителів початкових класів 

«Розвиток розумових і творчих здібностей учнів та формування 
самостійності на уроках шляхом упровадження нових освітніх 
технологій» (керівник Гавриленко Л.В.);
- методичне об'єднання вчителів зарубіжної філології

«Нові освітні технології на уроках світової літератури та англійської 
мови як умова розвитку творчих здібностей учнів»

(керівник Височин О.А.);
- методичне об'єднання вихователів ГПД 

(керівник Нікітчук Н.В.);
- методичне об'єднання класних керівників 1-4 класів 

(керівник Скочко О.А.);
- методичне об'єднання класних керівників 5-8 класів 

(керівник Кондратенко Н.П.);
методичне об'єднання класних керівників 9-1 Ікласів 

(керівник Коваленко І.О.).
Діяльність МО спрямована на вирішення наступних завдань:

- впровадження в практику роботи перспективних освітніх технологій та 
передового педагогічного досвіду з метою підвищення результативності 
навчально-виховного процесу;
- забезпечення засвоєння й використання раціональних методів і прийомів 
навчання та виховання школярів;
- постійне підвищення рівня методичної підготовки педагогів для організації та 
здійснення навчально-виховного процесу ;
- обмін досвідом, пропаганда та здійснення нових підходів до організації 
навчання й виховання;
- створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою 
діяльністю педагогів.

Вся робота методичних об'єднань пронизана практичною направленістю на 
покращення результативності навчально-виховного процесу. Життя наполегливо 
вимагає творчого підходу до підбору тем, над якими працюють протягом 
навчального року вчителі. Важливо, що поряд з питаннями конкретно
методичного характеру, в полі зору знаходять місце питання психології школяра, 
проблеми дидактики уроку. Без цього сучасний учитель не може повною мірою 
забезпечити високу якість знань, умінь і навичок учнів. Щорічно учні школи 
беруть активну участь у Міжнародних конкурсах «Кенгуру», «Левеня», у 
Всеукраїнському конкурсі «Колосок», у Міжнародному конкурсі знавців



української мови ім. П.Яцика, де показують гарні знання. У 2012-2013 н. р. учні 
школи брали участь у І-ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, 
Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським 
дням, Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, 
Міжнародному конкурсі з української мови імені П.Яцика, Всеукраїнських 
конкурсах «Колосок», «Лукоморье», «Бобер», «Сонечко» і показали такі 
результати: у ІІ етапі учні школи вибороли 23 призових місця ( І місце - 9 учнів,
ІІ місце -  10 учнів, ІІІ місце -  4 учні ), у ІІІ етапі -  ІІ місце з хімії зайняла 
Ільченко Анна (вчитель Щербина В. І.), ІІІ місце з педагогіки і психології -  
Вдовіна Анастасія (вчитель Забажан М. П.), у І етапі ХІІ Всеукраїнського 
конкурсу учнівської творчості у номінації «Історія України і державотворення»ІІ 
місце посіла учениця 11-А класу Герасименко Юлія (вчитель Коваленко І. О.).

У 2011-2012, 2012-2013 н.р. учителі Осадча Н. О., Новохатченко Т. М., 
Чайковська Л. М. проводили апробацію підручників з алгебри, біології, екології.

В закладі у наявності методичний кабінет, до складу якого входять 
структура методичної роботи, плани методичної роботи, методичні рекомендації 
тощо. Методичний кабінет школи став основною базою для проведення всіх 
видів методичної роботи та організаційних форм самоосвіти вчителів. Надбання 
даної форми дає змогу зібрати обширний матеріал, представити його за 
допомогою стендів, постійних або змінних виставок, методичних бюлетенів з 
інформацією про цінний методичний прийом. Методичний кабінет став 
своєрідною скарбничкою цінного педагогічного досвіду. В ньому вчитель може 
ознайомитися з досвідом своїх колег, знайти літературу з проблеми, вибраної 
школою і вибраної схеми самоосвіти. Розділи експозиції в кабінеті мають 
постійні і періодичні частини. За участі методичного кабінету вивчалися такі 
питання: «Адаптація учнів 1-х, 5-х класів», «Дозування домашніх завдань 
учителями початкових класів, учителями-предметниками», «Стан організації 
індивідуального навчання», стан виконання навчальних програм. За 
результатами вивчення узагальнені матеріали, розроблені рекомендації щодо 
усунення виявлених недоліків. Належний рівень навчання дітей підтвердився 
результатами проведення контрольних зрізів.

У 2012-2013 навчальному році були організовані та проведені семінари- 
тренінги, на яких вчителі ознайомились з інтерактивними технологіями 
навчання. Після тренінгів кожен вчитель обрав ті технології, які найбільш 
вписуються у методику викладання предмету і дають найвищі якісні показники 
успішності. Під час відкритих уроків, семінарів-практикумів вчителі 
демонструють техніку ефективного викладання через систему інтерактивних 
технологій.

Учителі беруть активну участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, 
консиліумів, психолого-педагогічних семінарів, педагогічних читань, 
виступають з доповідями. Кожного року вчителі школи беруть активну участь у 
педагогічних виставках. Серед представлених матеріалів є посібники, методичні 
рекомендації, дидактичний матеріал.

З метою виявлення обдарованості дітей та максимального сприяння їхньому 
розвитку щорічно поповнюється інформаційно-аналітичний банк «Обдарована 
молодь». У 2011-2012 навчальному році він нараховував 22 учні, з них:



академічної обдарованості -15 
спеціальної обдарованості -7 

У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. 
Робота направлена на виконання комплексної програми «Обдарована молодь». 
Програмою передбачено розвиток творчих здібностей школярів, формування 
інтелектуальної еліти в школі, створення умов для стимуляції та самореалізації 
учнів. Практичним психологом Забажан М. П. проводиться дослідження рівня 
готовності до навчання, рівня сформованості знань і вмінь. Розроблена пам*ятка 
для батьків та вчителів, які працюють з обдарованими учнями. З метою розвитку 
творчих здібностей учнів щороку проводиться розробка варіативної частини 
навчального плану.
Методична робота з педагогічними працівниками була спрямована на виконання 
Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про мови», 
«Про позашкільну освіту», рішення Колегії Міністерства освіти і науки України 
від 17.08.2000р. «Про ключові проблеми розвитку загальної середньої, 
дошкільної, позашкільної та професійно-технічної освіти», на підвищення 
кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну 
діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і 
професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, педагогічного 
досвіду.

Інформація
про впровадження інноваційних педагогічних технологій 

у практику роботи вчителів

№
п/п

Назва та суть інноваційної 
педагогічної технології, 
автор-розробник

Колектив або 
особа, які 
апробують 
(адаптують, 
впроваджу-ють) 
дану технологію

Прогнозовані
результати

Друкована 
продукція 
з досвіду 
впровад-ження 
даної
інновацій-ної
педагогічної
технології

1. « Інтерактивні технології 
кооперативного навчання »
О. Пометун

Стоянова Н. О. Розвиток мовлення, 
розвиток критичного 
мислення

2. Робота в парах, робота в 
групах.
О. Пометун

ГавриленкоЛ.В Розвиток навичок 
спілкування, вміння вести 
дискусію, критично 
мислити

3. Робота в групах. 
«Асоціативний кущ»
О. Пометун

Фартушна О.Д. Розвиток навичок 
спілкування, розвиток 
критичного мислення

4. Групова та кооперативна 
форми організації діяльності 
учнів на уроках математики

Осадча Н. О. Формування досвіду 
самостійної пізнавальної 
діяльності

5. Проблемне навчання. 
Нікіфоров

Новохатчен-
коТ.М

Активізація пізнавальної 
активності учнів

6. Кооперативна та групова 
форми діяльності учнів на 
уроках фізики

Косташ О. М. Розвиток самостійної 
діяльності учнів



7. Групова робота на уроках 
російської мови як форма 
організації діяльності учнів

Тодорова В. В. Розвиток самостійної 
діяльності учнів

8. Інтерактивні технології на 
уроках математики та 
інформатики (робота в малих 
групах, «мозковий штурм», 
«пошук інформації». О. 
Пометун

Яценко О. Г. Розвиток умінь і навичок 
організації самостійної 
навчально-пізнавальної 
діяльності; вміння шукати 
інформацію,
систематизувати її та 
узагальнювати

9. Робота в парах та групова 
робота на уроках англійської 
мови

Буняк Л. І. Розвиток навичок 
комунікативної діяльності 
учнів

10. Інтерактивні методи навчання 
в практиці

Харченко О.О. Розвиток критичного 
мислення

11. Тренінгова технологія як один 
із шляхів формування 
навчальної компетентності 
учнів

Німчинова В.Г. Соціалізація особистості 
учня, вміння 
співпрацювати 
в колективі

12. Коловий метод тренування Левченко Н.А. Збільшення щільності 
уроку, максимальне 
навантаження учнів

13. Використання нестандартного 
обладнання на уроках

Меркоєв А.М. Розвиток фізичних якостей 
та техніки виконання 
вправ

14. Методологічні аспекти роботи 
з підручником

ЧайковськаЛ.М. Вміння користуватися і 
обробляти різні 
джерела інформації

Розвивальне 
навчання в 
процесі роботи 
з підручни
ком на уроках 
географії,
«Г еографія 
твоєї
Батьківщи
ни»,
« Природа 
Новомиргород 
щини» - 
2013рік

15. Проектні технології Скочко О. А. Розвиток пізнавальних 
інтересів, уміння 
співпрацювати, 
встановлювати зв'язок з 
життєвим досвідом

16. Методика проведення 
дискусій, проектні технології, 
лекційно-семінарсько- 
залікова технологія.
О. Пометун, Короткова 
М.В.

Коваленко І. О. Активізація пізнавальної 
активності учнів

17. Використання методу 
проектів, постановка 
проблемних завдань, робота в 
групах, метод дискусії

Мостова С. Я. Підвищення інтересу до 
вивчення англійської 
мови, активізація 
пізнавальної активності 
учнів

18. Технології колективно- 
групового навчання

Кондратен
ко Н. П.

Творчий процес пізнання, 
дослідження проблем, 
формування власної думки 
та самореалізація



19. Кооперативне навчання та 
розвиток критичного 
мислення

Щербина В. І. Позитивна 
взаємозалежність, 
особиста відповідальність, 
соціальні навички

20. Групова та кооперативна 
форми організаційної 
діяльності учнів на уроках 
світової літератури

Рожкова Т. В. Розвиток самостійного 
навчання та пізнавальної 
діяльності учнів

21. Робота в парах змінного 
складу як інноваційна 
технологія навчання 
молодших школярів

Рябошапка І.В. Розвиток комунікативної 
діяльності учнів

22. Формування ключових 
компетентностей шляхом 
алгоритмізації навчального 
процесу

Лукіна Л. Г. Активізація розумової 
діяльності, розвиток 
навичок самостійної 
роботи

23. Кооперативне учіння -  одне з 
провідних у системі 
інтерактивного навчання

Галайда В. А. Формування досвіду 
пізнавальної діяльності

24. Технології колективно- 
групового навчання

Масляна К. М. Розвиток творчої 
особистості, вміння 
працювати разом для 
досягнення результату

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ 
ЗДОРОВ'Я УЧНІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ

На виконання Законів України ,,Про освіту”, ,,Про охорону дитинства” 
педагогічним колективом та дирекцією школи проводиться робота щодо 
виявлення учнів, які потребують соціально-матеріальної допомоги, особливої 
уваги та належать до ,,групи ризику”. Для поліпшення навчання, виховання, 
соціального захисту та матеріального забезпечення таких дітей в школі працює 
громадський інспектор з охорони дитинства, який разом з комісією проводить 
щорічне обстеження матеріально-побутових умов дітей. Класні керівники 
складають соціальний паспорт класу, громадський інспектор -  соціальний 
паспорт школи.

Станом на 01.09.2013 року в школі навчається 375 дітей .
З них :

- дітей, позбавлених батьківського піклування -  5;
- дітей -  напівсиріт -  22;

- діти-інваліди - 8 учнів;
- діти з неповних сімей - 54
- діти, які постраждали від наслідків ЧАЕС -  4;
- діти, з малозабезпечених сімей -  2;
- діти з багатодітних сімей -  38;
- дітей, які перебувають під опікою - 5



Практичний психолог Забажан М. П. впродовж трьох років роботи склала банк 
даних на дітей, що потребують особливої уваги та дітей пільгових категорій; 
проводить відповідну роботу з підлітками, опікунами, здійснює діяльність 
відносно питань захисту прав неповнолітніх: разом з класними керівниками 
постійно тримає в полі зору умови проживання дітей пільгових категорій. З цією 
метою відвідуються сім’ї, здійснюється обстеження умов проживання, 
проводиться робота з учнями та батьками, аналізується стан успішності 
вихованців, рівня їх вихованості, надається індивідуальна допомога. Класні 
керівники, складаючи психолого -  педагогічну характеристику класу та 
планування виховної роботи, враховують відносини дітей із малозабезпечених 
сімей з іншими учнями класу. Ці діти залучаються до масових виховних, 
спортивно -  оздоровчих заходів та суспільно -  корисної праці, в першу чергу 
забезпечуються підручниками, отримують гуманітарну допомогу. Вчителі 
прикладають всіх зусиль щоб такі діти не були обділені увагою та не відчували 
дискомфорту у навчально -  виховному процесі.Під керівництвом практичного 
психолога -  Забажан М.П. та громадського інспектора -  Ткаченко Я.О.., разом із 
класними керівниками та активом шкільного самоврядування проводиться 
щорічна акція ‘̂ иня стрічка квітня”, Тижні профілактики суїциду,, Життя 
неповторне”, тижні “Світ без насильства”. Адміністрація школи в окремих 
ситуаціях проводить роботу щодо оформлення в інтернатні установи дітей із 
кризових сімей в тому випадку, коли її перебування в таких сім’ях є 
небезпечним або шкідливим для здоров’я дитини. Систематично проводиться 
аналіз ведення особових справ учнів та медичних листів з метою контролю за 
станом здоров’я дітей та профілактики загострення хронічних хвороб. Значна 
увага педагогів направлена на профілактику різних видів захворювань серед 
учнів: грипу, йододефіциту, кишкових захворювань, гепатиту, туберкульозу. З 
цією метою проводяться Тижні збереження життя і здоров’я учнів, щотижневі 
бесіди, конкурси малюнків, стінгазет, інформаційні лінійки, зустрічі з 
медичними працівниками дільничної лікарні. Під час навчального процесу 
вчителі працюють над формуванням навичок правильної постави, дотримання 
гігієни зору, дотриманням санітарно - гігієнічних вимог. Медичне 
обслуговування вихованців здійснюється Новомиргородської ЦРЛ та сестрою 
медичною Оксаною Миколаївною Новіковою. Для забезпечення медичного 
обслуговування учнів щороку лікарями центральної районної лікарні 
проводяться планові медичні огляди. Перед вступом до першого класу учні 
проходять медичне обстеження і результати, разом із записом про щеплення, 
знаходяться в Листку здоров’я учня, який заповнюється протягом навчання 
дитини в школі і, який є основою для планування і проведення профілактичної 
роботи та заходів щодо зміцнення здоров’я школярів.Сестра медична проводить 
огляд дітей, надає першу долікарську медичну допомогу; контролює навчальні 
навантаження; дотримання режиму дня учнів у групах, трудових та фізичних 
навантажень; стежить за санітарним станом приміщень, роботою шкільної 
їдальні та харчуванням учнів, проводить санітарно -  просвітницьку роботу серед 
вихованців школи, педагогів і обслуговуючого персоналу, бере участь в 
проведенні профоглядів і диспансеризації дітей. Сестра медична разом з 
дільничною дитячою медсестрою складає план профілактики щеплень на рік і



проводить його самостійно Значну увагу приділяє санітарно -  гігієнічному 
вихованню дітей та підлітків, яка проводиться за такими напрямками:
- випуски санітарних бюлетенів „ Простудні захворювання”, ^„Профілактика 

сколіозу”, „Вітаміни і наше здоров’я”, „Хвороби щитовидної залози”, 
„Туберкульоз і його наслідки”, „Скарби Землі”, „Бронхіт. Методи лікування і 
профілактика “, „Хвороби шкіри “, «Вчися бути здоровим” та інші;
- проведення Уроків здоров’я з учнями початкової ланки: „ Режим учня”, „ Що 
таке пульс”, „Волосся і як за ним доглядати”, „ Як ми ростемо”, „ Що таке 
ліки”, , Дравила догляду за зубами”, „ Як ми дихаємо”, „Чистота -  запорука 
здоров’я”, „Сонце, повітря і вода -  наші найкращі друзі”, „ Чому ж люди палять” 
та інші;
- лекторій для батьків майбутніх першокласників,
- проведення індивідуальних бесід з учнями.

Працівниками районної санітарно -  епідеміологічної служби та медсестрою 
школи періодично проводяться обстеження учнів на різні інфекційні 
захворювання, педикульоз. Працівники санепідемстанції здійснюють регулярний 
контроль за дотриманням санітарно -  гігієнічних вимог у школі.

Для профілактики, збереження та зміцнення здоров'я працівники школи 
проходять щорічне медичне обстеження в центральній районній лікарні. В школі 
організоване безкоштовне харчування учнів початкових класів.В 2011 році 
харчується 148 учнів, в 2012 році -  150, в 2013 році -  200 дітей. Фінансування 
здійснюється відділом освіти Новомиргородської районної державної 
адміністрації. Харчування проводиться в шкільній їдальні, що відповідає 
необхідній кількості місць - 150. Окремо відділено харчоблок. Кухня обладнана 
електроплитами, має необхідні допоміжні кімнати. На харчоблоці працюють 3 
особи: комірник, повар, помічник повара. Санітарні книги заведені і ведуться 
відповідно до нормативних документів. Меню складається з трьох страв. Завжди 
контролюється якість готової продукції, її різноманітність. Відгуки про роботу 
їдальні з боку учнів та батьків хороші.

В школі щороку в літній період працює дитячий оздоровчий табір 
« Мрія» з денним перебуванням.

Табір діє згідно Статуту та Положення про оздоровчий табір, рекомендацій 
кабінету основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці 
Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
Василя Сухомлинського.

Дитячий оздоровчий табір „Мрія ” є оздоровчим закладом, метою 
діяльності якого є реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок, 
оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і 
духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб.

З метою повноцінного функціонування табору адміністрацією шкільного 
оздоровчого табору були проведені такі заходи:
1. Видано наказ по школі від 20013 р. № ,Дро організацію відпочинку та 
оздоровлення учнів влітку 2013 року”, яким було призначено директора табору 
Гавриленко Л.В.., затверджено план роботи табору.
2. Отримано документацію на відкриття табору:



- акт приймання оздоровчого табору, виданий Новомиргородською СЕС;
- дозвіл пожежної інспекції та технагляду на відкриття табору;
3. Організоване і проведене медичне обстеження працівників, що залучаються 
до роботи оздоровчого табору
4.Організоване гаряче харчування дітей. За організацію і якість харчування в 
таборі несуть відповідальність директор, медична сестра.

Сестра медична здійснювала контроль (відповідно до вимог ДСанПіН 5.5.5.23
99 ) за:
- якістю продуктів, що поступають на харчоблок, з реєстрацією у спеціальному 
журналі ;
- умовами зберігання продуктів з дотриманням строків реалізації;
- якістю виготовленої їжі;
- дотриманням натуральних норм продуктів харчування (за накопичувальною 
бухгалтерською відомістю кожні 10 днів) ;
- правильністю відбору і зберігання добової проби;
- дотриманням правил особистої гігієни працівниками харчоблоку і черговими
5. В таборі видані накази :
- «Про відкриття та організацію роботи ОТ»,

- «Про організацію роботи з охорони праці»
- «Про організацію роботи з питань збереження життя і здоров’я дітей».

- «Про перегляд та затвердження інструкцій з охорони праці, інструкцій з 
правил безпеки для учнів », тощо
6. Затверджено штатний розпис працівників шкільного табору
7. Розроблені та затверджені інструкції з ОП для працівників та правил 
безпеки для дітей (екскурсії, походи, масові заходи, виконання роботи тощо, 
згідно плану роботи майданчика), з пожежної та електробезпеки, з надання 
долікарської допомоги, вступного інструктажу з дітьми(ознайомити з 
небезпеками під час роботи майданчиків, правила пожежної електробезпеки 
тощо).
8. Проведені інструктажі з працівниками табору:
вступний та на робочому місці з реєстрацією в журнал встановленої форми. 
Ознайомлено працівників з посадовими обов’язками.
Керівник здійснювала контроль за виконанням свого наказу щодо організації 
роботи оздоровчого табору, вела педагогічну документацію (плани, розклади 
роботи, графіки).

На підставі поданих заяв батьків про зарахування вихованців у пришкіль
ний табір складені списки загонів, підписані вихователями з усіма вихідними 
даними дитини.
Табір працював за календарним планом та план-сіткою. В таборі за даний період 
оздоровились171 дітина. Це діти з малозабезпечених, багатодітних, неповних та 
кризових сімей, дітей з проблемами здоров’я. Всі діти отримали якісне 
раціональне харчування, побували в походах, цікаво і змістовно проводили 
дозвілля.

У школі склалася певна система організації відпочинку та оздоровлення дітей. 
Робота працівників табору направлена на те, щоб перебування дітей у таборі 
було радісним, веселим, корисним. В результаті чіткої і продуманої роботи



колективу вихователів, педагога організатора, музичного та спортивного 
керівника, здійснюється всебічне виховання учнів. В таборі діє дитяче 
самоврядування, що організовується через діяльність різновікових загонів під 
керівництвом вихователів.

Використовуються різні форми і методи роботи: культурно -  
мистецькі заходи (День моди, день казки, день бантика, день ігор, день талантів, 
день іменинника, пісенне коло та інші ), туристсько -  краєзнавчі походи, 
екологічні акції, трудові десанти, екскурсії, дні здоров'я, дні довкілля, спортивні 
змагання, перегляд дитячих фільмів, дитячі дискотеки. Все це направлено на 
цікавий відпочинок, розвиток та оздоровлення дітей.
Для 1-4 класів та дітей пільгових категорій організоване безкоштовне 
харчування. Для 5-11 класів організоване харчування за рахунок спонсорських 
коштів та облаштовано буфет в якому можна придбати бутерброди, 
хлібобулочні вироби, чай Харчування дітей у школі здійснюється відповідно до 
норм .Харчування -  одноразове, різноманітне, калорійне. Важливим показником 
організації харчування є забезпечення шкільного закладу якісними продуктами. 
Учні школи забезпечені безкоштовними підручниками. Діти позбавлені 
батьківськького піклування забезпеченні єдиними квитками. Оргонізовано 
безкоштовний підвіз учнів до навчального закладу з Константинівки та 
Лікарева.
У школі є медичний кабінет , який оснащений медичною шафою, кушеткою. З 
медичного приладдя є тонометр, градусник, грілка, 4 аптечки з медикаментами 
для надання першої необхідної допомоги.
Новікова О.М. перевіряє санітарний стан класів, записи веде у тижневому плані. 
На нарадах при директору, щопонеділка, аналізує санітарний стан класів , а на 
лінійці оголошуються результати перевірки. Медична сестра веде слідуючу 
документацію:
1.План роботи медичного кабінету на рік складається із 5 розділів :
* Санітарно -  освітня робота.
*Профілактична робота.
*Контроль за санепідрежимом.
*Робота з документами. 
інформування колективу.
2.Тижневий план роботи.
3.Журнал обліку учнів, що навчаються в школі, який щорічно поновлюється.
4. Картки на кожного учня по рокам , в яких систематично фіксується чергові 
прививки та медогляди.
5.Санітарнийжурнал огляд на педикульоз ( огляд проводиться згідно плану)
6.Журнал туберкуліно -  діагностики, в яких ведеться облік учнів за 
результатами прививки « манту».
7.Журнал відвідування медичного кабінету, в якому ведеться запис звернення 
учнів щодн, який препарат виданий чи довідка для хворого учня.
8. Журнал деспансерного обліку учнів.

З метою організації поза навчальної діяльності та дозвілля учнів, відповідно до 
інтересів і побажань дітей, надання кваліфікованої допомоги у виконанні



домашніх завдань, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності у 
школі організовано роботу - 5 груп продовженого дня.
Зарахування до груп продовженого дня у закладі здійснюється на підставі заяв 
батьків та наказом директора школи. Групи комплектуються з учнів 
паралельних класів. Всього охоплено заняттям у групі 158 дітей. Віковий склад 
груп становить від 6 до 9 років. Групу продовженого дня відвідують діти з 
різнем рівнем знань. Вихователі груп продовженого дня добре обізнані з 
функціональними обов'язками і чітко дотримуються їх. Розроблено режим дня. 
Для кожного класу -  групи виділено окремі приміщення ( класи) , ігрові 
кімнати, спальня кімната.. Площа приміщення відповідає кількості дітей. Класи 
просторі, добре освітлені , оснащені відповідними меблями. У кожному класі є 
куточок особистої гігієни. В наявності у кожного учня є мило, рушничок, 
туалетний папір..
Учні групи продовженого дня мають вільний доступ до користування 
спортивним залам , бібліотекою . З 13.00 до 15.00 працюють гуртки з ДЦЮТ на 
базі нашої школи де діти мають можливість розвивати свої творчі нахили 
різного направлення.

ІУ. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Управління навчальним закладом здійснюється його засновником відділом 
освіти Новомиргородської районної державної адміністрації.
Безпосереднє керівництво школою здійснює його директор.
Вищим органом громадського самоврядування школи є -  трудовий колектив , 
що скликається один раз на рік.
Трудовий колектив :
- обирає раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх 
повноважень;
- в червні кожного року заслуховують звіт директора і голови ради навчального 
закладу;
- розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської 
діяльності навчального закладу;
- затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, 
розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;
- приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних 
працівників;
У період між засіданням трудового колективу діє рада навчального закладу, 

головою якої обрано -  Щербину В.І.. До ради обрані пропорційно представники 
від педагогічного колективу, учнів II—III ступенів навчання, батьків і 
громадськості.
Рада навчального закладу діє на підставі повноважень, викладених в Статуті 
школи за планом, що затверджується щороку загальними зборами.
Для вирішення поточних питань рада створює постійні комісії з окремих 

напрямів роботи.
Піклувальна рада працює у складі 21 осіби з представників класних 

батьківських комітетів, ,керівників підприємств, випускників школи,працює на 
громадських засадах.

Очолює піклувальну раду голова Деркач Людмила Вікторівна



Г олова піклувальної ради - скликає і координує роботу піклувальної ради, готує 
і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради, визначає функції 
заступника, секретаря та інших членів, представляє піклувальну раду в 
установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її 
повноважень.

З метою вдосконалення управління школою, наукової та раціональної 
організації праці керівної ланки школи, реалізації концептуальних завдань, 
виконання Статуту школи, оптимальної організації навчально-виховного 
процесу та здійснення внутрішкільного керівництва і контролю видано 
щорічний наказ по школі від 31.08. 2013 року №183 «Про розподіл 
функціональних обов’язків між членами адміністрації керівної ланки школи» від
02.09.2013 року № 185 

Директор школи разом із заступниками здійснює керівництво педагогічним 
колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює 
необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня 
працівників,організовує навчально-виховний процес; забезпечує контроль за 
виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні; 
відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу,створює 
необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, 
проведення виховної роботи; забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, 
санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; підтримує 
ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення 
творчих пошуків, дослідницько-експериментальної роботи педагогів; забезпечує 
права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного 
насильства, контролює організацію харчування і медичного обслуговування 
учнів, здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни 
обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність, розпоряджається в 
установленому порядку шкільним майном і коштами, видає у межах своєї 
компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання, 
за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього 
розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу, створює умови 
для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними 
ефективних форм і методів навчання та виховання;
несе відповідальність за діяльність перед учнями, батьками, педагогічними 
працівниками та конференцією, засновником, місцевими органами державної 
виконавчої влади.
Щорічним наказом від 30.08 2013року № 166 призначено класних керівників. 
На підставі законодавства згідно наказу по школі від30.08.2013 року № 169 

затверджено педагогічне навантаження вчителів і затверджене відділом освіти 
Новомиргородської районної державної адміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження всіх педагогів більше тарифної ставки, 
окрім двох працівників за їх письмовою згодою.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року не 
допускається.

У школі створюється постійно діючий колегіальний орган педагогічна рада, 
головою педагогічної ради є директор школи.
Педагогічна рада розглядає питання:



удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, 
планування, переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі доку
ментів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні; 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження у навчально- 
виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду; 
морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального
закладу .
Робота педагогічної ради планується згідно перспективного плану роботи над 

науково-методичною проблемою з урахуванням результатів аналізу роботи 
школи за попередній рік та діагностичного дослідження найсуттєвіших проблем 
в роботі колективу.

Відповідно перспективного плану, аналізу результатів навчально- 
виховного процесу, діагностики проблем школи з використанням новітніх 
психолого-педагогічних технологій , думки громадськості, рівня розвитку 
учнів розробляється річний план роботи школи. Він є основним 
документом, що регламентує і координує діяльність учасників навчально- 
виховного процесу, колегіальних органів протягом навчального року. 
Річний план включає такі розділи:

- вступ ( містить стислий науково-педагогічний аналіз роботи та 
основні завдання на навчальний рік);

- діяльність педагогічного колективу по охопленню молоді навчанням;
- робота педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості 

навчально-виховного процесу;
- робота з педагогічними кадрами;
- підвищення ролі громадськості в житті школи;
- координація внутрішкільного управління та контролю;
- зміцнення матеріально-технічної бази. Г осподарська робота.

Річний план роботи школи складається колегіально згідно щорічного 
наказу по школі«Про складання плану роботи школи на 2013-2014 н.р.», 
діагностичних досліджень,засідань кафедр та педагогічної ради «Колективне 
планування роботи школи», виноситься на серпневе засідання педагогічної 
ради для загального обговорення і затвердження.

Згідно річного плану роботи складаються всі інші плани:
- план роботи на місяць;
- план роботи на тиждень;
- виховні плани класних керівників на семестр;
- графіки проведення місячників кафедр;

- план роботи шкільної бібліотеки;
- план роботи науково-методичної ради.
У школі створена система збору інформації, яка забезпечує належне 

управління школою. Інформація класифікується за різними показниками: 
змістом, спрямованістю, джерелом, формою, ступенем обов’язковості. За часом 
необхідна інформація поділяється на щоденну, щотижневу, місячну, 
семестрову.

Одним із головних показників про результативність роботи школи є 
впровадження інноваційних технологій для формування творчих здібностей



школярів при організації навчально-виховного процесу. Важливою умовою 
включення педагога в інноваційну діяльність є глибоке засвоєння 
концептуальних основ таких інноваційних технологій: компетентнісно 
орієнтоване навчання, інтерактивні, проектні, комп’ютерно-орієнтовні, 
інформаційні технології.

Завдяки творчому впровадженню нових педагогічних ідей, досягнень 
науки суто інформаційне навчання поступово перейшло в мотиваційне, коли на 
першому етапі є свідома пізнавальна діяльність учнів, а вчитель тільки 
допомагає дітям у певній навчальній ситуації.

Використання інтерактивних технологій створюють в класі атмосферу, яка 
найкращим чином сприяє співпраці, порозумінню та доброзичливості, дає змогу 
по-справжньому реалізувати особистісно - орієнтоване навчання. Досвідом 
особистісно-зорієнтованого підходу до навчання та застосування інтерактивних 
технологій можуть поділитися вчителі-словесники та вчителі математики 
школи.. пріоритетністю є групова робота, під час якої до навчання залучається 
більшість учнів, а навчальний процес відбувається за умови постійної активної 
взаємодії вихованців і вчителя. На їх уроках використовуються активні і 
продуктивні форми: творчий пошук, дослідження, заняття за опорними 
конспектами, випереджаючі завдання.
Вчителі школи застосовують такі форми навчання, як парна (вчителі іноземної 

мови), кооперативна (вчителі української мови), на уроках історії, літератури, 
географії ефективною є дискусія, що дає можливість сприяти глибокому 
розумінню проблеми, формуванню самостійної позиції, розвитку критичного 
мислення.

У школі впроваджено систему самокоригування та самоконтролю. 
Щочетверга на оперативній нараді керівників структурних підрозділів школи 
згідно річного плану складається план на тиждень, а також проводиться аналіз 
виконання плану за минулий тиждень та вносяться корективи і пропозиції щодо 
виконання запланованого.

Система контролю за виконанням запланованого ґрунтується на строгому і 
чіткому виконанні пунктів річного плану та своєчасним його коригуванням 
(термінові накази та розпорядження вищестоящих органів).

Аналіз виконання річного плану здійснюється на нарадах при директору, 
засіданнях педагогічної ради, оформляється наказом по школі.
Для забезпечення виконання всіма структурами, підрозділами плану роботи 
школи адміністрацією застосовуються такі форми контролю:
- фронтально-оглядовий - на початку навчального року з метою вивчення 
питання на якому професійному рівні розпочинає навчальний рік колектив 
школи;
класно -  узагальнюючий -  з метою вивчення процесів адаптації, 
результативності роботи з класними колективами;
- фронтальний- з метою вивчення стану викладання основ наук, вивчення 
системи роботи вчителів;
- персональний за результатами фронтального контролю;
- тематичний, що передбачає вивчення окремих питань;



- графік контролю за станом викладання основ наук та тематичні перевірки.
За підсумками контролю готуються довідки з рекомендаціями по усуненню 

виявлених недоліків, видаються накази або питання виносяться на розгляд нарад 
при директору чи заступнику директора з навчало-виховної роботи, на засідання 
кафедр, приймаються управлінські рішення. Рішення і розпорядження 
заносяться до контрольної картки і знаходяться на контролі.
КОНТРОЛЬНА КАРТКА ВИКОНАННЯ НАКАЗІВ ПО ШКОЛІ
2013-2014

_______________________________________________________________ (П.І.П. виконавця)___________________________
№
пп

Номер
наказу

Дата видачі Зміст розпорядження Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

Важливою ділянкою управлінської діяльності в школі є моніторинг. У центрі 
його уваги -  особистість.З метою постійного психолого-педагогічного 
супроводу дітей з 1по 11 клас проводиться моніторингове дослідження 
розвитку особистості, змін в розвитку ключових компетентностей, рівні і якості 
знань, умінь і навичок школярів. Підсумки фіксуються в таблицях за кожний 
навчальний рік та на діагностичних матрицях. На підставі зібраної інформації 
приймаються оперативні рішення по удосконаленню якості освітньо-виховного 
процесу.
Зразок таблиці

АНАЛІЗ РОБОТИ З УЧНЯМИ КЛАСУ В 200 - 200 Н. Р.

КЛАСНИИ КЕРІВНИК ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ
№ Питання для спостереження За І семестр За ІІ 

семестр
1. Кількість учнів на 05.09.200 р.
2. Прибули (хто й коли)
3. Вибули (хто, коли й куди)
4. Список учнів на кінець навчального року (додається)
5. Мають рівень навчальних досягнень: (за середнім балом)

- початковий
- середній
- достатній
- високий

6. Претенденти на нагородження: (вказати кого)
- Похвальним листом
- подякою за ...
- свідоцтвом з відзнакою
- срібною медаллю
- золотою медаллю
-Учень року в номінації.....

7. Не атестовано:
- з усіх предметів (кого)
- з окремих предметів (кого)

8. Проблемні діти:



- не відвідували школу без поважних причин
- порушення Статутних вимог
- заниження рівня знань з окремих предметів (учень- 
предмет)

9. Участь колективу класу, учнів у житті школи
10. Обдаровані діти (учень -  обдарування
11. Виявлена непересічна позиція вчителів основ наук до 

окремих учнів
12. Пропозиції чи рекомендації до вчителів основ наук для 

ухвалення на педраді

На основі діючих законів, постанов, наказів відділу освіти - видаються 
накази про організацію, порядок ведення навчально -  виховного процесу, які 
фіксуються у книзі наказів з основної діяльності.
У книзі наказів з кадрових питань фіксується питання прийому, переміщення 

по роботі. Тематика наказів обумовлюється практичними потребами 
удосконалення окремих аспектів навчального та виховного процесу, 
заохочення працівників.

У книзі наказів про рух учнів фіксуються питання зарахування, переведення, 
випуску, вибуття учнів із школи.

У школі розроблено та затверджено посадові та функціональні обов’язки для 
всіх працівників школи, виконання яких знаходиться на постійному контролі. 
Зміст посадових і функціональних обов’язків відповідає нормативним вимогам.

З метою дотримання чинного законодавства та трудової дисципліни в школі 
діють правила внутрішнього розпорядку, затверджені наказом директора 
школи, погоджені головою профспілки.

Директор школи Т.Свистунова



Додаток №1

Г уманізація виховання

Безперервність і наступність виховання
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Єдність навчання і вкховання

Диференціація та індквідуалізація вкховного процесу

ол

от
ІО*3

Г армонізація родкнного і суспільного вкховання



Додаток №3

СТРУКТУРА
ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ НОВОМИРГОРОДСЬКОЇ ЗШ І-ІІ СТУПЕНІВ №3

Загальні цілі та завдання виховання

>!

Принципи виховання

\ !

Особистість (рівень вихованості, потреби , інтереси)

Конкретизовані цілі та завдання виховання

Ж
Інтегровані суб’єкти виховного впливу

Батьки Педагогічний
колектив

Учнівський колектив Громадськість і 
спонсори

V
Зміст (інтелектуальні джерела виховання)

Національна та
загальнолюдська
культура

Гуманітарні
науки

Моральні
цінності
суспільства

Конституція 
(держава і 
закон)

Події та факти
сучасної
дійсності

Методи та форми виховання

Організація життя колективу
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Фактори позашкільного впливу

Суспільні відносини Масова культура Засоби
інформування

Позашкільне 
спілкування учнів

Особистисть -  наслідки (позиція, соціальна активність, моральні якості)



Додаток №4

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА ВІКОВИМИ КАТЕГОРІЯМИ
НАСТУПНІСТЬ У ВИХОВАННІ

«Школа Самовиховання» 
(початкова ланка 1-4 кл.)

«Школа Саморозвитку» 
(середня ланка 5-8 кл.)

«Школа Самореалізації» 
(старша ланка 9-11 кл.)

Задачі виховання: Задачі виховання: Задачі виховання:
Пізнавально- 
інтелектуальна діяльність; 
*набуття уміння працювати 
в колективі;
*набуття уміння виконувати 
поставлені завдання; 
*розвиток суспільно- 
корисної поведінки;
Набуття навичок 
самостійності у навчанні і 
вихованні.

*інтелектуально- 
пізнавальна, навчально- 
професійна;
*злагоджена робота в 
колективі;
*розвиток самосвідомості, 
ініціативності;
*виявлення лідерських 
якостей та їх розвиток; 
*підготовка учнів до 
наступного етапу 
самореалізації.

*реалізація інтелектуально- 
пізнавальної та навчально- 
професійної сфери;
*набуття і реалізація 
лідерських якостей; 
Самовизначення, формування 
світогляду, особистих 
переконань;
*реалізація, умінь набутих на 
попередніх етапах;
*реалізація ініціативних 
планів, ідей.

Шляхи реалізації задач: Шляхи реалізації задач: Шляхи реалізації задач:
*участь у конкурсах, вік
торинах, акціях, змаганнях 
тощо;
*залучення дол.
Позакласної та 
позашкільної діяльності; 
*участь у заходах, 
спрямованих на підвищення 
авторитету серед інших 
учнівських колективів 
(«Золота десятка»).

*участь у конкурсах, 
вікторинах ,акціях, 
змаганнях,рейдах, 
конкурсах-оглядах тощо; 
*участь у колективно- 
творчих справах; 
*підготовка та співпраця з 
учнівським комітетом 
(участь у виборах активу 
учкому 8-9 кл.);
*участь у засіданнях 
учкому та сесіях Міського 
парламенту дітей.

*розподіл ролей лідера, 
керівника, організатора, 
помічника тощо;безпосередня 
участь у діяльності учкому; 
Організація конкурсів, змагань, 
вікторин,робота, робота над 
проведенням засідань, рейдів, 
конференцій;
*тісна співпраця з 
педагогічним колективом; 
*співпраця з благодійними 
організаціями, МПД, 
загальноосвітніми закладами 
міста,волонтерська діяльність 
тощо;
*самостійне проведення 
конкурсів, вікторин, рейдів 
тощо.



Структура виховної роботи Додаток №5



Вивчення особистості учнів Дотаток №6



Додаток №7

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЮ РОБОТОЮ ЗАКЛАДУ

Педагог-
організатор

Рада школи

Директор

Заступник 
директора з 

НВР

МО кла 
керівні

сних
жів

Батьківський
всеобуч

Рада батьків



Додаток №8

СТРУКТУРА 

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

НОВОМИРГОРОДСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №3

Міністерство
культури

Міністерство Міністерство
спорту і внутрішніх

дозвілля справ

Міністерство 
милосердя та 
охорони 
навколишнього 
середовища



Додаток №9

НАПРЯМКИ РОБОТИ МІНІСТЕРСТ 
ШКІЛЬНОГО УРЯДУ НОВОМИРГОРОДСЬКОЇ 

ЗАГАЛЬНООСВТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №3

1. МІНІСТЕРСТВО ОСВТИ І НАУКИ 
(міністр Рязанова Юлія)
Організовує конкурси, виставки з різних навчальних дисциплін, 
допомагає учням, що встигають, надають їм консультації.

2. МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ 
(міністр -Рада Вікторія)
Організовує проведення загальношкільних свят, вечорів, дискотек, 
Новорічних свят, роботу клубу КВН, різних конкурсів, виставок.

3.МІНІСТЕРСТВО СПОРТУ І ДОЗВІЛЛЯ 
(міністр -  Шадлова Анна)
Організовує проведення змагань, спортивних свят, туристичних походів, 
експедицій, подорожей.

3. МІНІСТЕРСТВО ІНФОРМАЦІЇ 
(міністр -  Ткаченко Алла)
Здійснює художнє оформлення куточку «Г оворить Шкільний Уряд», 
готує і видає шкільну газету, висвітлює шкільні міроприємства, 
випускає в ефір радіогазету «Наші будні».

4. МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
(міністр -  Кльоз Марія)
Здійснює перевірку зовнішнього вигляду учнів, санітарного стану 
класних кімнат. Веде просвітницьку роботу щодо здорового способу 
життя.

5. МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
(міністр -  Покотілов Станіслав)
Організовує чергування представників ШУ по школі. Контролює 
дисципліну та порядок, відвідування учнями школи та запізнення на 
уроки.

6. МІНІСТЕРСТВО МИЛОСЕРДЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА
(міністр -  Кочергіна Аліна)
Організовує роботу в зоні волонтерського впливу, веде облік людей 
похилого віку, які потребують допомоги. Веде контроль за зеленими 
насадженнями на території школи. Проводить конкурси на краще 
озеленення класних кімнат та кращу пришкільні ділянку.



Додаток №10

СХЕМА КОНТРОЛЮ ЗА ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛІ

Чітке планування всієї навчально-виховної роботи (на основі 
аналізу та діагностики виховного процесу)

Визначення вузлових Контроль за навчально- Навчання класних
питань контролю виховним процесом керівників, вихователів

V

Узагальнення й
Аналіз результатів поширення

контролю
п п д

Перевірка
виконання
ухвалених

рішень


