
 
 

 

 

УКРАЇНА 

ДУБРОВИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

      ВЕЛИКООЗЕРЯНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 

 

НАКАЗ 

     12.06.2019 р.                                       с. Великі Озера                                                  №                              

 

Про  підсумки  навчально-виховного 

процесу  за  2018-2019  н.р. 

 

Перевіривши  та  проаналізувавши  роботу  педколективу  школи  за  

минулий  навчальний  рік  шляхом  відвідування  уроків, позакласних  виховних  

заходів, звітів  класних  керівників  і  класоводів, на основі результатів  

державної  підсумкової  атестації, контрольних  робіт, відмічаю, що  у  2018-

2019  н.р.  педколектив школи  працював  в  умовах  реалізації  положень  

Концепції  реалізації  державної  політики  у  сфері  реформування  загальної  

середньої  освіти  «Нова  українська  школа»  на  період  до  2029  року, 

затвердженої  розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від  14  грудня  

2016  року  № 988-р  та  Закону  України  «Про  освіту», який  набрав  чинності  

з  28  вересня  2017  року.  

Зусилля  вчителів  школи  були  спрямовані  на  підвищення  

ефективності  навчально-виховного  процесу, виконання вимог чинного 

законодавства про освіту, Указу Президента України «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» від 

13.10.2015 р. №580, документів Кабінету Міністрів України, профільного 

Міністерства. 

Проводячи  уроки, вчителі  основну  увагу  звертали  на  озброєння  учнів  

знаннями  з  основ  наук, формування  умінь  і  навичок, які  є  важливим  

засобом  розвитку  і  самовираження  особистості  учня. 

Великоозерянський НВК у минулому 2018-2019  навчальному році 

працював стабільно, втілюючи в життя висунуті перед сучасною українською 

освітою завдання. 

Навчальний заклад, діючи в режимі п'ятиденного робочого тижня, 

виконав передбачені робочим навчальним планом програми з усіх навчальних 

дисциплін. В цілому дотримана в школі вимога Закону України " Про загальну 

середню освіту " стосовно тривалості навчального року в робочих днях: 170 - у 

1-4 класах , 179 -186 - у 5 та 11 класах. Належно проведено  ДПА-ЗНО  в  11  

класі, ДПА  в  9 та  4   класах. 



В школі вдалося утримувати належні умови щоденного перебування дітей 

в ній, створено можливості для навчання, виховання, а також   розвитку учнів. 

Навчальні, допоміжні приміщення були вчасно і в цілому якісно підготовлені 

до занять. З шкільної бібліотеки практично всі учні отримали навчальні 

підручники. У шкільній їдальні всі  учні  отримували  безкоштовне  гаряче  

харчування. Світловий, тепловий, санітарний режим дотримувався в усі пори 

року. 

Шкільний робочий навчальний план містив  313,5 годин інваріантної 

частини, 8 годин  гурткової  роботи та 13 години  варіативної складової. Це 

дало можливість охопити необхідні потреби навчального процесу, сприяти 

окремим групам учнів у поглибленому опрацюванні окремих дисциплін, видів 

навчально-виховної діяльності. 

В кінці навчального року в стінах школи навчалося   153 учні.  

Відповідно  до наказу  МОН  України  від  16.04.2018  №367  «Про  

затвердження  Порядку  переведення  учнів (вихованців)  загальноосвітнього 

навчального  закладу  до  наступного  класу»  усі  школярі  переведені  до  

наступних  класів. За наслідками навчання, виставленими річними, 

атестаційними, оцінками якість знань школярів характеризується  слідуючими  

цифрами: мають високий рівень з усіх навчальних предметів та нагороджені 

Похвальними листами  4 учні ( це складає  2,8% від усіх атестованих). 

     Школа  І  ступеня – 4  класи  (48  учнів), з  них  закінчили  навчальний  рік: 

2 клас – 11 учнів: високий – 1 - 9%; достатній – 7 - 64%; середній  3 - 27%; 

початковий – 0. 

3 клас – 11 учнів: високий – 1 - 9%; достатній  7 -64%; середній  2-18%; 

початковий – 1 – 9% 

4 клас – 9 учнів: високий – 1 - 11%; достатній  3-33%; середній  5-56%; 

початковий – 0. 

Школа  ІІ  ступеня – 5  класів, 86  учнів, з  них  закінчили  навчальний  рік: 

5 клас – 17 учнів: високий – 2 - 12%; достатній 12 - 70%; середній  3-18%; 

початковий 0. 

6 клас – 17 учнів: високий - 0; достатній  4 -24%; середній  10-59%; 

початковий 3-17%. 

7 клас – 16 учнів: високий - 0; достатній  3 - 19%; середній 11 - 69 %; 

початковий 2 - 12%. 

8 клас – 17 учнів: високий - 0; достатній  3-17%; середній  11-66%; 

початковий  3-17%. 

9 клас – 19 учнів: високий – 1 - 5%; достатній  7 - 37%; середній  11-58%; 

початковий  -0. 

Школа  ІІІ  ступеня – 2  класи, 19  учнів, з  них  закінчили  навчальний  рік: 

10 клас – 11 учнів: високий - 0; достатній  5 - 45% середній  6 - 55%; 

початковий  - 0. 

11 клас – 8 учнів: високий - 0; достатній  2-25%; середній  5 - 75%; 

початковий  - 0. 

У  наступному  році  слід  звернути  увагу  на  учнів, які  змогли  б  

навчатися  на  достатньому  та  високому  рівнях. 



Зі стін школи випущено 8 одинадцятикласників. Всі випускники  старшої  

школи визначилися в професійній освіті  і здобудуть її у різних навчальних 

закладах, а  16 дев’ятикласників  продовжать  навчання  у  10  класі. 

З метою перевірки виконання навчальних планів і програм протягом 2018-

2019 н.р. проведені співбесіди з вчителями, перевірені класні журнали, 

проведено перевірку виконання уроків розвитку зв'язного мовлення, 

позакласного читання, лабораторних, контрольних робіт і тематичних 

оцінювань. 

 Протягом навчального року школа була повністю укомплектована 

педагогічними кадрами. 

Календарні плани були складені з урахуванням забезпечення базового рівня 

освіти, вікових особливостей учнів. Дотримано норми і строки проведення 

тематичних контрольних та лабораторно-практичних робіт уроків розвитку 

зв'язного мовлення, позакласного читання, екскурсій. 

Навчальні програми в 1—4-х класах виконані за кількістю проведених 

уроків, а також практичних робіт з природознавства. Графік контрольних робіт 

виконано. Були перевірені календарно-тематичні плани, навчальні програми та 

записи на сторінках предметів у класних журналах. 

На підставі вивчення записів класних журналів 5-11-х класів отримані дані 

щодо системи контролю за знаннями учнів. 

Тематичні оцінювання проводяться у різних формах, а саме: тести, 

контрольні роботи, 

Школа укомплектована педагогічними кадрами, де навчальну та виховну 

роботу проводило 22 педагоги. Переважна більшість учителів володіє 

належною фаховою, науковою, методичною підготовкою для викладання 

навчальних дисциплін, проявляє діловитість, відповідальне ставлення за 

доручену ділянку роботи, в цілому забезпечує навчання учнів на рівні вимог 

навчальних програм, встановлених стандартів освіти. Така особиста діяльність 

кожного педагога та колективу школи в цілому дала змогу належно 

впроваджувати в практику вимоги, викликані реформуванням національної 

освіти . 

Протягом  минулого  навчального  року  школа   працювала  за  складеним 

річним   планом, планами   методичної   роботи.  За  якісним  складом  

педагогічних  працівників  школа  є  такою: 5 учителів  мають вищу категорію, 

4 - першу категорію, 5 - другу категорію,  3 педпрацівники  мають  звання  

«старший  учитель». 

17 учителів  мають  вищу  освіту. 

У  2018-2019  н.р.  було  проатестовано  4  педпрацівники: Котяй  Н.С., 

Котяш  М.С., Костюкевич В.З., Гомулко Т.Г. За  результатом  атестації вчителю  

початкових  класів Гомулко Т.Г., вчителям  фізкультури Костюкевичу  В.З., 

Котяш М.С. підтверджено   раніше встановлений 9 тарифний  розряд, вчителю  

української  мови Котяй  Н.С. встановлено кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст І  категорії».  

    Відповідно до річного плану роботи школи у 2018-2019 н. р. школа 

працювала над наково-методичною проблемою: «Формування  компетентної  



особистості  учасників  освітнього  процесу  на  основі  удосконалення  їх  

інформаційної  культури  та  впровадження  новітніх  інформаційно-

комунікаційних  технологій». 

  

Протягом року підвищили свою педагогічну майстерність шляхом курсової 

перепідготовки  4  учителів. 

Для всіх вчителів були проведені консультації з планування, ведення 

шкільної документації, впровадження профільного навчання в старших класах 

у системі з особистісно орієнтованим навчанням. 

Починаючи з листопада проведено предметні тижні з навчальних 

дисциплін, шкільні олімпіади.  

Наприкінці навчального року адміністрацією школи були проведені 

співбесіди з вчителями про результати роботи у навчальному році та 

планування роботи на наступний навчальний рік. 

За минулий навчальний рік учителями школи була проведена велика 

робота по озброєнню учнів міцними знаннями з основ наук. Проводилися 

відкриті уроки, засідання шкільних методичних обєднань, методичні дні. В 

кінці навчального року проводились контрольні роботи майже з усіх предметів.  

У листопаді-грудні 2018 року проведено І  етап  Всеукраїнських  

учнівських олімпіад  з  базових  дисциплін, визначено переможців для участі в 

ІІ  етапі.  

       Адміністрацією школи було узагальнено матеріали, вчасно подано 

заявки на участь у ІІ  етапі учнівських олімпіад з базових дисциплін. 

Призером  ІІ  етапу  шкільних  предметних олімпіад став: учень 9 класу 

Макимович Андрій – ІІ місце з економіки (вчитель  Максимович  Н.О). 

 

Перевірка  знань  та  умінь  учнів  виявила  наявні  ще  пробіли  у  їх  

знаннях, уміннях, навичках, відсутність  у  багатьох  з  них  системи  засвоєння  

знань  з  основ  наук, невміння  логічно  викласти  відповіді, розв’язки. Чимало  

учнів  не  володіють  розвиненим  інтересом  до  навчання, до  роботи  з  

книгою, підручником, не  вміють  уважно  слухати  учителя, якісно  аналізувати  

матеріал, по  діловому  працювати  над  завданням. У  багатьох  учнів  

нерозвинене  зв’язне  мовлення, малий  словниковий  запас. В  частини  учнів  

слабке  логічне  мислення, поверхневе  знання  фактичного  матеріалу. 

Відвідані  уроки  дирекцією  школи  засвідчують  ще  слабку  наполегливість  

та  вимогливість  у  роботі  частини  учителів, низьку  діловитість  і  учителя, і  

учнів  протягом  уроку. Не  з  усіма  родинами  учителям  вдалося  знайти  

форми  доцільного  впливу  на  дітей  з  метою  підвищення  якості  їх  

навчання. Саме  з  відома  батьків  допущено  систему  пропусків  занять  

багатьма  учнями. (Відмічено  в  наказі  від 31.05.2019 р. №95 «Про  стан 

відвідування учнями школи»). 

Напрямки навчально-виховного процесу, проблеми діяльності 

навчального закладу, упущення та недоліки в роботі колективу та кожного його 

працівника знаходиться в полі зору адміністрації  школи. Через визначення 

шляхів покращення стану справ у всіх сферах діяльності навчального закладу 



будується внутрішкільний контроль, який є постійним, системним, 

спрямованим на вирішення наявних проблем та щоденних завдань роботи 

школи. Згідно перспективного та поточного планування передбачається 

вивчення раз у п'ять років стану викладання кожного навчального предмета, 

системи роботи кожного педагога через проведення їх атестації, контролюється 

хід виконання прийнятих рішень, пропозицій. Так в  2018-2019  н. р.  було  

вивчено  стан  викладання  предметів  та  рівень  навчальних  досягнень  учнів  

з  біології, природознавства, хімії, художньої  культури, мистецтва. Вчасно  

проводяться всі планові засідання педагогічної ради; по школі видаються 

накази та розпорядження виробничого, організаційного та кадрового змісту. 

Проводяться наради при директорові з питань забезпечення якісного 

щоденного функціонування школи, корекції та спрямування напрямків та форм 

діяльності шкільного колективу; ведеться передбачена  наказом  МОН  України 

від 25.06.2018 р.  №676 «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах 

загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

11 вересня 2018 р. за № 1028/32480,  вся  обов’язкова  шкільна документація. 

     Основними  напрямками  контрольно-аналітичної  діяльності  були: 

- адаптація  учнів  1  класу  та  5  до  навчання; 

- отримання  інформації  для  педагогічного  аналізу; 

- надання  методичної, практичної  допомоги  учителям; 

- створення  оптимальних  умов  для  навчання  і  розвитку  дітей; 

- удосконалення  НВП, реалізація  шкільних  методичної, виховної  

проблем; 

-  

Усі  матеріали  внутрішкільного  контролю  узагальнено  в  довідках  і  

наказах  по  школі. 

      У 2018-2019 навчальному році  уся виховна  робота  в школі проводилась 

згідно річного плану роботи, методичних рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх  

навчальних закладах у 2018-2019 навчальному році,  програми «Основні 

орієнтири виховання учнів  1-11 класів  загальноосвітніх навчальних закладів 

України», положення про класного керівника,  тощо. 

     Для реалізації таких аспектів виховання, як ціннісне ставлення  до 

суспільства та держави,  до сім’ї, родини та  людей,  до себе та природи,   до 

мистецтва та  праці,  у школі був розроблений план виховної роботи школи, на  

основі якого  були складені виховні плани  усіх класних керівників, що  

здійснювали свою діяльність через систему традиційних загальношкільних, 

класних та позакласних заходів (бесіди, години спілкування, виховні години), 

так і нетрадиційних (тестування, дебати, інтерактивні ігри, круглі столи,  тощо).  

Протягом навчального року класними керівниками, вчителями   проведена  

різноманітна  виховна робота: ранки, лінійки, усні журнали, виставки малюнків, 

конкурси стіннівок, предметні тижні. Усі ці заходи сприяли розвитку 

індивідуальних здібностей та особливостей учнів, розвитку їх талантів.  

Урочна та позакласна діяльність вчителів щодо розвитку в дітей навичок 

здорового способу життя (виховання ціннісного ставлення до себе) велась на 



належному рівні. У вересні був проведений місячник здорового способу життя 

«Збережи здоров’я та й на все життя» та ряд виховних заходів: свято «Тиждень 

здоров'я», під час якого проводились спортивні ігри «Веселі старти», змагання з 

волейболу та баскетболу, спортивні змагання в рамках Всеукраїнського 

Олімпійського тижня (вересень), Олімпійський урок для учнів 5- 9 класів.  

    Цікавими, змістовними були виховні години та бесіди, що проводилися 

класоводами 1-4 класів, зокрема: бесіди на загальну тематику «Ми за здоровий 

спосіб життя!» (класовод 1 класу Павлосюк  М.П.), «Про наслідки 

тютюнопаління» ( класовод 4 класу Єсіпко  В.М.) та години спілкування в 5-11 

класах: «В здоровому тілі - здоровий дух». 

    Одним із основних напрямків виховного процесу педагогічний колектив  

вважає організацію превентивного виховання. В основу роботи покладено  

профілактику злочинності серед неповнолітніх, формування позитивного 

ставлення до здоров’я людини.  З метою профілактики негативних проявів 

серед дітей  протягом року проведено 9 засідань Ради профілактики. 

     Усі класні керівники провели в повному обсязі  цикл бесід  щодо вивчення 

правил дорожнього руху, заняття щодо вивчення правил протипожежної 

безпеки, запобігання отруєнь, правил безпеки при користуванні газом, безпеки 

з вибухонебезпечними предметами, безпеки на воді, безпеки користування 

електроприладами,  профілактики туберкульозу, гепатиту, гельмінтозу та інших 

інфекційних захворювань.  

На виконання заходів з підготовки і відзначення 74-ї  річниці  Перемоги  

над  нацизмом, формуванню в учнів патріотичних почуттів проведено мітинг та  

покладання  вінків до  пам’ятника  загиблих  воїнів (директор   Харкевич М.О.), 

виховні години в 5-11 класах до Дня пам’яті  та  примирення та конкурс 

військово-патріотичної пісні «Пісні, обпалені війною». 

Учні 9 класу разом із своїм класним керівником Максимович Н.О.  

провели  урок  мужності  до  Дня  пам’яті  Героїв  Крут, учнівське врядування 

школи - виховний захід до Дня Соборності України під назвою «Суверенна моя 

Україна» (педагог-організатор Ніколайчук  Т.С.), учні 7 класу підготували 

лінійку для вшанування пам’яті Небесної Сотні (класний керівник Яковець  

Н.В). Із зацікавленням учні всіх класів без винятку взяли участь у вікторині 

знавців української державності. На  таких  заходах  в  учнів  формується  

патріотизм, краще  розвивається  пізнавальний  інтерес  до  вивчення  

минулого, усвідомлюється  стійкість, мужність  і  любов  до  своєї  

Батьківщини. 

З метою вшанування пам'яті жертв Голодомору, в період з 20.11. по 24.11. 

2018 р. проведено Уроки скорботи та пам'яті для 5-11 класів «Такого ще земля 

не знала» (класні керівники 5-11 класів), загальношкільний виховний захід 10 

класу «Творення голодного мору  в  Україні» (класний керівник  Яцута І.С.),  

З метою виконання плану заходів державної програми протидії торгівлі людьми 

до 2020 року 1-11 класах проведено цикл виховних години та бесід 

«Насильство та як його уникнути», «Сучасне рабство. Торгівля людьми», 

«Порушення прав людини: експлуатація та торгівля»; виставка правової 

літератури в шкільній бібліотеці  «Наше щасливе дитинство». 



         З метою виховання ціннісного ставлення до культури та мистецтва, 

вивчення історії рідного краю, вшанування національних традицій  свого 

народу,  в школі щорічно  проводяться виховні години та  тематичні уроки в 1-

11 класах  на теми:  «Видатні люди України», «Найцікавіше про Україну»,  

«У нас єдина мета - Україна свята». Цікавими і пізнавальними  для дітей були 

виховний захід учнів 5 класу (класний керівник Павлосюк  Н.М.). Класні 

керівники  Котяй  Н.С. (6 клас), Кузьмич  О.М. (8 клас), Максимович С.І.(11 

клас),застосовуючи  такі прийоми виховання як довіра,  колективну і групову  

діяльність,   формують в дітей почуття гордості за свій народ та націю, за 

героїчні сторінки минулого. До Міжнародного дня рідної мови  учителькою 

української мови Кузко  Т.М. проведено цікавий змістовний захід «Рідна мова – 

серця мого подих». В  березні 2019 р. було  проведено     Шевченківський  

тиждень  і виховний захід «Кобзарева струна не вмирає». Учителями  

української  мови  5-11 класів (Кузко  Т.М., Котяй Н.С.)     сплановано  та  

проведено  ряд  цікавих  та  змістовних  заходів, а  саме: конкурс на краще 

виконання пісень на слова Тараса Шевченка та  конкурс на кращого читця 

віршів поета (5-11 класи). З великою зацікавленістю учні брали участь у 

підготовці до « Шевченківських днів», показали гарні знання творчості  та 

життя Кобзаря, продемонстрували вміння виразного читання його віршів. У 

травні 2019 року було відзначено Свято вишиванки, в цей день проведений 

патріотичний флешмоб, у якому взяли участь більша частина учнів школи.  

      З метою організації широкої позакласної  роботи  в школі,  розвитку 

творчих та інтелектуальних здібностей учнів, нахилів,  залучення їх до 

різноманітної діяльності за інтересами, формування позитивного ставлення до 

здорового способу життя в школі  працюють 4 бюджетних  гуртки: «Різьба  по  

дереву», «Чарівний  клубок», «Квітникарі-аранжувальники», «Джура»,  

баскетбольна та волейбольна секції, в яких займається третина учнів школи.  

Відвідуючи їх,  діти не тільки навчаються, розвивають свої творчі здібності, а й 

приймають участь у   районних конкурсах,  олімпіадах , спортивних  змаганнях. 

       Організована спільна робота педагогів, батьків та учнів. Батьки 

залучаються до участі в загальношкільних та класних заходах. Класні керівники 

ведуть спостереження за учнями з девіантною поведінкою, проводять 

індивідуальні бесіди як з учнями, так і з їх батьками, відвідують учнів вдома.  

        Належна увага в школі приділяється трудовому вихованню та 

профорієнтації учнів. Протягом 2018-2019 н.р. учні школи брали участь у 

трудових десантах з благоустрою прилеглої до школи території,   

упорядкуванні пам’ятника  загиблим  односельчанам. З учнівськими 

колективами у відповідності зазначеного напрямку  проведено ряд заходів: 

години спілкування та бесіди на тему: «Твоя майбутня професія» для 9-11 

класів ( Максимович  С.І., Максимович Н.О.); батьківські збори в 11 класі   

«Особливості проведення ЗНО- 2019». 

        Також  протягом року було проведено традиційні шкільні свята: День 

Знань, День Здоров’я, День працівника освіти, Свято  Покрови для учнів 1-11 

класів, Новорічний ранок для 1-7 класів  та Новорічний вечір «Ялинка друзів» 

для учнів 8-11 класів,  фестиваль «Ми - діти  НУШ»  (Павлосюк  М.П., 



Кирилович  А.П.), випуск учнів 4 класу (Єсіпко В.М., Чурилович М.І.), свято 

«Останнього дзвоника» (Ніколайчук  Т.С., Міркевич  Н.М.) .  

        Поряд із традиційними святами у шкільне життя учнів  ввійшли нові, які 

проводилися у різних формах. Це відзначення Міжнародного дня миру 21 

вересня. Учні школи взяли активну участь у патріотичному флешмобі «День 

вишиванки». До Свята Покрови та Дня  Збройних Сил України педагогом-

організатором проведено конкурсно-розважальну програму «Курс молодого 

бійця» та козацькі змагання. 

       В школі  на належному рівні працює учнівське врядування – учнівський 

комітет, який допомагає вчителям в проведенні спортивно-масової роботи, в 

організації шкільних свят,  проведенні волонтерської роботи. Систематично за 

підсумками проведеної роботи проводяться засідання учкому та робочі лінійки. 

Робочим комісіями учкому проведено екологічні акції «Чисте довкілля»,  рейд-

перевірки  класних кімнат, успішності та поведінки, огляд «Живи, книго!»,  

організовано підготовку до  Новорічних свят, тощо.  

      В традицію школи міцно увійшло проведення свята День учителя.  

      З  метою  попередження  та  профілактики  негативних  проявів  в  

учнівському  середовищі  протягом  року класні  керівники  проводили  

батьківські  збори, на  яких  розглядалися  питання  щодо  роз’яснення  

нормативних  актів, які  зобов’язують  батьків  нести  адміністративну  та  

кримінальну  відповідальність  за  ухилення  від  навчання  та  виховання  їх  

неповнолітніх  дітей. 

       З метою розвитку молодіжного волонтерського руху, допомоги  воїнам  

АТО, ветеранам, людям похилого віку, інвалідам, дітям з фізичними вадами, в 

школі діє волонтерський загін «Волонтери». Волонтери  школи задіяні  у 

щорічних традиційних акціях допомоги ветеранам та престарілим «Ветеран 

живе поруч», «Трудовий десант»; в екологічних акціях: «Допомога лісу», 

«Будемо друзями природи». У травні учні і працівники школи взяли участь у 

щорічній акції «Від серця до серця». 

Робота з батьками була спрямована на створення єдиного колективу 

вчителів, батьків, учнів. На виховні заходи запрошуються батьки, де вони 

вболівають за своїх дітей. У цьому навчальному році проведені класні 

батьківські   та  загальношкільні збори, на яких розглядалися питання,   

актуальні як для окремого класу, так і для всієї школи: про виховання у дітей 

патріотизму, про запобігання дитячому травматизму, про дотримання єдиних 

вимог стосовно поведінки учнів у школі, шкільної форми,   харчування,  

запобігання дитячому суїциду, про профілактику насильства та негативного 

впливу соціального середовища. 

Разом з тим у виховній роботі школи є і недоліки. Виховна робота 

проводиться  не з усіма батьками. Тому, як наслідок, є багато учнів що 

пропускають велику кількість уроків без поважних причин. Не  всі  учні  

охоплені  гуртковою  роботою. Недостатньо налагоджена робота  по  випуску  

шкільної  газети  «На  хвилях  шкільного  життя».  

 



Адміністрація школи разом з колективом постійно працює над 

удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому 

стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою 

бухгалтерією управління освіти, молоді та спорту  Дубровицької  РДА. 

Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата 

заробітної плати, доплат працівникам школи. Вчасно здійснювалися 

бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки 

злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить 

за ліміти спожитих енергоносіїв. Протягом навчального року  та  в  літній  

період  здійснюється  ремонт  шкільних  приміщень. 

 У  школі  створено  достатні  санітарно-гігієнічні  умови  для  

перебування  учнів. Тепловий  режим  приміщень  забезпечує  шкільна  

котельня, в  якій  встановлено  котли  для  твердого  палива. В  усіх  навчальних  

кабінетах, класних  кімнатах  проведено  якісний  ремонт. 

 На  території  школи  окремо  виділено  господарську  зону, де  

зберігаються  вугілля  та  дрова.  Вугіллям  та дровами  на  100%  забезпечує  

школу  управління  освіти . 

В  школі  відсутнє  гаражне  приміщення, для утримання  шкільного   

автобусу. 

         Територію  школи  огороджено  дерев’яним  парканом. 

         Колектив  школи  бере  активну  участь  у  ремонті  шкільних  приміщень, 

їх  оформленні  та  збережені. Під  час  проведення  ремонтних  робіт  у  2019  

році  дирекцією  школи  додатково  було  залучено 20933            грн. 

батьківських  коштів,  4000       грн. вчительських  коштів  та 5017   грн. 

державних. 

 Матеріальну  забезпеченість  школи  складають  наступні  основні  

сучасні  засоби  навчання: 4  телевізори, 11  комп’ютерів, 6  ноутбуків, 1 

музично-акустична  система, проектор  з  екраном, 4  принтери, 1  піаніно.  

Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл  Дубровицького району 

планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його 

збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна 

документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.  

  Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду 

навчального закладу. Коридор школи, кабінети поступово поповнюються 

новими сучасними  стендами.  Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На 

квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями  

та вчителями.  

Проте  є  ряд  проблем, що  потребують  вирішення, а  саме: 

- Продовжити  заміну  дверей 

- Продовжити  заміну  деревяних  вікон  на  склопакети; 

- Поновити  меблі 

Виходячи  з  вищесказаного, 

 

НАКАЗУЮ: 



 

1. Педагогічному колективу школи мобілізувати свої зусилля на виконання 

Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", підвищення  

ефективності  навчально-виховного  процесу, виконання вимог чинного 

законодавства про освіту, Указу Президента України «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» 

Указу Президента України від 30 вересня 2010 року №927/2010 «Про заходи 

щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих 

дітей та молоді», документів Кабінету Міністрів України, профільного 

Міністерства, рішень та розпоряджень Рівненської облдержадміністрації, 

Дубровицької  райдержадміністрації. 

                                                       Постійно, педпрацівники 

2.Здійснювати  подальше піднесення науково-методичного рівня викладання та 

якості знань учнів з основ наук шляхом удосконалення методики його 

проведення. Застосовувати раціональні методи і прийоми навчання, які б 

сприяли активізації розумової діяльності та розвитку творчих здібностей учнів. 

                                                       Постійно, вчителі-предметники, класоводи 

3.  Керівництву школи і методичним об'єднанням протягом 2019-2020 н.р. 

впроваджувати кращий досвід роботи вчителів з питань досягнення високого 

науково- методичного рівня викладання основ наук та забезпечення глибоких і 

міцних знань учнів. Активізувати взаємовідвідування уроків  вчителями  на  

рівні, як  школи-суб’кту  освітнього  округу, так і  на  рівні  міжшкільних  МО.     

                                                                              Постійно       

4.  Заступнику  директора  школи  з  навчально-виховної  роботи   

Леоновець  ОМ.: 

4.1.  Провести методичну нараду з вчителями, що мають години в 1 класі на 

тему «Психологічні  особливості  адаптаційного  періоду  першокласників  в  

умовах  роботи  Нової  Української  Школи». 

                                                                                До  20.10.2019.                      

4.2.  Через систему методичної роботи систематично підвищувати професійну 

компетентність педагогів, спрямувати її на надання практичної допомоги 

учителям через самоосвіту та самовдосконалення всіх членів педколективу, 

через пропаганду надбань педагогічної науки та практики вивчення досвіду 

роботи вчителів школи, інших регіонів України та раціональне його 

впровадження і використання.          

                                                                                   Постійно  

4.3. Забезпечити  проведення  шкільних  олімпіад  та  якісну  індивідуальну  

підготовку  учнів  до  участі  в  олімпіадах, конкурсах  різного  рівня, МАН, 

роботу  з  обдарованими  та  здібними  дітьми.    

                                                                                    Постійно  

5.Класним керівникам, класоводам через систему виховної роботи у школі 

спрямувати зусилля на формування позицій системи моральних цінностей 

дітей, як громадян України, сприяти розвитку у школярів почуття патріотизму, 

опанування основами Конституції держави, іншими правовими актами, що 

визначають права та обов'язки, загальнолюдські норми моралі; збагачення 



політичного мислення учнів, передавши їм національний досвід, багатства 

духовної культури українського народу, своєрідність світогляду, розуміння 

особистості, сім'ї, державності; вироблення у дітей навичок самоосвіти, 

самовдосконалення, бажання більше знати, більше вміти, краще вчитися, 

готуватися до позашкільного життя.        

                                                                                 Постійно 

6.Вчителям-предметникам активізувати гурткову роботу. До 15.09 спланувати 

роботу всіх предметних гуртків. 

7.На нараді  при  директорі  заслухати керівників предметних гуртків про стан 

підготовки учнів до шкільної олімпіади.   

                                                                                Жовтень 2019 р. 

          

8.Зміцнювати зв"язки школи з батьками, продовжити роботу    по  

попередженню правопорушень.  

                                                                                Постійно, кл. кер. 

9. Завідуючим кабінетами подбати про оформлення і поновлення кабінетів 

роздатковиймі дидактичним матеріалом.  

                                                                                Протягом навчального року 

10.Дирекції школи: 

10.1.Здійснювати вдосконалення системи управління школою, контролю за 

чіткістю роботи всіх її працівників, ведення системного аналізу результатів 

педагогічної праці колективу в цілому та кожного його члена зокрема.  

                                                                                                                Постійно 

10.2. Забезпечити  створення  безпечних  умов  з  охорони  праці  для  

працівників  школи  та  безпеки  життєдіяльності  для  учнів.   

                                                                                                                Постійно   

11. Контроль  за  виконанням  даного  наказу  залишаю  за  собою. 

 

Директор                                                                                        М. О. Харкевич 
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