
                                                                   Мета  навчання  дитини  полягає  в  тому,                               

                                                                   щоб зробити  її здатною  розвиватися                                 

                                                                   надалі без допомоги вчителя. 

                                                                                                                  Е. Хаббарт, 

                                                                                    американський філософ 

        Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи навчального закладу за 2018-2019 

н. рік - рік напруженої праці, творчих здобутків, нових відкриттів.  Ви знаєте, що 

відбуваються зміни у сфері формування змісту середньої загальної освіти: 

перегляд та оновлення навчальних програм, підручників, усього навчально-

методичного комплексу, необхідного для успішного функціонування та 

розвитку сучасної школи.  

        Тому визначення стратегічних приорітетів життєдіяльності нашого закладу 

відбувається в контексті становлення освітньої парадигми, яка направлена на 

різнобічний  розвиток  кожної дитини. 

        Звіт директора закладу вже став традиційним. Під час звіту ми відкрито 

говоримо про наші досягнення, проблеми, тому знаємо, до чого нам прагнути. 

         У своїй діяльності упродовж звітного періоду, як директор закладу, 

керувалася посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими 

документами, які регламентують роботу навчального закладу. 

         Здійснювалось оперативне керівництво закладом, забезпечувалась її 

діяльність, ефективне використання і збереження майна, закріпленого за 

навчальним закладом. 

         Головною метою на сучасному етапі навчання наш педагогічний колектив 

вважає допомогти кожній дитині досягти успіхів у навчанні, навчити її  

реалізовувати духовні, комунікативні, пізнавальні і творчі потреби.  

         Тому співпраця закладу, здобувачів освіти, батьків і громадських структур 

спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї колективних і 

особистісних успіхів. 

         Результати роботи закладу свідчать про те, що в нашому закладі працюють 

професіонали своєї праці, які підтверджують високий статус  закладу в 

освітянському просторі міста. 

        Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на виконання головного 

завдання: формування у школярів прагнення до навчання, готовності своєю 

навчальною, а потім і фаховою працею досягти власного соціального успіху і 

зробити  внесок  у  громадську  державну справу. 
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Над реалізацією цих завдань наполегливо працює 27 педагогів. З них за рівнем 

кваліфікації: 

Спеціаліст - 8 

спеціаліст другої категорії - 8 

спеціаліст першої категорії - 1 

спеціаліст вищої категорії - 7 

вчителі, які мають звання «вчитель-методист» - 2 

вчителі, які мають звання «старший вчитель» - 1 

У 2018/2019 н.р. в закладі навчається 270 учнів, що  об’єднані у 10 

класів: 

- початкова школа – 5 класів; 

- основна школа – 5 класів; 

4 випускників 9-го класу претендують на отримання свідоцтва з 

відзнакою. 

Для реалізації науково-методичної проблеми закладу «Формування 

ключових та предметних компетентностей учнів через інноваційний розвиток 

педагогів» упродовж навчального року тривав активний пошук нових форм  і 

функціональних структур з підготовки педагога в загально методичному, 

психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах. Працюючи над 

єдиною науково-методичною темою «Використання сучасних освітніх 

технологій з метою формування інформаційно-компетентного випускника», 

головними напрямами науково-методичної роботи були: 

- посилення практичної спрямованості в роботі навчального закладу; 

-  застосуванням у навчально-виховному процесі новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій; 

- надання методичної допомоги вчителям в пошуках сучасних прогресивних 

методик і технологій; 

- підвищення рівня мотивації вчителів до самоосвіти, самоконтролю, 

самовдосконалення; 

- поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки здобувачів освіти з 

окремих предметів шляхом створенням профільних класів, класів з 

поглибленим вивченням навчальних предметів, організації роботи 

факультативів, гуртків; 

- забезпечення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного 

процесу; 

- організація роботи з обдарованими дітьми; 

- підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки 

педагогічних працівників шляхом організації роботи Школи молодого 

педагога, шкільних методичних комісій учителів-предметників, творчих 

груп, проведення методичних семінарів, творчих звітів предметних комісій; 
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- удосконалення роботи органів  учнівського самоврядування, широке 

залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного 

процесу, життєдіяльності навчального закладу;  

- продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я 

учнів тощо. 

З метою цілеспрямованої науково-методичної роботи та для 

забезпечення колективного керівництва нею у закладі функціонує науково-

методична рада, до складу якої ввійшли адміністрація, керівники шкільних 

методичних комісій. Упродовж навчального року на її засіданнях були 

розглянуті питання щодо використання у роботі тестових технологій як 

одного із засобів перевірки й оцінки результатів навчання школярів; 

використання методу портфоліо у навчальній та методичній роботі як засобу 

самоорганізації та самоконтролю розвитку компетентної особистості; аналізу 

роботи з молодими та малодосвідченими вчителями тощо.  

Планомірній роботі над науково-методичною проблемою навчального 

закладу  підпорядковано масові форми науково-методичної роботи: засідання 

педагогічної ради, методичні семінари.  

На реалізацію проблемного питання школи була спрямована і робота 

предметних методичних комісій: вчителів початкових класів (кер. Тарасюк 

Г.О.), вчителів предметів суспільно-природничого циклу (кер. Килиба Т.І.), 

вчителів української мови і літератури (кер. Карпук О.А.) та методичного 

об’єднання класних керівників (кер. Харитонова О.В.). Ці методичні 

осередки працювали над удосконалення фахової майстерності педагогів, 

підвищенням їхньої науково-методичної підготовки. У ході їх роботи 

обговорювалися як організаційні питання (рекомендації щодо викладання і 

вивчення навчальних предметів у 2018/2019  н.р., зміни  у навчальних 

програмах початкової, основної та старшої школи, підготовка і проведення 

олімпіад, конкурсів, турнірів, проведення контрольних зрізів тощо) і 

науково-методичні питання (впровадження в освітній процес інноваційних 

технологій навчання, інтенсивних форм та методів роботи з метою 

формування ключових компетентностей здобувачів освіти, покращення 

результативності роботи з обдарованими учнями тощо). Упродовж 

навчального року методичними комісіями вчителів предметів фізико-

математичного циклу (грудень, 2018 р.) та вчителів англійської мови та 

естетичного циклу (лютий, 2019) були проведені предметні тижні, під час 

яких здобувачі освіти розширювали свої знання з даних предметів беручи 

участь у позаурочній діяльності з вище названих предметів. 

Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня 

професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної 

майстерності сприяє атестація. У 2018/2019 н.р. атестувалося 3 педагогічних 

працівників, що становить 11% від загальної кількості педагогів закладу. З 

них підвищили кваліфікаційну категорію 3 вчителів: 

- 3 вчителям присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої 

категорії»; 
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У поточному навчальному році курси підвищення кваліфікації при 

ВІППО пройшли 5 педагогічних працівників, що сприяло підвищенню рівня 

їх професійної майстерності. Окрім того, основними формами самоосвітньої 

роботи, відображеної у планах роботи методичних комісій були: 

індивідуальна робота над науково-методичною темою (у межах 

загальношкільної науково-методичної проблеми), творчі звіти (у межах МК 

та підготовки підсумкових атестаційних звітів), наставництво і 

консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури.  

Складовою науково-методичної роботи закладу є вивчення 

перспективного педагогічного досвіду. Це сприяє становленню і розвитку 

професійної майстерності педагогів. У поточному навчальному році 

адміністрацією закладу проводилося вивчення досвіду роботи вчителя 

інформатики  Трофимчук О.М., вчителя англійської мови Капітули Т.В.. 

Про ефективність методичної роботи свідчить той факт, що упродовж 

навчального року на базі закладу були проведені 2 міські семінари:  семінар 

бібліотекарів з питання «Формування читацької компетентності учнів 

засобами шкільної бібліотеки», міжрайонний семінар директорів закладів з 

питань обміну досвідом, під час якого обговорювалися питання проєктів 

виховної діяльності, робота учнівського самоврядування . 

Педагоги природничо-математичного циклу ЗЗСО І-ІІ ст. №6  

представили колективну роботу у міській виставці методичних та 

дидактичних доробок «Творчі сходинки педагогів Волині» на тему «Сучасні 

форми роботи і позакласної діяльності на уроках природничого циклу», за 

що були відзначені дипломом обласного управління освіти. Однак роботи не 

відзначаються практичною спрямованістю змісту, а мають теоретичну 

направленість.  

Протягом року працювала Школа молодого педагога, завдання якої: 

надання необхідної допомоги молодим та малодосвідченим спеціалістам в 

оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь 

використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної 

науки, розвивати творчу активність молодих спеціалістів. Слід відмітити 

роботу педагога-наставника Шайнюк С.В. Робота була спрямована на 

практичну сторону занять. У рамках Тижня молодого педагога молоді 

спеціалісти презентували результати своєї роботи за рік – давали відкриті 

уроки. Ілюшик Н.О., Новицький Ю.С. отримали досить високо оцінку з боку 

колег та адміністрації. Вчителеві Новицькому Ю.С. слід звернути особливу 

увагу на вдосконалення рівня методичної майстерності при підготовці до 

уроків. 

У закладі налагоджено систему роботи з виявлення, розвитку та 

супроводу обдарованих дітей, що реалізується через управлінську, 

методичну, навчальну, позакласну діяльність. У планах роботи методичних 

комісій є розділ «Робота з обдарованими учнями», де передбачено роботу 

вчителів із підготовки учнів до предметних олімпіад, залучення до участі у 

інтерактивних та інтелектуальних конкурсах. 
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У системі роботи з обдарованими школярами в закладі освіти визначені 

такі важливі моменти: 

- створення оптимальних умов для всебічного розвитку здібної та 

обдарованої дитини;  

- профільність та допрофільна підготовка, оптимальна варіативна 

частина робочого навчального плану, науково-матеріальна база, цільова 

система позакласної роботи; 

- співтворчість учителя й школяра на науково-дослідницькій основі; 

- висока ефективність уроку в закладі; 

- інтенсифікація навчання, запровадження нових педагогічних та 

інформаційних технологій; 

- співпраця з батьками, громадськістю; 

- постійний психологічний супровід розвитку креативності; 

- індивідуальна робота з обдарованими та здібними школярами. 

Завдяки Банку «Обдарованість», який створено у навчальному закладі, є 

можливість відстежити динаміку та результативність розвитку обдарованих 

дітей; здійснюються прогностичні заміри щодо результативності 

обдарованих учнів у конкурсах, змаганнях, турнірах, олімпіадах; 

поширюється досвід роботи вчителів щодо ефективного впровадження 

системи роботи з розвитку обдарованості дитини.  

У 2018/2019 н.р. до шкільного Банку даних «Обдарованість» внесено 169 

(70%) учнів, з них: 

- інтелектуальна обдарованість – 97 учнів; 

- практично-перетворююча обдарованість – 62 учні; 

- художньо-естетична обдарованість – 84 учні; 

- комунікативно-організаторська обдарованість – 54 учні; 

- психомоторна обдарованість – 59 учнів. 

До міського Банку «Обдарованість» внесено 21 учень ЗЗСО І-ІІ ст. №6.  

ЗЗСО І-ІІ ст. №6 у жовтні 2019 року було проведено  шкільний  етап  

предметних олімпіад  з  базових  дисциплін.  З  метою  підготовки  та  участі  

переможців  шкільних  олімпіад  в  олімпіадах   міського   етапу   вчителями-

предметниками  було  складено    графік   підготовки  учнів  до  олімпіад.  

Результати виступу шкільної команди у ІІ етапі Всеукраїнських предметних 

олімпіад наступні: ІІ місць – 4; ІІІ місць – 8. Найбільш результативно 

виступили учні: 

- Велічук Максим (8 кл.) – інформаційні технології – ІІІ м. (вчитель 

Трофимчук О.М.). 

- Гуляч Ірина (9 кл.) – українська мова – ІІІ м. (вчитель Карпук О.А.),  

- Каліщук Назар (8 клас) – трудове навчання – ІІІ м. (вчитель Бідненко 

О.Б.). 

В   рейтингу  участі  серед  ЗНЗ  міста  команда начального закладу  

посіла  9 місце.   

Стабільними упродовж останніх років є виступи команди закладу в 

Олімпіаді юніорів. За підсумками виступів у 2018/2019 н.р. юніори ЗЗСО І-ІІ 
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ст. №6 м.Ковеля посіли 8 місце серед ЗНЗ міста. Особливо слід відмітити 

учнів: 

- Влащук Юрій (6 кл) – англійська мова – ІІ місце (вчитель Капітула 

Т.В.); 

- Любецький Богдан (6 кл.) – інформатика – ІV місце (вчитель 

Трофимчук О.М.); 

У Малій олімпіаді команда закладу посіла 7 місце. Кращі результати 

показали: 

- Бублей Тетяна (4-Б кл.) – українська мова і література – ІІІ місце 

(вчитель Гаврилюк Т.В. 

- Велічук Дарина (4-А кл.) – українська мова і література – ІІІ місце 

(вчитель Шайнюк С.В.); 

- Вавдійчик Віталій (4-Б кл.) – математика – ІV місце (вчитель Гаврилюк 

Т.В.). 

- Гейко Еліз (4-Б кл.) – англійська мова – ІV місце (вчитель Шемчук 

Т.В.). 

Виступила шкільна команда мовознавців у міському етапі Міжнародного 

конкурсу з української мови ім. П. Яцика, слід відзначити таких учнів: 

- Воздіган Софію (8.) – V м. (вчитель Карпук О.А.); 

- Гуляч Ірину (9 кл.) – VІ м. (вчитель Карпук О.А.); 

та у міському етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. 

Т.Шевченка: 

- Воздіган Софія (8 кл.) – ІІІ м. (вчитель Карпук О.А.); 

Учні навчального закладу показали високий рівень знань у міських 

турнірах: 

- юних журналістів – учень 9 класу Строчук Владислав (вчитель 

Новицький Ю.С.). 

Все більшої активності набуває участь здобувачів освіти закладу у 

інтерактивних конкурсах  «Кенгуру» (51 учасники), «Левеня» (18 учасник), 

«Колосок» (48 учасників), «Грінвіч» (15 учасників). 

Аналізуючи спортивні результати, слід відмітити команду дівчат, які 

посіли І місце у легкоатлетичному кросі серед закладів І-ІІ ступенів (керівник 

Гурська Л.О.). 

Традиційно успіхи показують юні туристи закладу під керівництвом 

Дятел І.В. Гуртківці Шевчик Владислав і Шевчик Леонід у міських змаганнях 

з пішоходного туризму отримали третій юнацький розряд в особистому 

заліку. 

Серед кращих колективів художньої самодіяльності ЗНЗ і ПНЗ міста слід 

відзначити вокальний гурток «Веселкові барви» (керівник Ілюшик Н.О.). 

У 2018/2019 н.р. учні навчального закладу приймали участь у 

різноманітних художніх виставках-конкрсах: 

- міська виставка-конкурс робіт з початкового моделювання - учень 4 

класу Зінчук Дмитро, призер конкурсу (вчитель Шайнюк С.В.); 
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Успішним був виступ шкільної команди  в конкурсно-розважальній 

програмі «Козацькому роду – нема переводу» (керівники Гузь. К.А.), ІІІ 

місце. 

Успішною була участь молодших школярів у конкурсі читців, де 

учениця 1 класу Янчар Юлія – ІІ місце (вчитель Тарасюк Г.В.), учениця 3 

класу Книшук Марія  (вчитель Уєвич В.В.) посіла ІІІ місце, Кузьмич Інеса, 

учениця 6 класу – ІІІ місце. 

Навчання дітей за індивідуальною формою у 2018/2019 навчальному 

році у ЗЗСО І-ІІ ступенів №6 організовувалось на підставі витягів Волинської 

обласної психолого-медико-педагогічної консультації та медичних довідок 

лікарсько-консультативної комісії Ковельської дитячої поліклініки, заяв 

батьків та клопотання навчального закладу перед міським управлінням 

освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради. 

Індивідуальною формою навчання вдома було охоплено 2 дітей 

молодшого шкільного віку. 

Для організації індивідуального навчання складено навчальні плани на 

кожного учня відповідно до Типових навчальних планів та визначено 

оптимальну кількість годин, які затверджені директором навчального 

закладу. 

Розклад занять складено з урахуванням індивідуальних особливостей та 

стану здоров’я школярів та погоджено з батьками дітей. 

Виконання індивідуальних навчальних планів, програм та  досягнень 

учнів фіксувалися вчителями в окремих журналах. 

Адміністрацією закладу здійснювався постійний контроль за 

організацією індивідуального навчання: спілкування з батьками учнів про 

якість викладання предметів, перевірка ведення записів проведених занять за 

індивідуальною формою, відповідність до розкладу, своєчасне оцінювання 

досягнень учнів з предметів, проведення контрольних робіт, перевірку 

ведення зошитів учнів, виставлення тематичного, семестрового та річного 

балів. Питання організації навчання вдома заслуховувалися на нарадах при 

директорові, виробничих нарадах, консиліумах. Надавалася практична 

допомога батькам, чиї діти навчаються вдома. 

Навчання дітей за індивідуальним планом у 2018/2019 н.р. здійснювали 5 

педагогів, один з яких пройшов курси вчителів, які працюють за 

інклюзивною формою навчання. Слід відмітити, що вчителі будують уроки 

виходячи з індивідуальних особливостей здобувачів освіти, спрямовують 

роботу на розвиток пізнавального інтересу, приділяють чималу увагу 

практичній спрямованості занять, проводять відповідну корекцію. 

Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням 

стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне 

утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованого життя 

на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних 

засад життя українського народу. Мета сучасного освітнього процесу - не 

тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних 
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предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, 

духовно і морально зрілу особистість. 

Виховання здобувачів освіти навчального закладу здійснювалось в 

контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплювало весь 

навчально-виховний процес, ґрунтуючись на свободі вибору мети 

життєдіяльності та поєднувало інтереси особистості, суспільства і держави. 

Виховання учнів реалізовувалось у процесі організації: 

- навчально-виховної діяльності; 

- позаурочної та позакласної діяльності; 

- роботи органів учнівського самоврядування; 

- взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними 

установами.  

Виховна робота була спланована та спрямована на досягнення головної 

мети – формування та розвиток соціально зрілої, творчої особистості – 

громадянина України.  

 Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи 

упродовж навчального року здійснювалися за основними напрямками:  

- національно-патріотичним;  

- екологічним  та формування здорового способу життя;  

- морально-етичним;  

- художньо-естетичним;  

- родинно-сімейним;  

- правовим та превентивним.  

Над реалізацією мети  і завдань виховної роботи в закладі  в 

2018/2019 навчальному році  працювало 5 класоводів  1-4 класів, 6 класних 

керівників 5-9 класів,   педагог-організатор, керівники гуртків і секцій, 

заступник директора з виховної роботи. 

Весь навчальний рік у шкільному плані було розбито на окремі 

місячники і тижні: «Здорова дитина – багата країна» (вересень), «Вічна 

слава героям! Ми низько вклоняємось їм»  (жовтень), «Я - патріот» 

(листопад), «Я, родина, Україна» (грудень), «Ми – честь і гордість школи» 

(січень), «Історія Вітчизни – історія майбутнього» (лютий), «Здоровішаймо 

на здоров’я» (березень), «Я – свідомий громадянин» (квітень), «Я – житель 

планети Земля» (травень), що дало змогу конкретизувати види і форми 

виховної діяльності з учнями, більш цілеспрямовано організовувати роботу з 

ними. 

Творчими  й активними проявили себе в роботі з учнівськими 

колективами, а також поділилися досвідом роботи зі своїми колегами  такі 

класні керівники як Гузь К.А. (виховний захід, приурочений Дню Чорнобиля) 

– 5 клас,  (виховний захід «Вклонімось книзі, мудрості вклонімось…») –  5 

клас, Тищук І.П. (виховна година з елементами майстер-класу «Лялька-

мотанка – оберіг для України») -  8 клас,   Гурська Л.О. (театралізована 

розважально-пізнавальна програма «Здорово жити здорово!» в рамках 

місячника пропаганди ЗСЖ) – 7 клас, Трофимчук О.М. (виховний захід 



 9 

«Україна – це ти…» з нагоди відзначення Дня Гідності і Свободи) – 6 клас, 

Гузь. К.А. (виховний захід з нагоди відзначення Міжнародного дня інвалідів 

«Повір у себе») – 5, Капітула Т.В. (виховний захід «Одвічний біль 

Афганістану») – 9 клас, Гурська Л.О. (виховний захід «Під Крутами пішли в 

безсмертя…») – 7 клас.  

Останні події в Україні диктують нові вимоги щодо навчання та 

виховання дітей.  Пріоритетними у виховному процесі стають національні та 

патріотичні мотиви.  

Профорієнтаційна робота у навчальному закладі побудована на тісному 

зв’язку школи з вищими навчальними та середніми спеціальними 

навчальними закладами міста та центром зайнятості. У виборі професії 

здобувачам   освіти класними керівниками проводяться  анкетування учнів, 

індивідуальні бесіди з ними, виступи на батьківських зборах, консультації 

для батьків – все це сприяє свідомому визначенню учнів з майбутнім. 

Традиційно були проведені загальношкільні виховні заходи: свято 

«Першого дзвоника», «Посвята в школярі», День туризму, «Лідер», «З 

козаків візьмемо приклад», «Розумники й розумниці», «Юна україночка», 

«Посвята в першокласники», « Містер закладу» виступи шкільних 

агітбригад. 

На паралелі 1-4 класів пройшли традиційні свята «Посвята в 

першокласники», «Свято осені», «Турнір юних мовознавців», «Прощання з 

Буквариком», а ще багато цікавих і змістовних екскурсій у місті та за його 

межами. 

Наш час потребує лідерів нової формації - людей компетентних, 

відповідальних, здатних мислити неординарно, генерувати нові ідеї та 

приймати нестандартні рішення. Ось чому головне завдання класного 

керівника і педагога-організатора – знайти і підтримати учнівську молодь, 

яка має організаторські здібності, усвідомлює себе лідером, розуміє, що 

великі справи починаються із маленьких вчинків. Дитяче самоврядування, 

правильно організоване педагогами, відкриває невичерпні можливості для 

постійного вдосконалення виховного процесу. Воно сприяє розвитку дитячої 

ініціативи, яка стає джерелом нових знахідок та перемог, згуртуванню 

учнівського колективу; забезпечує включення учнів у різноманітну 

діяльність. 

Вагому допомогу у підготовці та проведенні усіх вище згаданих заходів 

педагогу-організатору надавали члени учнівського самоврядування на чолі з 

президентом Новосад Дариною, ученицею 8-го класу.  

Представники учнівського парламенту були ініціаторами та 

організаторами проведення акції з нагоди  Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом, створення «живого ланцюга» з нагоди Дня Соборності, благодійної 

акції «Серце до серця»,   волонтерських акцій «Зробимо Україну чистою 

разом», «Непотрібний папір – на потрібну справу» тощо. 

Система правовиховної роботи  в навчально-виховному комплексі 

передбачає реалізацію заходів, спрямованих на попередження злочинів і 
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злочинності, вдосконалення способу життя учнів без порушень норм 

моралі; розвиток умов, що сприяють збереженню здоров’я та життя дітей, 

виявлення негативних змін у поведінці учнів, вивчення причин і умов, що 

сприяють скоєнню злочину, попередження їх подальшого розвитку; 

організацію змістовного дозвілля, поліпшення роботи з підлітками з 

девіантною поведінкою, надання їм допомоги в самовихованні. 

На початку навчального року було створено банк даних дітей, які 

потребують соціального захисту, опіки, складено соціальні паспорти класів, 

школи, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, 

проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року виявлено і 

проведено роботу з учнями, схильними до бродяжництва, та які мають 

девіантну поведінку. Ефективність даної роботи підтверджує факт 

відсутності на даний момент дітей, що перебувають на обліку у кримінальній 

міліції. 

Продовжувалася робота з виховання толерантності учнів, поліпшення 

міжособистісних стосунків у класних колективах.  У зв’язку із зростанням 

кількості випадків жорстокої поведінки й булінгу серед підлітків, що 

викликає широкий резонанс та обурення громадськості, в рамках  проведення 

тижня профілактики жорстокої поведінки серед дітей. Класні керівники 

провели години спілкування з проблеми виховання толерантності та 

запобігання жорстокості у міжособистісних стосунках учнів школи.  

У зв’язку із виявленням фактів залучення учнівської молоді до інтернет-

ігор «Синій кит», «Тихий дім», «Море китів», «Біжи або помри» та 

зростанням кількості учасників інтернет-ігор, в т.ч. з числа учнів навчальних 

закладів нашої області, робота соціально-психологічної служби була 

скерована на проведення превентивної роботи щодо попередження 

негативних явищ в учнівському середовищі. Зокрема, для учнів 6-9-их класів 

було проведено з учнями практичні заняття з метою розширення та 

поглиблення знань про безпеку в Інтернеті та соціальних мережах; дані 

заняття також сприяли обізнаності підлітків щодо небезпеки вступу у 

соціальні спільноти  суїцидального характеру, мотивації в учнів поширювати 

отриману інформацію серед однолітків та членів сім’ї. 

Реалізовуючи Комплексну програму профілактики правопорушень і 

злочинів, обласну Програму правової освіти населення,   колектив школи 

працює над створенням таких умов, де кожна дитина буде почувати себе 

комфортно і зможе реалізувати свої здібності. Соціально-педагогічна служба 

школи систематично проводить профілактичні рейди («Урок», «Форма», 

«Перерва»), постійно тримаються на контролі учні, які пропускають уроки 

без поважних причин.  

Важливу роль у навчально-виховному процесі закладу відіграє шкільна 

бібліотека. У 2018/2019 навчальному році її діяльність була спрямована на 

виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури 

читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на забезпечення 

різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння підвищенню 
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методичної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної 

літератури та інформації про неї. 

Весь фонд бібліотеки становить - 13749 примірників. З них: фонд 

підручників становить - 4765 примірників. 

Бібліотека обладнана комп’ютерним робочим місцем, підключена до 

мережі Інтернет.   

 Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи, бібліотекар 

постійно працює над тим, щоб заохотити учнів до читання, зацікавити 

книгою, стимулювати вчителів і учнів до використання наявних у бібліотеці 

інформаційних ресурсів.  

Згідно з річним планом роботи закладу на 2018/2019 навчальний рік у 

своїй діяльності бібліотекар використовували різноманітні форми роботи з 

читачами: 

- екскурсії до бібліотеки  учнів 1-х класів; 

запис до бібліотеки , бесіди з учнями 2 класів щодо правил 

користування бібліотекою, виявлення їхніх інтересів та 

інформаційних потреб;  

- бібліотечні уроки у 3-х класах «Книга – твій друг»; 

- Систематично ведеться робота щодо оформлення виставок до всіх 

знаменних і пам’ятних дат. 

-  Для зручності користування фондом  в бібліотеці створені 

тематичні папки: «Чисте джерело», «Літературні імена»,  

«Чорнобильський слід», «Дочка Прометея», «Волинь літературна» 

та інші. 

- Оформлено   тематичні полиці, виставки: «Новинки літератури», «Я 

і мої права», «День за днем»,  «Слава жива Кобзаря», «Волинь – 

колиска Лесиної пісні», «Готуємось до державної підсумкової 

атестації», «Словники – наші друзі і помічники»,  «Земля – наш дім» 

і інші; 

- регулярно ведеться картотека періодичних видань, бібліографічні 

списки літератури, реєстраційна картотека руху підручників. 

 

Бібліотека обладнана комп’ютерним робочим місцем, принтером, 

підключена до мережі Інтернет.   

Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи, бібліотекарі 

постійно працюють над тим, щоб заохотити учнів до читання, зацікавити 

книгою, стимулювати вчителів і учнів до використання наявних у бібліотеці 

інформаційних ресурсів.  

 

Бібліотекою ведеться робота по поновлення фондів шкільної 

бібліотеки, покращення комплектування шкільної бібліотеки науково-
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популярною, довідковою, енциклопедичною, художньою літературою, 

періодичними виданнями.  

Постійно проводяться екскурсії до бібліотеки. 

За допомогою різних форм роботи, які пропонуються 

бібліотекарями,  учні збагачують свій багаж знань про державні символи 

України, про свій рідний край і його історію; вчаться бережливіше та 

охайніше ставитися до книг. Дана робота дає змогу вкотре додати дітям 

часточки загальнолюдських цінностей, гуманізму, милосердя, духовності і, 

звичайно ж, – любові до книг. 

Кожна сім’я,  проводжаючи  дитину в школу, переконана, що за неї тут 

подбають, дитина в школі – в безпеці. Діти дуже рухливі, на перервах 

люблять бігати по коридорах, гратися, затівати різні ігри.   Нерідко такі ігри 

можуть спричинити конфліктну ситуацію. З метою запобігання травматизму 

та підтримання порядку на перервах протягом навчального року 

організовується чергування по школі учнів середніх і старших класів та 

вчителів. Порівняно з попередніми роками статистика шкільного 

травматизму значно покращилась. Формування навичок безпечної поведінки, 

збереження та зміцнення здоров’я учнів – один з основних напрямків роботи 

школи. З цією метою в школі згідно окремих планів  проводяться місячники 

безпеки руху, тижні та місячники з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності.  Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з 

проведенням занять із цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, 

відпрацюванням елементів евакуації учнів зі школи. Випускаються плакати 

на різні теми («Куріння та наше здоров’я», «Світ проти СНІДу», «Наш 

організм і наркотики» та ін. Класними керівниками проводяться бесіди з 

учнями з безпеки життєдіяльності, зустрічі з працівниками Державної 

пожежної інспекції. 

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я 

працівників, учнів школи в кабінетах фізики, інформатики, спортзалі 

передбачено проведення інструктажів – вступного та перед початком 

лабораторних і практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці є 

інструкції та пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці. 

Ведеться облік шкільного, побутового та вуличного травматизму, 

інформація про який вчасно подається до вищих інстанцій. 

 

 
Всього 

травмовано 
побутові вуличні ДТП 

шкільні 

всього 
На 

перерві 

На 

уроці 

2018р 5 5      

Ікв. 

2019р 
3 3      
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Значно зменшилась кількість шкільних травм порівняно з 

попередніми роками. За І квартал не сталося жодної шкільної травми. 

Найбільше діти травмуються під час канікул. В цей час діти часто ходять до 

лісу (збирання березового соку, грибів). Влітку діти часто травмуються, 

граючись біля дому (ці травми відносяться до побутових). Найменше травм у 

зимові місяці. Напередодні кожних канікул та з настанням тепла класні 

керівники та класоводи обов’язково проводять інструктажі з безпеки 

поведінки у відповідний період року, які обліковуються у класних журналах. 

Перед масовими заходами, екскурсіями, туристичними змаганнями 

проводяться цільові інструктажі в окремих журналах. Розроблено 

інструктажі з техніки безпеки та охорони життя для учнів під час канікул і 

святкових днів.  Перевірка знань учнів з питань  безпеки життєдіяльності 

учнів, яка провадиться на уроках з предмету «Основи Здоров’я», свідчить 

про те, що в основному всі діти знають, як вберегтись від травм, але практика 

показує, що ці знання не стали їх внутрішнім переконанням. Дитяча 

психологія побудована так, що лихо може статися з кимось іншим, а не з 

ними. Тому зусиль лише вчителів та класних керівників не достатньо для 

того, щоб перетворити знання з правил безпечної поведінки на переконання. 

Щоб зробити ці знання нормою поведінки, потрібен приклад батьків, друзів, 

дорослих, всього соціуму. Союзниками вчителів в цій справі повинні стати 

найперше батьки.  

Щороку на базі Ковельської дитячої поліклініки проводяться 

профілактичні огляди лікарями-спеціалістами, педіатром, стоматологом. 

Лікарем педіатром оглядаються школярі з 1 по 9 класи включно. Юнаки 8, 9 

класів проходять повне обстеження у військкоматі, здають аналізи і 

проходять флюорографію. Дівчата 9-х класів теж проходять флюорографію і 

оглядаються у підлітковому кабінеті. Стоматолог оглядає всіх дітей 2 рази на 

рік. 

За літні місяці здійснено ремонтні роботи в кабінетах закладу та 

проведений косметичний ремонт коридору 1-го поверху. 

 

Завдяки тісній співпраці адміністрації закладу, класних керівників, 

класоводів з батьками учнів, спонсорами, навчальний заклад має можливість 

повноцінно працювати і розвиватися. Маю надію, що ми з вами гарно 

спрацюємо і зуміємо підготувати школу на 100% до 2019-2020 навчального 

року. А  зробити потрібно ще досить багато. Тому надіюсь на ваше розуміння 

і прошу на підготовку закладу до нового навчального року. 

Проблеми з питання покращення МТБ школи, які потрібно терміново 

вирішувати: 

- потребує термінової заміни система водопостачання закладу; 

- необхідний ремонт коридору ІІ поверху; 

- капітальний ремонт спортивної зали, придбання необхідного 

спортінвентаря; 

- проведення покращеного ремонту харчоблоку; 
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- заміна асфальтового покриття шкільного подвір’я. 

Окрім  названих  проблем  є іще цілий ряд питань, над  якими працює 

педагогічний колектив закладу: 

питання забезпечення закладу оргтехнікою; 

- повністю відсутнє фінансування дослідницької діяльності та участі 

школи  у проектах; 

- проблема відсутності інтересу до навчання в учнів. 

Аналізуючи підсумки роботи у 2018/2019 навчальному році над 

проблемним питанням школи, враховуючи  досягнення та недоліки,  вимогу 

адаптації й підготовки випускника школи до самостійного життя, яку ставить 

сьогодення, педагогічний колектив у 2019/2020 навчальному році 

продовжить працювати над проблемною темою «Використання сучасних 

освітніх технологій з метою формування інформаційно-компетентного 

випускника». 

Виходячи з цього перед вчителями закладу стоять наступні завдання: 

- створити оптимальні умови для формування усіх груп 

компетентностей учнів на уроках та в позаурочній діяльності; 

- виявити шляхи та забезпечити формування компетентностей 

здобувачів освіти засобами інноваційних технологій, сприяти 

позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності як основи 

формування життєвих компетентностей; 

- діагностика рівнів компетентностей вчителя, учня, взаємовідносин 

учасників навчально-виховного процесу; аналіз та рекомендації; 

- забезпечити більш глибоке усвідомлення педагогами ідей 

компетентнісного підходу та реалізувати компетентнісно 

орієнтований підхід в навчально-виховному процесі; 

- забезпечити методичний супровід педагогів з проблеми закладу, 

створити умови для удосконалення їх творчого потенціалу; 

- здійснювати психолого-педагогічний супровід розвитку учня у 

системі компетентнісного підходу до навчання; 

- -підвищити якість навчально-виховного процесу шляхом активного 

використання інноваційних методик; 

- урізноманітнити роботу з обдарованими здобувачами освіти; 

- створити належні умови для фізичного, інтелектуального і духовного 

розвитку та забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, 

підготовки їх до самостійного життя;  

- розробити критерії оцінювання ефективності роботи над науково-

методичною проблемою; 

- виробити методичні рекомендації за результатами роботи над 

проблемою школи. Обмін досвідом, впровадження конструктивного 

досвіду, інтеграція знань в практику роботи вчителів закладу. 
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Виходячи з вище проаналізованого, визначено основні цілі та 

пріоритетні завдання, що будуть реалізовуватись  у 2019/2020 навчальному 

році: 

- створення умов для безпечного навчання, виховання та праці всіх 

учасників освітнього процесу; 

- поповнення матеріально-технічної бази школи; 

- забезпечення належного систематичного психолого-педагогічного, 

науково-методичного супроводу всіх учасників  навчально-виховного 

процесу  з дітьми вразливих категорій; 

- впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес 

школи; 

- формування патріотизму та національної свідомості усіх учасників 

навчально-виховного процесу, виховання у школярів відповідального 

ставлення до власного здоров'я і здоров'я оточуючих як до найвищої 

індивідуальної та суспільної цінності; 

- забезпечення соціально-психологічного супроводу усіх учасників 

навчально-виховного процесу; 

- підвищення якісного рівня освітніх послуг в закладі; 

- удосконалення системи морального та матеріального стимулювання 

учнів і педагогів за високі досягнення. 

Навчальний рік загалом був успішним в плані навчальних досягнень 

наших учнів.  

Дякуємо батькам, педагогам, працівникам школи за взаєморозуміння та 

співпрацю, від якої наша спільна справа – навчання і виховання дітей – 

тільки виграє та побажати усім нам  доброго здоров’ я і обов’язково мирного 

неба над усією Україною. 

 

 
 


