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2018-2019 н.р.». 

I. СЛУХАЛИ: 

 Голуб Л.В., директор школи,  наголосила на тому, що КУ Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №25, м. Суми Сумської області – освітній 

заклад нового типу, який забезпечує поглиблене та профільне  вивчення 

англійської мови, математики, української мови та літератури. Система 

роботи в школі спрямована на створення максимально сприятливих умов для 

інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дитини. 

  Адміністрація закладу здійснює свою управлінську діяльність щодо 

забезпечення права громадян на отримання повної загальної середньої освіти 

у відповідності до чинного законодавства. Заклад має необхідний перелік 

нормативних документів та юридичних актів з даного питання.  Навчальний 

заклад планує свою роботу відповідно до річного і робочого навчальних 

планів,  Концепції  розвитку КУ ССШ №25. У плані роботи школи були 



передбачені всі основні напрямки та  найголовніші питання роботи щодо 

створення в закладі оптимальних умов для забезпечення гарантованого права 

громадян на отримання повної загальної середньої освіти.  

       Педагогічний колектив школи   в поточному навчальному році проводив 

послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань, визначених 

основними законодавчими та нормативними документами освітньої галузі, 

зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про освіту», 

проектом Закону України «Про загальну середню освіту», концептуальними 

засадами реформування середньої школи «Нова українська школа», новим 

Державним стандартом початкової освіти, власною Концепцією та 

Програмою розвитку навчального закладу, перспективним та річним планом 

роботи школи, забезпечував оновлення змісту, форм і методів навчання, 

вдосконалення освітнього процесу та   його результативність.  

Кожний навчальний  рік особливий і неповторний,   і підбиття його 

підсумків  спонукає до осмислення досягнень і невдач, проблем і шляхів їх 

вирішення. Який слід залишить в історії школи 2018-2019 н.р. ?     

Результати праці – це основний показник діяльності навчального 

закладу. 

Головні завдання та основні напрями роботи школи  

у 2018/2019 н.р. : 

- виховання здобувачів освіти в дусі національно-патріотичного 

спрямування і створення умов для забезпечення кожній дитині рівного 

доступу до якісної освіти; для реалізації індивідуальних творчих потреб; 

- формування компетентностей, необхідних для успішної самореалізації 

в суспільстві відповідно до Концепції нової української школи; 

- пошук і відбір творчо обдарованих і здібних дітей; удосконалення 

системи роботи   з професійної орієнтації учнів; професійного розвитку 

педагогів; 

- формування предметних компетентностей з метою їх належної 

підготовки до  участі в ЗНО; 



- становлення в учнів цілісного, наукового світогляду, загальнонаукової, 

загальнокультурної, технологічної, комунікативної  і соціальної 

компетенстностей. 

У 2018-2019 навчальному році  педколектив працював над єдиною 

науково-методичною проблемою «Від сучасних технологій освіти через 

педагогічну майстерність учителя до формування компетентної особистості 

учня  та підготовки його до життя в сучасних умовах», усі зусилля  було 

спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження 

кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для 

навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного 

процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей 

і підлітків, подальше впровадження профільного навчання. 

На початку І семестру 2018-2019 н.р. в школі навчалося 1026 учнів. 

Укомплектовано 36 класів. 

1-4 класи – 448 учнів 

5-9 класи – 485 учнів 

10-11 класи – 93 учні. 

 Прибуло до школи 12 учнів, вибуло 14 учнів. Закінчили  І семестр  1024 

здобувачі освіти.  

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів 

зумовлена зміною місця проживання родини і пов'язана з переїздами.  

Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2018-2019 

навчальному році були: 

 організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні; 

 спільна робота з ДНЗ; 

 контроль за відвідування учнями навчальних занять; 

 організація навчання за індивідуальною формою. 

Ми забезпечуємо гуманітарну та математичну спрямованість навчання, 

яка передбачає поглиблене та профільне вивчення української, англійської 

мов, математики. У закладі функціонують класи з поглибленим вивченням – 



21, з профільним вивченням іноземної філології– 2, з профільним вивченням 

української філології - 2).  

 У  навчальному  році працювало 2 групи продовженого дня, які 

відвідувало 60 учнів 1-2-х класів. Групи працювали за рахунок державного 

бюджету. Для роботи ГПД було надано навчальні кабінети. Усі групи ГПД 

були укомплектовані кваліфікованими педагогічними кадрами, діти, які  

відвідували ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувалися  

режиму  роботи. 

Роботу груп  продовженого дня  можна  визнати задовільною. 

Школа сьогодні – це заклад, у якому  працює високопрофесійний 

педагогічний колектив. 

У 2018-2019 навчальному році освітній процес у школі забезпечували 65 

педагогів.   

Кількість педагогічних працівників (за категоріями і педагогічними 

званнями):  

 кандидат педагогічних наук – 1 

 здобувачі наукового ступеня – 2 

 вища – 45 

 перша – 8 

 друга – 8 

 спеціаліст - 4 

 учитель-методист – 6 

 старший учитель – 33. 

Педагогічний колектив школи постійно працює над підвищенням рівня 

фахової майстерності, про що свідчить кількість вчителів, які у 2018-2019 

навчальному  році пройшли курси підвищення кваліфікації. 

 Упродовж навчального року  педколектив працював над зміцненням та 

модернізацією матеріально-технічної  бази  закладу. На сьогодні ми маємо 

32 предметні кабінети, 2 кабінети інформатики, методичний та 

тренінговий кабінети, 2 майстерні, спортивний зал, музичний кабінет, 



їдальня, зони відпочинку, ігровий куточок, кабінет соціального педагога, 

бібліотека із сучасним технічним обладнанням. Заклад має вихід у мережу 

ІNТЕRNET, створено ВЕБ-сайт школи, покриття Wi-Fi та всі необхідні 

технічні засоби навчання (комп’ютери, ноутбуки, мультимедійні проектори 

(SMART), телевізори тощо) для здійснення високоефективного освітнього 

процесу. 

Дякуючи нашим депутатам, на території школи створено майданчик для 

розвитку і поліпшення фізичного здоров’я учнів. 

Наші педагоги мають можливість реалізовувати освітні проекти за 

межами класної кімнати, зокрема в лісі, шляхом міжпредметної інтеграції. 

Протягом 2018-2019 н.р. заклад брав активну участь: 

- у Програмі обміну майбутніх лідерів «FLEX»; 

- у проекті  «Тhe Соla project» з метою вдосконалення рівня володіння 

здобувачами освіти англійською мовою; 

-у Міжнародному проекті «Європейський волонтерський сервіс за 

програмою ЄС «Молодь у дії» (робота євроклубу «Гармонія»), 

- у Програмі «Козацький гарт»  (у закладі функціонують козацькі класи, 

що є інноваційною моделлю навчання і виховання здобувачів освіти); 

- у Програмі науково-дослідницьких експедицій (співпраця з дитячим 

соціально-педагогічним Центром «Сигнал» при СДПУ ім. А.С. Макаренка, 

функціонує загін скаутів); 

- у Міжнародному проекті «Школи - партнери» (співпраця з 

інтернаціональною школою м. Бреда (Нідерланди);  

- у Міжнародному проекті Гете-Інституту «Іспити у школах» (у 2017 р. 

12 учнів отримали сертифікати рівня А1, у 2019 році 4 учні 8-9 класів склали 

іспити на сертифікат рівня А2, учитель німецької мови Левченко О.В. 

отримала стипендію від Гете-Інституту на поїздку до Німеччини на семінар 

підвищення кваліфікації).      

З 3 вересня 2018 року розпочався новий навчальний рік стартом 

загальнодержавного проекту під назвою «Нова українська школа». Нова 



українська школа – ключова реформа Міністерства освіти і науки України. 

Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних 

для успішної самореалізації людини в суспільстві. 

За новим Державним стандартом  початкової загальної середньої освіти  

1 вересня 2018 року розпочали навчання 118 здобувачів освіти у  4 перших 

класах, за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом 

Р.Б.Шияна. 

З метою практичного втілення Концепції Нової української школи в 

закладі створено нове освітнє середовище. Про  проведену роботу в цьому 

напрямку вам розповість  більш конкретно керівник методичного об’єднання 

вчителів початкових класів Прокопчук С.О. (презентація). 

 Робота колективу школи, проведена за програмою виявлення та 

підтримки талановитої молоді і створення умов, необхідних для розвитку 

індивідуальності, має свої позитивні результати. 

До Вашої уваги пропоную переглянути слайди, які розкажуть про наші 

здобутки (перемоги в олімпіадах, конкурсах, турнірах, квестах, змаганнях 

різних рівнів) 

Результати Всеукраїнських учнівських олімпіад 

  з базових дисциплін (III, IV етап) 

2019 р. 

 № 

з/п 

ПІБ учня Клас Місце, етап ПІБ учителя 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

1.  Ісаєва Олена  10-А І місце, ІІІ етап 

ІІ місце, IV етап 

Власенко О.С. 

ГЕОГРАФІЯ 

2.  Буряс Василь 9-В ІІ місце, ІІІ етап    Пасько О.Л.  

ІСТОРІЯ 

3.  Буряс Василь 9-В ІІ місце, ІІІ етап   

ІІІ місце, IV етап 

Роженко Т.П. 



МОВНО-ЛІТЕРАТУРНІ КОНКУРСИ (III, IV етап) 

№з/

п    

Назва конкурсу ПІБ учня Місце ПІБ учителя 

1. IX 

Міжнародний 

мовно-

літературний 

конкурс 

учнівської та 

студентської 

молоді ім. 

Т.Шевченка 

Ісаєва О. 

 

 

 

Пахотіна 

А. 

 

  І місце, ІІІ етап, 

II місце, ІV етап 

 

  

II  місце, ІІІ етап, 

II місце, ІV етап 

 

Власенко О.С. 

 

 

 

Гаврилко В.П. 

2. Конкурс юних 

журналістів 

9-11 кл. ІІІ місце, обласний 

етап 

Попова Н.Ю. 

3. ХХІІ обласний 

літературний 

конкурс 

«Проба пера» 

Усенко М. призер II етапу Немченко С.О. 

УЧАСТЬ УЧНІВ У  КОНКУРСАХ   МІСЬКОГО ТА ОБЛАСНОГО 

РІВНІВ, ІНТЕРАКТИВНИХ КОНКУРСАХ 

№ 

з/п 

Назва конкурсу ПІБ учня Місце ПІБ учителя 

1.  Творчий конкурс 

«Пишемо із 

задоволенням» 

Линник Влада, 

8-В 

ІІ Дяченко Ю.В. 

2.  Творчий конкурс 

«Пишемо із 

задоволенням» 

Жевняк 

Ярослава, 8-В 

ІІІ Дяченко Ю.В. 

3.  Творчий конкурс 

«Пишемо із 

задоволенням» 

Зерніченко 

Вікторія, 8-В 

ІІІ Дяченко Ю.В. 

4.  Творчий конкурс 

«Пишемо із 

Усенко Софія, 

8-А 

ІІІ Левченко 



задоволенням» О.В. 

5.  Творчий конкурс 

«Пишемо із 

задоволенням» 

Василенко 

Анна, 8-А 

ІІІ Левченко 

О.В. 

6.  Творчий конкурс 

«Пишемо із 

задоволенням» 

Козій Єва, 9-В ІІ Дяченко Ю.В. 

7.  Творчий конкурс 

«Пишемо із 

задоволенням» 

Бондаренко 

Діана, 9-В 

ІІ Дяченко Ю.В. 

8.  Програма обміну 

майбутніх лідерів 

«FLEX» 

Козій Єва, 9-В Переможець 

ІІ етапу 

Дяченко Ю.В. 

9.  Програма обміну 

майбутніх лідерів 

«FLEX» 

Прокопчук 

Андрій, 10-Б 

Переможець 

І етапу 

Нестеренко 

С.О. 

10.  Інтернет-олімпіада 

«На урок» 

Петренко Дар’я, 

10-А  

Диплом І 

ступеня 

Нестеренко 

С.О. 

11.  Інтернет-олімпіада 

«На урок» 

Манюк Аліна, 

10-А  

Диплом ІІ 

ступеня 

Нестеренко 

С.О. 

12.  Інтернет-олімпіада 

«На урок» 

Ісаєва Олена, 

10-А  

Диплом ІІІ 

ступеня 

Нестеренко 

С.О. 

13. Міський: «Еверест» команда 8-9 

класи 

І Бондаренко 

Н.А. 

14. «Геліантус» 6-9 класи Переможець 

на 

шкільному 

рівні-1, 

переможець 

з географії-

2, 

переможець 

Пасько О.Л. 

Бондаренко 

Н.А. 

Бондаренко 

Г.О. 



з біології-5. 

15. Міський конкурс 

«Васюка»(ОЗ) 

8 клас ІІІ місце Мещанінова 

С.В. 

16. Всеукраїнський 

конкурс "Олімпус" 

(осіння сесія)  

Кондратенко Д. Диплом 

переможця 

Єлізаренко 

О.Г. 

 

17. Всеукраїнська 

інтернет - олімпіада 

"На урок"(осіння та 

зимова) 

Папуша К.,  

Галета А., 

 

Стогній Н, 

 

Ворожко В.,  

 

Базаров В. 

 

Приходько М. 

 

Колесніченко С. 

 

Бондаренко Д. 

 

Юдіна А. 

Диплом 1ст. 

Диплом  2 

ст. 

Диплом  3 

ст. 

Диплом  1 

ст. 

Диплом  3 

ст. 

Диплом  1 

ст. 

Диплом  1 

ст. 

Диплом  2 

ст. 

Диплом  1 

ст. 

Єлізаренко 

О.Г. 

18. Всеукраїнська 

інтернет олімпіада 

"На урок"(осіння та 

зимова), інформатика 

Вакуленко А. 

 

Білецька В. 

 

Пахотіна А. 

 

Міщенко Д. 

 

Сенько Д.  

Диплом  1 

ст. 

Диплом  1 

ст. 

Диплом  1 

ст. 

Диплом  1 

ст. 

Диплом  1 

ст. 

Шевченко 

О.О. 

19. Всеукраїнський 

конкурс учнівської 

творчості в номінації 

«Історія України та 

державотворення» 

«Голодомор на 

  Суньов Д. ІІІ місце 

ІІ етап 

 

Шевцова С.А. 



Сумщині» 

20. Міжнародний 

учнівський  конкурс 

юних істориків  

«Лелека-2019» 

41 учень 30 

переможців 

Шевцова 

С.А., Роженко 

Т.П.  

21. Краєзнавча вікторина 

з нагоди 80-річниці 

утворення Сумської 

області на ІІ 

міському 

краєзнавчому турнірі 

на базі СДУ 

  Буряс В. 

  Нехаєнко С. 

  Піддубна С. 

ІІІ місце Роженко Т.П 

 Шевцова 

С.А. 

22. Краєзнавчий квест у  

І міському 

історичному квесті у 

Сумському 

художньому музеї ім. 

Н.Онацького 

  Буряс В. 

  Нехаєнко С.     

  Піддубна С. 

ІІ місце Роженко Т.П 

Шевцова С.А. 

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ 

№з/п Вид змагання Місце 

1. Волейбол(дівчата) I на II етапі 

2. Баскетбол (дівчата) I на II етапі 

3. Баскетбол (юнаки) I на II етапі 

4. Волейбол (хлопці) II на II етапі 

5. Баскетбол 3X3(дівчата) I та III місця  на II етапі,  

I місце на  III етапі 

6. Старти надій  II на II етапі 

7. За результатами участі в XXVII спартакіаді 

школярів 

II 

КОНКУРСИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО НАПРЯМУ 

№

з/п 

Назва 

конкурсу 

ПІБ 

учасників 

Клас Місце Відповідальний 

1. Міський 

конкурс – 

пленер «Моє 

рідне місто» 

Пилипенко 

Дарина 

Сагайдак Аліна 

10-В 

9-А 

 

ІІІ місце 

ІV місця 

Бояровська С.І., 

Сагайдак О.П. 

2. Міський етап 

Всеукраїнськ

Хореографічни

й колектив 

Середня 

група  
ІІ місце 

 

Литовка А.О.,  

Сагайдак О.П. 



ого 

фестивалю  

дитячої та 

юнацької 

творчості  

«Чисті роси» 

- 

«Хореографіч

не 

мистецтво», 

«Віночок 

дружби» 

«SENSE OF 

JOY» 

 

Хореографічни

й колектив 

східного танцю 

«Сахара» 

 

 

 

 

Старша 

група 

 

 

 

 

 

 

ІІІ місце 

3. Міський 

конкурс 

творчих 

робіт, 

присвячений 

захисникам 

Вітчизни 

Михайлова 

Карина  

10 -А 

 

І місце 

 

 

 

 

 

 

 

Бояровська С.І., 

Сагайдак О.П. 

4. Міський етап 

Всеукраїнськ

ого 

фестивалю  

дитячої та 

юнацької 

творчості  

«Чисті роси»,  

«Художнє 

виконавство», 

- «Співуча 

веселка» 

Казбан К. 

Куліченко П. 

Новгородська 

А. 

Нечепаренко В 

2-В  

4-А 

9-А 

11-Б 

І місце 

ІІІ місце 

 І місце 

 І місце 

 

 

Стародимова 

Л.О., 

Ванюшенко 

О.В., 

Сагайдак О.П. 

5. Обласний 

Всеукраїнськ

ого 

фестивалю  

дитячої та 

юнацької 

творчості  

«Чисті роси»,  

«Художнє 

виконавство», 

- «Співуча 

веселка» 

Казбан К. 

Куліченко П. 

Новгородська 

А. 

 

2-В  

4-А 

9-А 

 

ІІІ місце 

І місце 

 І місце 

  

 

 

Стародимова 

Л.О., 

Сагайдак О.П. 



6. Міська 

виставка – 

конкурс 

«Всесвіт 

очима дітей» 

Ісаєва О. 

Нехаєнко Софія 

10-А 

9-В 

Перемож 

ці 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бояровська С.І., 

Малус В.М., 

Сагайдак О.П. 

7. Міський етап 

Всеукраїнськ

ого 

фестивалю  

дитячої та 

юнацької 

творчості  

«Зірковий 

шанс» 

Хореографічни

й колектив 

«SENSE OF 

JOY» 

 

 

Молод- 

ша група 

Середня 

група  

Старша 

група 

 

ІІІ місце 

  

І місце 

 

ІІ місце 

Литовка А.О.,  

Сагайдак О.П. 

8. Міська 

інтелектуальн

а гра 

«Що?Де?Кол

и?» 

Команда 

«BLITZ  

KRIEG» 

Буряс Василь, 

Нехаєнко 

Софія, 

Колісніченко 

Софія, 

Приходько 

Марія, 

Желуденко 

Єлізавета, 

Сагайдак Аліна  

9-А,В І місце 

 

 

 

Сагайдак О.П. 

9. Міська 

виставка – 

конкурс 

новорічних 

композицій 

«Збережемо 

ялинки 

разом!» 

Матрос Назар 

(Класовод: 

Прокопчук 

С.О.) 

Скрипниченко 

Микола 

4-Б 

 

 

7-В 

ІІ місце 

 

 

ІІІ місце 

Скрипниченко 

Т.М. 

10. Міська 

виставка – 

конкурс 

новорічних 

композицій 

Колєсова Анна 

Сагайдак Аліна 

9-А 

9-А 

Переможц

і 

 

 

 

Малус В.М., 

Сагайдак О.П. 



«Замість 

ялинки 

букет!» 

 

 

 
11. Різдвяна 

виставка – 

конкурс 

дитячої 

творчості 

«Краса 

Божого світу  

- 2019» 

Шевченко 

Михайло 

Немченко 

Валерія 

Верба Дар'я 

Сагайдак Аліна 

5-В 

 

8-А 

9-А 

Переможц

і 

 

 

 

Шевченко О.В., 

Сагайдак О.П. 

12. Міський етап 

Всеукраїнськ

ого 

фестивалю  

дитячої та 

юнацької 

творчості  

«Чисті роси»,  

«Театральне 

мистецтво», - 

«Живе слово» 

Мовчан 

Вікторія 

Белінська Дар'я 

 

 

 

 

 

 

8-В 

7-А 

ІІ місце  

ІІІ місця 

 

Северин В.В., 

Гаврилко В.П., 

Попова Н.Ю., 

 Сагайдак О.П. 

13. Міська 

виставка – 

конкурс 

декоративно 

– ужиткового 

мистецтва 

«Паперові 

дива» 

Малиш Євген 

Леонов Сергій 

Легуша Поліна 

Великород 

Дмитро 

2-Г 

4-Г 

3-В 

4-Б 

І місце 

 

ІІ місце 

Андрієнко В.М. 

14. VI міська 

персональна 

виставка – 

конкурс юних 

художників  

«Усе 

починається з 

чистого 

аркушу» 

Михайлова 

Карина  

10 -А 

 

 ІІ місце 

 

 

 

 

 

Бояровська С.І., 

Сагайдак О.П. 

15. Міський 

конкурс 

ДЮП 

Учні 8-А класу 8-А ІІІ місце 

 

 

 

Микитенко 

Ю.В. 

16.  Міський етап 

Всеукраїнськ

Сагайдак Аліна 

 

9-А 

 

І місце і  

ІІІ місце 

Сагайдак О.П. 



ого  конкурсу  

робіт юних 

фотоаматорів 

«Моя 

Україно!» 

Переможниця 

у двох 

номінаціях 

 

 

17.  Міський 

конкурс  

«Кращий 

лідер року» 

заочний і 

очний етапи 

 

Нехаєнко Софія 9-В ІІІ місце 

 

ІІІ місце 

 

Сагайдак О.П. 

18. Наймасштаб 

ніший 

освітній 

проект 

“Відкривай 

Україну” 

(команда 

“GENIUSES”) 

Губа А. 
Панов К. 

Атаманчук М. 

Усенко С. 

Курбанова А. 

Сіваєва А. 

Прокопчук А. 

Перебєйнос В. 

Слегкіна А. 

Щербонос Є. 

 

7-В 

7-В 

8-В 

8-В 

9-Б 

9-Б 

10-Б 

10-А 

11-А 

11-А 

 

Фіналісти  Шевченко О.О. 

 

Ці результати ми маємо завдяки впровадженню технології евристичного 

навчання, уваги до особистості дитини, розвитку її таланту та здібностей. Це 

відчувають і наші батьки, адже вони є повноцінними учасниками навчально-

виховного процесу школи.  

Ми залучаємо батьків до освітнього процесу. 

У  закладі створено особистісно орієнтовану систему виховної роботи, 

що протягом навчального року здійснювалась  на діяльнісній та проектній 

основі та охоплювала різні аспекти формування особистості школяра – 

виховання інтересу до навчання, національно-патріотичне та громадянське 

виховання,  формування  навичок здорового способу життя, фізичне та 

моральне виховання,  правова освіта та превентивне виховання, естетичне та 



трудове виховання. Працюючи над реалізацією завдань виховної роботи 

закладу, педагогічний колектив організовував і проводив різноманітні 

заходи, що забезпечували виховну роботу в усіх її напрямках, керуючись 

програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів». 

Школа формує  патріотів у вимірі пріоритетів «Нової школи». 

Голуб Л.В. зупинилася на питанні фінансово-господарської  діяльності.        

Пріоритетні завдання школи: 

- вихід на новий рівень педагогічної діяльності, формування 

компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві 

відповідно до Концепції нової української школи; 

- орієнтація на високий рівень якості освіти;  

- розширення мережі позакласної роботи, з міжнародного 

співробітництва; 

- науково-дослідницька робота учнів та вчителів; 

- виховання свідомого громадянина-патріота  України. 

Це надасть можливість навчальному закладу в подальшому виконувати 

роль базової школи. 

Наш колектив   сповнений амбітних планів, готовий до змін. Упевнені, 

що найсвітліші дні, інноваційні проекти ще попереду.  Сподіваємося, що 

наші учні впишуть свої неповторні сторінки в історію школи, наповнять її 

життя новим змістом, відкриттями й перемогами. 

Адміністрація, педагогічний колектив  докладатиме всіх зусиль, щоб 

наш навчальний заклад був для дітей  - школою радості, для батьків – спокою 

і надії, а для вчителів – місцем творчості. 

УХВАЛИЛИ: 

1.Ураховуючи стан освытнього процесу та сучасні задачі, пріоритети й 

цінності освіти,  найбільш важливими у 2018 – 2019 навчальному році слід 

вважати такі питання: 



- виконання  Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України 

«Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку 

освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в 

Україні», норм і положень Державного стандарту загальної середньої освіти, 

реалізацію державних,  міських програм у галузі освіти, інших чинних 

законодавчих та нормативних документів;  

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття якісної повної 

загальної середньої освіти, залучення талановитої та обдарованої молоді до 

поглибленого вивчення предметів;  

- виховання громадянина України, цілісної моральної особистості з 

розвинутими гуманістичними рисами, підготовленої до життя в існуючих 

соціальних умовах. 

- здійснення моніторингових відстежень результативності навчально-

виховного процесу, рівня навчальних досягнень, його динаміки, формування 

фахових компетенцій учнів;  

- створення належних умов для адаптації до навчання учнів 1 класу та  в 

основній школі учнів 5 класу;  на виявлення дітей, які потребують 

психологічної підтримки та надання їм відповідної фахової допомоги;  

- удосконалення системи роботи з обдарованими учнями, залучення їх до 

участі в конкурсах виховного, екологічного та природоохоронного 

спрямування; 

- активізацію роботи з обдарованими учнями в МАН;  

- підготовку учнів школи до зовнішнього незалежного оцінювання.  

- продовження зміцнення матеріальної бази та ремонт шкільних 

помешкань. 

 

Голова зборів                                                           Синяговська Н.М. 

 Секретар                                                                   Попова Н.Ю. 

 



 

 


