Звіт директора за 2015-2016 н.р.
Сьогодні освіта починає займати провідне місце у стратегії державної
політики країни. Головним завданням НВК є навчання, виховання та розвиток
здібних, обдарованих дітей; формування в учнів умінь і навичок науково –
дослідницької роботи, плекання творчої особистості; забезпечення
професійного самовизначення, становлення громадянської позиції,
самоосвіти, самовиховання і саморозвитку кожної дитини.
Уся робота нашої гімназії під моїм керівництвом здійснювалась
відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”,
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту , Програми
розвитку.
Робота закладу була спрямована на розв’язання такої методичної
проблеми: «Створення сприятливого демократичного середовища як
повсякденної атмосфери в навчальному закладі, учнівському колективі,
родині.»
4 проведені педради;

Результати методичної роботи НВК у 2015-2016 н.р.
На виконання наказу по НВК «Про науково-методичну роботу в 20152016 році» №55 від 28.08.2015 року, впродовж 2015-2016 н.р. методична
робота гімназії була спрямована на вирішення проблеми «Створення
демократичного середовища гімназії».
Методична робота вчителів здійснювалася в межах відповідних
структурних підрозділів:
1. НМР гімназії, яка координувала управлінську та методичну діяльність
НВК.
2. Проведені педагогічні ради методичного змісту:
- «Перспективи розвитку та пріоритетні напрями діяльності у 2015-16
н.р.» (31 серпня 2015р);
- «Співпраця між учителем та учнем на уроках, як умова реалізації
суб’єктів освітнього процесу» (4 листопада 2015р.)
- «Підсумки роботи Таращанської районної гімназії «Ерудит» у І
семестрі 2015-16 н.р. (15 січня 2016р)

- «Психолого-педагогічне
проектування
особистості учнів» (30 березня 2016р.)

соціального

розвитку

3. Методичні об’єднання гімназії.
Робота 8 методичних об’єднань вчителів гімназії здійснювалася
відповідно до затверджених планів роботи та регулювалася наказами
директора школи в частині участі в змаганнях, турнірах, олімпіадах,
конкурсах передбачених МОНУ серед яких:
 І етап ХІІ Міжнародного конкурсу ім.. Петра Яцика,
 І етап конкурсу учнівської та студентської молоді, присвяченого
Шевченківським дням,
 І етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості ім.. Тараса
Шевченка в номінації «Історія України та державотворення»,
«Декоративно прикладне мистецтво» та «Побутово-ужиткове
мистецтво»,
 Всеукраїнський конкурс «Колосок»,
 Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (87 учасників),
 Всеукраїнський природничий конкурс «Геліантус» (47 учасників),
 Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» (36 учасників),
 Міжнародного конкурсу з англійської мови «Grinvich» (69 учасників)
МО вчителів фізичної культури і ОЗВ забезпечено роботу спортивних
секцій та участь команд гімназистів у спортивних змаганнях з футболу,
волейболу, баскетболу, визначених графіком відділу освіти, та участь команди
«Червона калина» в змаганнях «Козацький гарт», «Лелеченя», «Джура». Учні
гімназії беруть активну участь у спортивних змаганнях. Команда гімназії
виборола ІІ загальнокомандне місце у легкоатлетичному кросі та посіла ІV - ті
місця у районному етапі фестивалю «Нащадки козацької слави» та у
змаганнях з тенісу. У футбольній першості району команди 4-5, 6-7, 8 – 9
класів одержали перемогу, а команда 10 – 11 класів – ІІ місце.
4. Реалізовано навчально-виховні проекти творчими групами вчителів та
учнів:
 «Сила подвигу святого» (керівник Цюренко О.П.),
 «Геометрія нашого міста» (керівник дмитренко Я.О.,Припотень
О.В.),
 «Реклама теореми Піфагора» (керівник Дорожінська З.О.),

 «Дослідження суб’єктів впливу на здоров’я школяра. Шляхи
подолання проблеми.» (керівник Климанський О.А.),
 «Вивчення впливу оточення Т.Г.Шевченка на його творчість»
(керівник: Нестеренко О.В.),
 «Твори Т.Г.Шевченка в новому прочитанні» (керівник Коваленко
Л.Г.)
 «Тараща та таращанці: уроки історії» (керівник Островершенко
Т.М.),
 «Особливості освітньої системи Іспанії» (керівник Якименко К.О.).
 «Роль українців в розвитку ЕОМ та інформаційних технологій»
(керівник Іценко Л.М.)
 «Звички і здоров’я: закінчити здоровим школу» (керівник Надуда
В.П.)
 «Україна і космос» (керівник Чава В.А.)
 «Символи державності: Україна» (поетапно реалізований проект
вчителями початкової школи).
5. В рамках реалізації українсько-швейцарського проекту адміністрацією
закладу ініційовано та проведено цикл тренінгових занять для вчителів та
модульних занять для учнів за програмою «Розвиток громадянських
компетенцій в Україні».
6. З метою популяризації в освітньому середовищі НВК програми «Культура
добросусідства» тренерами Кулініч А.М.. Грибенко Н.В. та Дмитренко
Я.О. для вчителів закладу проведено педагогічні читання з елементами
тренінгу.
7.
-

Вивчено стан викладання ряду предметів за графіком
економіки,
захисту Вітчизни,
ОЗВ,
логіки,
трудового навчання,
стан роботи ГПД,
стан роботи гуртків,
психологічної та соціальної служби,

- бібліотеки,
- стан виховної роботи,
8. Організовано участь вчителів у фахових конкурсах.
Призером І етапу конкурсу «Учитель року» в номінації «Математика»
стала Дмитренко Я.О.
Переможцем І етапу конкурсу та учасником ІІ етапу в номінації
«Англійська мова» стала вчитель Голоско Т.Б.
Переможцем І етапу конкурсу в номінації «Класний керівник 5 – 7 класів»
та призером ІІ етапу стала вчитель Кулініч А.М.
Вчитель хімії Гуляніцька Л.М. взяла участь у фінальному турі ІІІ етапу
конкурсу «Учитель року» та стала призером обласного конкурсу на
кращий авторський блог.
9. Організовано наставництво молодих вчителів Лакомської С.В., Грибенко
Н.В., Худик Г.М., Павленко А.А.
10. Відкриті уроки проведено вчителями згідно графіка.
11.
12. НВК є учасником українсько-швейцарського проекту «Розвиток
громадянських компетентностей в закладах освіти (DOCCU)».
13. Фахові публікації:
- Гуляніцька Л.М. (співавтор) Посібник з хімії для 7 класу (гриф МОНУ).
- Гуляніцька Л.М. (співавтор) Посібник з хімії для 8 класу (подано на
розгляд МОНУ).
Готуються до друку
- «Методичні матеріали по організації роботи англомовного табору»
(творча група вчителів),
- «Дидактичні матеріали по підготовці до ЗНО з історії» (Климанський
О.А.),
- «Матеріали учнівських навчальних проектів з історії» (Цюренко О.П.)
14. Розроблено (МО класних керівників та радою губернаторів) та
впроваджено нову систему рейтингового оцінювання діяльності
гімназистів. (на учнівській конференції)
18.
Завершив роботу ООЗО на базі НВК з проблеми «Впровадження
сучасних виховних технологій в закладах освіти». Під час проведення
семінарів всі вчителі брали активну участь, добросовісно виконували

покладені на них обов’язки. Тому маємо дуже схвальні відгуки від учасників
семінару.
19. Ефективно впроваджено в навчально-виховний процес сучасні
інформаційно-комунікаційні технології, що прослідковується як в організації
навчальних занять, так і вцілому в організації роботи гімназії. Працює
внутрішня мережа інтернет, є повне покриття Wi-Fi.
15. Адміністративно-аналітична
робота
продовжує
забезпечуватися
програмою «Дидакт» (автор Іценко В.О.) Працює гімназійний сайт.
Вчителями Голоско Т.Б., Гуляніцькою Л.М., Кулініч А.М., Білоус Л.В.
створено та ведуться предметні блоги.
Методична робота вчителів НВК в освітньому середовищі району та
області у 2015-2016 н.р.:
1. Керівники РМО
Литовченко В.І.
Гуляніцька Л.М.
Климанський О.А.
2. Члени журі обласних учнівських олімпіад та конкурсів:
Гуляніцька Л.М.
Литовченко В.І.
Якименко К.О.
3. Член журі обласного етапу фахового конкурсу «Класний керівник року»
Гуляніцька Л.М.
4. Участь в обласних конференціях, круглих столах в КВНЗ КОР
«Академія неперервної освіти»:
Припотень О.В.
Гуляніцька Л.М.
Грибенко Н.В.
Кулініч А.М.
Дмитренко Я.О.
5. Проведення навчальних занять на курсах підвищення кваліфікації
вчителів в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»
Гуляніцька Л.М.
6. Залучення до проведення тренінгових занять для психологічної служби
району в РМК
Кулініч А.М.

Узагальнені результати участі учнів НВК
у олімпіадах, змаганнях, конкурсах у 2015-2016 н.р.
Відповідно до перспективного плану розвитку закладу діє програма
«Обдарована дитина». На її виконання в початковій школі НВК проведено
шкільні учнівські олімпіади з математики та української мови та літератури
для учнів 3 – 4 класів, за результатами яких учні-переможці (за рішенням
науково-методичної ради закладу) будуть зараховані до 5 класу гімназії.
Учні середньої та старшої школи масово залучені до участі в усіх
конкурсах («Колосок», «Левеня», «Грінвіч», «Кенгуру», «Геліантус»,
«Бобер») та олімпіадах, пропонованих МОНУ, департаментом освіти
Київської області, КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», відділом освіти
Таращанської РДА, іншими освітніми установами.

Результати участі учнів НВК в конкурсах та олімпіадах:
МАН
Участь у І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН взяли 4
учнів в 3 відділеннях та 3 секціях:
Відділення філології та мистецтвознавства
Секція зарубіжна література
- Кульчіцька Ірина, учениця 11-А класу – І місце (науковий керівник
Котлярчук Г.М.)
Секція українська література
- Кобко Влада, учениця 9-А класу – ІІ місце (науковий керівник
Привалова О.М.)
Відділення математики
Секція математика
- Чава Ірина, учениця 8-Б класу – ІІ місце (науковий керівник Припотень
О.В. )
Відділення інформатики
Секція інформатики

- Мовчан Ілля, учень 9-Б класу – ІІ місце (науковий керівник Дмитренко
Я.О.).
Робота Кульчіцької Ірини стала переможцем ІІ етапу конкурсу-захисту, та
завоювала І місце на ІІІ етапі конкурсу-захисту.
Олімпіади
За результатами І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, участь у ІІ етапі
заявлено 41 учня. З них, за підсумками ІІ етапу вибороли
І місце – 12 гімназистів; (учні педагогів Чави В.А., Голоско Т.Б., Гуляніцької
Л.М., Литовченко В.І., Якименко К.О., Самченко Г.І.,
Цюренко О.П., Павленко А.А., Припотень О.В.,),
ІІ місце – 12 гімназистів; (учні педагогів Чави В.А., Гуляніцької Л.М.,
Самченко Г.І., Кулініч А.М., Надуди В.П., Іценка
В.О., Голоско Т.Б., Павленко А.А., Дорожінської
З.О.);
ІІІ місце – 8 гімназистів; (учні педагогів Нестеренко О.В., Дорожінської З.О.,
Чави В.А., Іценко Л.М., Дмитренко Я.О., Литовченко
В.І.).

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

23%
19%

Учасники

29%
29%

Результати ІІІ етапу олімпіад:
Всього учасників – 13
ІІ місце – 1 учень (Товстенко Н, 8 клас, хімія, вчитель Гуляніцька Л.М.).

ІІІ місце – 4 учні (Фещенко Д., 9 клас, хімія, вчитель Гуляніцька Л.М.,
Товстенко Н, 8 клас, географія, вчитель Самченко Г.І., Ярославцева А., 9 клас,
географія, вчитель Самченко Г.І., Зінченко І.,8 клас, вчитель Литовченко В.І.)

За результатами ІІ етапу ХІІІ Міжнародного конкурсу знавців української
мови ім. Петра Яцика
- учениця 9 класу Кобко В. – І місце; (вчитель Привалова О.М.);
- учениця 11 класу Кульчіцька І. – І місце; (вчитель Кулініч А.М.) та
делегована для участі у ІІІ етапі де здобула ІV місце.
За результатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської та
студентської творчості ім.Т.Г.Шевченка учениця 8-А класу Кобко Владислава
виборола І місце (вчитель Привалова О.М.)., та ІІІ місце на ІІІ етапі конкурсу.
У 2015 - 2016 н.р. у 10 А класі організовано профільне навчання за
програмами філологічного напряму української філології профілю, за
програмами природничо – математичного напряму математичного
профілю (відповідно до додатка 5 до наказу МОН України від 27.08.2010р.
№834) (відповідно до додатка 9 до наказу МОН України від 27.08.2010р.
№834), у 11-А організовано профільне навчання за програмами
філологічного напряму української філології профілю (відповідно до
додатка 9 до наказу МОН України від 27.08.2010р. №834) та 11-Б класі за програмами природничо – математичного напряму математичного
профілю (відповідно до додатка 5 до наказу МОН України від 27.08.2010р.
№834)

Робота соціально- психологічної служби НВК за 2013-14 н.р.
Серед основних напрямків нашої роботи: консультативно-методична
допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання та
виховання, психологічна просвіта, підвищення рівня психологічної культури
серед педагогів та батьків; превентивне виховання, профілактика хронічного
стресу, мотивація на здоровий спосіб життя.
16. Поновлено співпрацю з Академією педагогічних наук України (професор
Киричук В.О.) з метою координації роботи в програмі «Універсал» в
віртуальному просторі.

17. З метою діагностики та корекції змісту та якості роботи педагогів
апробується для використання в закладі програма «Персонал» (автор
Киричук В.О.).

Відповідно до плану роботи протягом
здійснювалися такі види діяльності:
-

навчального року нами

індивідуальна та групова діагностика дошкільнят, учнів та їх батьків;
індивідуальне та групове консультування дітей, батьків та педагогів;
індивідуальна та групова корекція та реабілітація учнів;
організаційно-методична робота;
психологічна просвіта серед дітей та дорослих;
зв'язок з громадськими організаціями з метою виконання державних та
регіональних програм;

В 2015 – 2016 навчальному році проведено діагностику рівня
адаптації учнів перших класів до навчання у школі. Для цього були
використані ряд проективних методик та розвивально – корекційні заняття
з учнями. Вчителям надано рекомендації щодо роботи з учнями, та
проведено бесіди на тему : «Особливості вікової кризи 6 років». Також
надані індивідуальні консультації батькам, щодо підтримки дітей в період
адаптації до навчання у школі.
Протягом року до психологічної служби зверталися дорослі та діти з
такими проблемами та запитами:
– з боку батьків
проблеми у навчанні та вихованні дітей; проблеми у спілкуванні дітей з
батьками, однолітками та педагогами; формування соціальнопсихологічної компетенції батьків; дослідження джерел негативного
впливу на дітей та підлітків; за результатами психодіагностики,
визначенням готовності дитини до навчання в школі;
– з боку педагогів
визначення проблем та потенційних можливостей класних колективів,
груп та
окремих учнів за результатами психодіагностики, труднощі у навчанні та

розвитку
педагогів;

дітей;

формування

соціально-психологічної

компетенції

психологічна підтримка учнів під час державної підсумкової атестації та
підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання,
методичною допомогою в організації та проведенні виховних занять, ор
ганізації психологічних досліджень;
– з боку дітей
ознайомлення з результатами психодіагностики за методикою Киричука;
формування соціально-психологічної компетенції учнів; проблеми у
спілкуванні з дорослими та ровесниками; попередження негативних явищ
в учнівському середовищі, психологічна підтримка учнів під час державної
підсумкової атестації та підготовки до складання зовнішнього
незалежного оцінювання; підтримка у саморозвитку, розкритті творчого
потенціалу;
Групова психокорекційна робота з учнями проводилась у формі
введених годин психолога. Заняття були спрямовані на корекцію
виявлених вад розвитку, підвищення рівня комунікативності учнів та
згуртованості класів, подолання гострих кутів та емоційне
розвантаження учнів. Індивідуальна корекційно – розвивальна робота
проводилась з 5 учнями молодшої ланки навчання та 7 учнів старшої
школи, які потребували підвищеної психолого – педагогічної уваги у
формі індивідуальних занять з психологом.
Робота за запитом полягала у підтримці усіх учасників навчально –
виховного процесу, які потребували допомоги та підтримки психолога.

Розроблені пам`ятки та надані рекомендації молодим вчителям, з метою
полегшення їх педагогічної діяльності.
Здійснено психолого – педагогічний супровід обдарованих учнів.
Проведено тренінгові заняття з метою розвитку творчих здібностей учнів.
Протягом року здійснювалась робота, щодо підтримки їх під час участі в
олімпіадах та конкурсах.

Всім учасникам навчально –виховного процесу надано рекомендації
,щодо запобігання проявів суїцидальних випадків у шкільному середовищі.
З учням 9 -11 класів була проведено профорієнтаційна робота :
- Здійснено діагностику професійних нахилів старшокласників;
- Надані консультації , щодо професійного самовизначення:
- Надано рекомендації, щодо актуальних професій нашого регіону.

В першому семестрі нинішнього навчального року за програмою
«Універсал» було опитано учнів 5-а, 5-б, 10-б класів в другому опитування
інших учнів початкової , середньої та старшої ланок школи.
Виставлені задачі особистісного розвитку, були проведені корекційні
заняття з відторгнутими та ізольованими учнями.
Спеціальний контингент учнів орієнтував соціальну службу та
профілактичний напрямок роботи. Разом із службою в справах дітей був
проведений захід, спрямований на попередження підліткової злочинності,
який включав лекцію з підліткової злочинності та були проведені
індивідуальні бесіди з учасниками.
На постійному контролі робота з дітьми, що потребують соціального
захисту та психолого – педагогічної підтримки у всіх сферах навчання та
виховання. .
Одним із пріоритетів у роботі соціальної служби є напрямок формування
в учнів здорового способу життя та навичок збереження психологічного
здоров’я .
Серед організаційно-методичних заходів: проведено паспортизацію
класів та школи.
Профілактична та корекційна робота проводилася з учнями початкової та
середньої школи, реабілітації потребували учні старших класів. У групах,
метою яких були розвиток та формування особистості, напрацювання
комунікативних умінь та навичок, запобігання дезадаптації та хронічному
стресу, працювали учні 1 – 6-х кл. Старші учні а також окремі діти початкових
та середніх класів, які потребували індивідуальної роботи з психологом.

Результати роботи учнівського товариства
У 2015 – 2016 н.р. робота учнівського колективу Таращанської районної
гімназії «Ерудит» відбувалася за такими основними напрямками: організація
та проведення загальногімназійних заходів, участь у змаганнях та творчих
конкурсах, краєзнавча робота, організація роботи органів учнівського
самоврядування.
Відповідно до плану роботи школи класні колективи були задіяні у проекті
«Оглядач світових подій» та, у визначені строки презентували для учнів
узагальнену інформацію про події в світі, країні, регіоні, школі.
В закладі успішно працюють театральна студія «Дивограй» (керівник
Котлярчук Г.М.) – вистави «Ніч перед різдвом» та «Сватання на Гончарівці»
проведено для учнів міста, «Казкарик» ( керівник Лакомська С.В.) – виставу
«Подарунок від Миколая» та «Вовк та семеро козенят» для учнів початкових
класів та дітей дитячого садочка «Барвінок». Команда КВН «В десяточку»
презентує себе на районному та обласному рівнях.
21.09.2015. Гімназійна спільнота долучилася до відзначення
Міжнародного дня миру.
В цей день на гостину до програми радіостудії «Ерудит- ФМ» завітав
воїн АТО Кобко Ігор Анатолійович, учні 3 – 4 класів взяли участь у флешмобі «Голуб миру», а школярі початкової школи розмалювали центральну
частину вулиці малюнками на асфальті на тему «Ми за мир».
26.09.2015. Весела та щаслива дітвора відзначала традиційне свято День гімназії.
15.10.2015. Вперше 14 жовтня Україна відзначала День захисника
Вітчизни, у НВК відбулася науково-практична конференція «Сила подвигу
святого», керівником якої була вчитель історії Цюренко О.П.
16.10.2015. У районних змаганнях по футболу серед учнів 8 – 9 класів
збірна НВК виборола І місце.
17.10.2015. Відбувся районний етап фестивалю «Нащадки козацької
слави». Команда гімназії завоювала ІІІ місця у конкурсах «Перетягування
канату» та «Човниковий біг»
29.10.2015. Завершився збір макулатури. Силами учнів та вчителів
гімназії зібрано 2936 кг., на суму 7046 гривень.

06.11.2015. Посвята п’ятикласників у гімназисти
24.11.2015. Відбувся півфінал обласного загально-мотиваційного заходу
«Обери майбутнє», у якому команда НВК «В десяточку» виборола ІІІ місце.
25.11. 2015. У Таращанському ЦТДЮ відбувся районний етап
інтелектуальної гри «Київщина – серце України», наша команда здобула І
місце.
27.11.2015. Відбувся благодійний солодкий ярмарок де було вилучено
7240 грн.
23.12.2015. Відбулася традиційна новорічна церемонія нагородження
переможців олімпіад, предметних конкурсів та спортивних змагань.
18.02.2016. На базі Таращанського навчально-виховного комплексу
«Гімназія «Ерудит» – ЗОШ І ступеня», проведено семінар-практикум
«Технології формування громадянських компетентностей учнів на
демократичних засадах» (за Україно-Швейцарським проектом) , в роботі
семінару взяли участь слухачі ООЗО, педагогічний та учнівський колективи
гімназії.
23.02.2016. Учасниками уроку мужності на тему «Майдан: революція
свідомості» стали учні 7 – 11 класів. Метою заходу стало усвідомлення
самопожертви людей, які віддали своє життя за гідність і волю України. Для
учнів початкової школи був проведений захід «Символи України»,
присвячений річниці пам’яті Герої Небесної сотні та виготовлено тематичну
експозицію, оформлено виставку інформаційних матеріалів про героїв –
земляків учасників АТО, проведено години спілкування у початковій школі
«Герої не вмирають», в ефірі прозвучав спеціальний випуск програми
радіостудії «Ерудит – ФМ».
25.02.2016. Відбулися районні змагання з баскетболу. Команда дівчат 1011 класів перемогли у змаганнях, дівчата 9 – х класів вибороли ІІ командне
місце.
26.02.2016. Відбувся районний конкурс читців. Наші учні показали гарні
результати: Голоско Марія (6 – Б) – ІІІ місце, Тітова Анастасія (4–Б) - ІІ місце,
Литовченко Артем і П’ятецька Марія (9–Б) – І місце.
3.03.2016. Спільно з підрозділом служби допомоги у надзвичайних
ситуаціях МНС відбулися тренінгові заняття по відпрацюванню навиків
безпечної поведінки в разі пожежі.

08.04.2016. Відбувся районний етап брейн-рингу «Підліток і право».
Команда гімназії виборола ІІ місце.
21.04.2016. Вже стало традицією зустрічати шанованих гостей, маленьких
дошкільнят, на дні відкритих дверей, який багато років підряд проводить наш
навчальний заклад. Майбутнім першокласникам було проведено екскурсію
школою, під час якої вони мали змогу відвідати навчальні кабінети початкової
школи, комп’ютерний та мультимедійний клас, бібліотеку, зробити веселу
зарядку. У актовій залі майбутні першокласники переглянули виставу за
мотивами казки «Вовк і семеро козенят». На прощання малюки отримали
подарунки – м’які іграшки, які учні 4 –х класів виготовили власноруч.
22.04.2016. Відбулися районні змагання з легкої атлетики. Команда
гімназії виборола І місце.
23.04.2016. У Таращанському ЦТДЮ відбувся квест « Ми - команда
просто клас!», у якому команда гімназії виграла ІІ місце.
По профілактиці правопорушень: співбесіди з родинами гімназистів (двічі на
рік)
Протягом року учні гімназії брали участь у різних творчих конкурсах:
декоративно-вжиткового мистецтва «Об’єднаймося ж, брати мої…» - І місце
Гуляніцький Богдан і Козидуб Олександра, ІІ місце – Нестеренко Анастасія,
на конкурсі юних фотоаматорів «Моя Україна» робота Шимченко Віталіни
зайняла І місце на Обласному на ІІ місце на Всеукраїнському етапі конкурсу.
Команда КВК гімназії «В десяточку» виборола І місце у районному та
ІІІ місце у обласному відбірковому турі мотиваційного заходу «Обери
майбутнє». Також І місце представники гімназії вибороли у районному етапі
інтелектуальної гри «Київщина – серце України».
Учнівський колектив гімназії бере активну участь у пошуковій роботі в
рамках експедицій «Моя Батьківщина - Україна». Робота пошукової групи на
тему «Велика Вітчизняна війна, як сторінка історії роду» виборола І –ші місця
на районному та обласному етапі конкурсу.
У районі оголошено акцію «Не твоя війна» метою якої є проведення
заходів військово-патріотичного спрямування, зустрічі з воїнами АТО, збір
інформації про учасників АТО та героїв Майдану, проведення благодійних
акцій. Колектив гімназії долучився до цієї роботи.

Учнівське самоврядування регулярно проводило свої засідання, на
яких обговорювалися плани роботи учнівського колективу, з учнівським
активом проводяться тренінгові заняття, учні – лідери залучаються до роботи
районного учнівського товариства «Співдружність».
Учнівським самоврядуванням було організовано ряд заходів. Учні –
лідери брали участь у підготовці та проведенні загальногімназійних свят. До
Міжнародного дня Миру було проведено флеш – моб «Голуб миру» та конкурс
малюнку на асфальті. За ініціативи учнівського товариства було проведено
акцію «Макулатуринг» та солодкий ярмарок, кошти від яких пішли на потреби
учнівського колективу: було придбано листівки пенсіонерам до Дня учителя,
аудіопідсилювач, гітару, комплектуючі до аудіоапаратури,
світлову
апаратуру, ліки в медпункт та надано благодійну допомогу сім’ї Вернидубів.
Учнівським товариством було проведено тематичні вечірки «У колі
друзів» (9 – А кл.) та українські вечорниці ( 10 кл.), для учнів початкової школи
було організовано конкурс караоке та розважальну програму «Міс Осінь»,
відбулася інтелектуальна гра для учнів 9 – 11 класів.
Вже третій рік у Таращанському НВК працює радіостудія «Ерудит» ФМ, програми якої виходять тричі на тиждень. Новинкою цього року є те що
до роботи творчої групи долучилися діти різних вікових категорій, тож
тематика програм урізноманітнилася.
Плинність кадрів: 2 працівники (на жаль) виключені зі списків вчителів,
на наступний рік 2 вчителя будуть прийняті на їх місце, 2 вчителя початкової
школи (молодих спеціаліста) прийняті в зв’язку зі збільшенням мережі
початкових класів.
Навчальні програми з усіх предметів виконано, з деяких предметів за
рахунок ущільнення навчального матеріалу (через велику кількість святкових
днів). Виконано і практичну частину навчальних програм, хоча протягом року
окремі учні несвоєчасно проходили тематичне оцінювання та навчальну
практику через хворобу та інші поважні причини.
Учні відвідували курси за вибором, факультативи
Відповідно до нормативних документів у гімназії проводився облік
відвідування учнями занять.

Фінансовий звіт
Зміцнення та модернізація матеріально – технічної бази навчального
закладу здійснюється завдяки коштам батьків учнів гімназії, спонсорів,
працівників закладу та бюджетних коштів.
Частина будівлі школи прийнята в експлуатацію 145 років назад,
частина – 50 років. Але не зважаючи на великий вік та зношеність,
адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням
матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.
Забезпеченість закладу меблями 100%. Навчально-матеріальна база
школи та технічні засоби навчання раціонально використовуються у
навчально-виховному процесі.
Бухгалтером планово проводиться інвентаризація майна, зауважень
щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно
готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.
Бюджетні кошти використовувались за призначенням.
Недоліки у роботі НВК
Висвітлення педагогічного досвіду на сторінках періодичних видань
Робота творчих груп вчителів
Впровадження мультимедійних технологій на уроках в молодшій школі
Впровадження в молодшій школі новітніх навчальних систем
Створення електронної бібліотеки
Підготовка одних і тих же учнів до олімпіад.
Створення ігрової зони для учнів молодших класів.
Створення кабінету здоров’я.
Забезпечення матеріально- технічної бази кабінетів, (плазмовими
телевізорами, комп’ютерами та іншим обладнанням)
10.З метою енергозбереження та забезпечення нормального теплового
режиму, потрібно замінити застарілі вікна у старому корпусі на
металопластикові
11.Потребує капітального ремонту ганок внутрішнього двору, фасад
школи, теплові мережі, система водопостачання, майстерні;
12.Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для
раціонального харчування дітей протягом перебування у школі,
можливо відкриття буфету.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Господарська діяльність
В гімназії температурний режим на протязі року був в нормі.
Харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій здійснюється за
бюджетні кошти, частина учнів харчується за власний кошт.
Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному
вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово
поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно
проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи завжди
прибране, доглянуте. своєчасно обрізуються дерева, кущі. Фарбується
огорожа, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться
скошування трави на газонах, періодичне вивезення сміття з території школи.
Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії,
профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного
процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і
проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про
дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм
улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій
навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які
регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під
постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається
відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані
заходи.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів
проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована
програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі
з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в
наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань
охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має
необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у
приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці.
Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово
обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму
серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна

робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов
навчання.
Робота з батьками
Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому
педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з
метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку
школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну
участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних
заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами.
Чергові з числа батьків слідкують за порядком під час загальношкільних
заходів, беруть шефство над підлітками, що знаходяться на внутрішкільному
обліку. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців:
відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження
заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

