Звіт директора ЗОШ № 6 Бродянської І.В. перед колективом школи,
батьківською громадськістю за підсумками
2016-2017 н.р.
Шановні батьки, колеги, гості школи!
Цей навчальний рік був плідним та цікавим, напруженим, роком атестації школи,
творчих здобутків, відкриттів. У своїй діяльності, протягом звітного періоду, як
директор школи, керувалась посадовими обов’язками, нормативно-правовими
документами, які регламентують роботу навчального закладу.
Я, як директор школи, прагнула узгоджувати зусилля й досвід кожного члену
педколективу, спрямовувала діяльність на досягнення спільної мети, стратегічного
завдання - розвиток творчого потенціалу вчителя, формування стійкої мотивації
навчання, забезпечення успіху дитини, досягнення якісно-нового рівня у вивченні
базових навчальних дисциплін, впровадження нових освітніх технологій,
підтримувала та продовжувала сталі традиції школи.
Колектив працював сумлінно, злагоджено, результативно.
Вагомим чинником успішного проведення навчально-виховного процесу є
відповідна матеріально - технічна база школи.
Станом на 07.12.2016 р. школі було виділено 457731 грн бюджетних коштів для
придбання обладнання, матеріалів та проведення ремонтних робіт в поточному році в
т.ч.:
- шкільні меблі – 22187 грн.;
- комп’ютерна техніка – 80346 грн. (11 комп’ютерів);
- спортивний інвентар – 2575 грн.;
- папір – 2761.;
- мило – 659 грн.;
- засіб для прибирання – 1502 грн.;
- поточний ремонт водопостачання – 21600 грн.;
- поточний ремонт водопроводу, каналізації, санвузлів – 19800 грн.;
- поточний ремонт двору – 199999 грн.;
- поточний ремонт електромережі – 66302 грн.
- проектно-кошторисна документація по капітальному ремонту 40000грн.
Заплановано у 2017 р. виділити із бюджетних коштів для придбання:
класних журналів (серпень 2017) - 1254 грн.
паперу для друку (травень 2017) – 8800грн.
мило (серпень 2017) – 2043грн.
засобів для прибирання (серпень 2017)– 4500грн.
протипожежного інвентарю (серпень 2017)– 500грн.
перезарядка вогнегасників (серпень 2017)– 800 грн.
поточний ремонт санвузлів (березень 2017) – 180 тис. грн.
гідравлічні іспити (липень 2017) – 2500 грн.
медикаментів (серпень 2017) – 1116 грн.
Залучались додаткові кошти (волонтерів) для придбання проекту, встановлення
вікон, виконання ремонтних робіт в кабінеті «Захист Вітчизни» (вчитель Гуссіді С.М.).
За кошти, отримані з оренди
-

Придбано будівельних матеріалів на 17 тис. грн., які будуть використані для
косметичного ремонту шкільних приміщень.
Для покращення матеріально-технічної бази школи, організації навчальновиховного процесу батьківською громадськістю протягом вересня 2016-травня 2017,
були надані благодійні внески у кількості – 34420 гривень (тридцять чотири тисячі
чотириста двадцять гривень). Кошти були витрачені на:
- організацію господарської діяльності та благоустрій школи – 26110.40 гривень;
- обслуговування техніки – 4824.00 гривень;
- проведення конкурсів, свят, акцій, змагань – 2483.24 гривень;
- придбання ділової документації, канцтоварів - 1002.36 гривень.
Всього витрачено – 34420.00 гривень. Залишилось – 0.00 гривень.
Дякуємо Вам, шановні батьки, за своєчасну, вагому допомогу, що надає
можливість створювати сприятливі умови для навчання та виховання учнів!
Одне з головних завдань школи - забезпечення обов’язковості загальної середньої
освіти, охоплення навчанням дітей шкільного віку, збереження шкільної мережі.
Станом на 02.09.2016 н. р. в школі навчалось 519 учнів, на кінець навчального
року (станом на 30.05.2017) в школі навчається 531 учень.
Всі 63 випускника 4-х класів успішно закінчили початкову школу та переведені
до 5-го класу. 25 випускників 11-го класу складають зовнішнє незалежне оцінювання,
50 випускників 9-х класів складають ДПА. Продовжує здійснюватись набір до 1-х
класів.
В цьому навчальному році ми розпочали роботу над науково-педагогічним
проектом «Інтелект України». Першокласники та вчитель Бондаренко В.В.
підтвердили, що вони в змозі
опанувати нову сучасну програму та стали її
популяризаторами. Вікторія Вікторівна проводила відкриті уроки, зустрічі з батьками.
Завдяки такій кропіткій роботі в 2017- 2018 навчальному році відкриваємо 2 перших
класи «Інтелект України» (в наявності 56 заяв) і 1 клас за загальноосвітньою
програмою (в наявності 27 заяв). Триває постійна підготовка до роботи над науковопедагогічним проектом. Так, директор школи Бродянська І.В., вчителі школи Рябенко
О.В., Бондаренко В.В., Назаренко С.Ю. постійно вдосконалюють рівень, фахову
майстерність, беруть участь у Всеукраїнських семінарах, тренінгах, курсах
підвищення кваліфікації.
На постійному контролі адміністрації – питання охоплення учнів навчанням.
Завдяки відпрацьованій, дієвій системі обліку відвідування учнями занять,
відповідальному ставленню до цього питання всього колективу школи, значно
зменшилась кількість пропущених учнями занять без поважних причин. На шкільному
обліку знаходиться 12 учнів. На особливому контролі родини Сиренка Артура,
Зубкова Вадима, Федоренка Владислава, Степанова Костянтина, родина Ласних,
Пімкіних. Ми обізнані з проблемами в родинах, намагаємось надати своєчасну
допомогу в організації навчально-виховного процесу.
В управління освіти не було надано жодного акту на учнів, які б пропустили без
поважної причини більше 10 навчальних днів. Налагоджена робота з профілактики
правопорушень з кримінальною поліцією, службою у справах дітей. Стали
традиційними зустрічі з юристами, фахівцями прокуратури, юстиції це питання на
постійному контролі адміністрації школи.
Вся основна діяльність педколективу школи в 2016-2017 н. р. була спрямована на
отримання учнями базової та повної середньої освіти. Так, учень 10-А класу Ювченко

Сергій закінчив вечірню школу, форма навчання екстернат та отримав атестат про
повну загальну середню освіту.
За результатами навчального року похвальні листи «За високі досягнення у
навчанні» отримали 8 учнів:
- Заіченко Аліна 3-А;
- Редька Олеся 3-Б;
- Попатенко Дар'я 3-А;
- Дубенюк Яна 8-А;
- Онощенко Марія 3-А;
- Рибалка Валерія 9-А;
- Довбенко Михайло 3-Б;
- Шидловська Катерина 11-А
Відповідно до звітів класних керівників «Про навчальні досягнення учнів»
Рівень навчальних досягнень учнів за підсумками річного оцінювання за 20162017 н. р.
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Незмінним завданням кожного вчителя залишається підвищення якості навчання.

Результативною була участь учнів школи в другому міському етапі
предметних олімпіад.
Переможці олімпіад:
Хімія
- Іващенко Є. 8-А (ІІІ місце)
- Соколенко О. 8-А (ІІІ місце)
Історія
- Павельчук М. 8-А (ІІІ місце)
Географія
- Павельчук М. 8-А (ІІІ місце)
Фізика
- Соколан В. 7-А (І місце)
Математика
- Соколан Ф. (ІІ місце)
Конкурс Яцика
- Григор’єва Вероніка (ІІІ місце)

Конкурс ім.Т.Г.Шевченка
-Сонцова Анна 11-А
-Дубенюк Яна 8-А
Інтернет олімпіади
З математики
- Хорькова Надія 5-Б
З природознавства
- Васюк Ірина 6-А
З курсу «Я і Україна»
- Бєлгородський Дмитро 4-Б

Це не просто перемоги - це кропітка, довга робота трьох складових, які є основою
школи, без яких не досягти успіху - сім’ї, учнів, вчителів. Учасники олімпіад,
конкурсів презентували школу, як заклад, який не тільки дає ґрунтовні знання, а й
допомагає учням реалізувати свій інтелектуальний і творчий потенціал
Другий рік результативно працює шкільне наукове товариство «Обрій». Щорічні
звіти - конференції доводять, що дослідницька та пошукова робота з різних предметів
цікава учням, викликає бажання поглиблювати свої знання та долучатися до наукової
роботи. Діти представляють свої роботи з предметів: українська мова та література,
математика, англійська
мова, фізика, хімія, географія. Результатом роботи з
талановитими учнями в цьому навчальному році є те, що 2 учні школи: Кадиров
Косятнтин (9-Б кл.) та Мельник Марія (10-А кл.) гідно пройшли випробування та
стали слухачами Малої Академії Наук. Звертаюсь до вчителів школи – проявляти
зацікавленість у залученні дітей до пошукової, дослідницької роботи, виявляти
творчих, здібних дітей та разом реалізовувати цікаві, пошукові проекти. Працювати з
дитиною пліч о пліч, бути її провідником в світ науки чого і вимагає концепція Нової
української школи.
Для нашої школи є традиційною участь у всеукраїнських, обласних, міських
конкурсах (презентація).
- у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» взяли участь 132 учня. Диплом
переможця отримали 40 учнів; дипломи І ступеню - 18 учнів; ІІ ступеню – 14 учнів;
ІІІ ступеню – 20 учнів; диплом учасника - 40 учнів, вчитель Туровцева Т.І.
- у всеукраїнському природничому конкурсі «Колосок» взяли участь 46 учнів, золотий
колосок отримали 18 учнів, срібний – 3, сертифікат учасників – 25 (вчитель Рябова
С.Б.)
- у Всеукраїнському конкурсі з математики «Кенгуру» керівник Зіналієва Н.Т. - 60
учнів. Результати – 21 відмінних, 30-добрих, сертифікат учасників - 9.
- конкурс «Грінвіч», керівник Качайло О.М., учасників – 50 учнів, Результати:
золотий – 4, срібний -4,бронзовий – 1, сертифікат учасника - 41.

- Конкурс Sunflower, учитель Матвєєва О.В., взял участь 30 учнів, І місце – 2, ІІ місце
– 4, ІІІ місце – 13,сертифікат учасника – 11 учнів.
У природничому конкурсі з хімії «Геліантус» , керівник Бойко Т.І., учасників – 13
учнів. Результати: диплом І ступеню -2, диплом ІІ ступеню -1, диплом ІІІ ступеню -3,
диплом учасника - 7.
За підготовку учнів до міських предметних олімпіад та конкурсів подяка
вчителям: Зіналієвій Н.Т., Бойко Т.І., Гордєєвій Т.В., Чепак М.П., Рябовій С.Б.,
Єфремовій О.А., Білик С.В., Москаленко М.В., Туровцевій О.В., Баран М.І., Баран О.І.,
Назаренко С.Ю., Матвєєвій О.В., Качайло О.М.
Команда школи під керівництвом заступника директора з виховної роботи
Сігачової Н.П., педагога-організатора Куценко Г.Ю., вчителів:
Грони Н.І.,
Альбещенко І.А, Туровцевої Т.І, Білик С.В., Мірошник Н.О., Качайло О.М.,
Коломацької А.М., Гуссіді С.М., Барбалат Г.А., Трасової Л.М., Пишнограєвої О.Л.,
Коломацької А.М., Моспаненко О.Б., Вигора Р.В. здобули перемогу у багатьох
конкурсах:
1. Всеукраїнський конкурс шкільних малюнків «Я маю право» (управління юстиції
у Миколаївській обл..):
- Дьорова Дар’я (ІІІ місце);
- Зубатюк Кароліна (ІІІ місце);
- Шкулєпова Юлія (І місце)
Відзначені оригінальний стильовий жанр та оформлення робіт
2. Районний конкурс до Дня перемоги над нацизмом у ІІ світовій війні «Слова, що
йдуть від серця»:
- Кеня Айша (І місце);
- Дубенюк Яна (І місце);
- Шемякіна Олександра (ІІ місце).
3. Районний конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і
люби свій край»:
- Доргаліз Марія (ІІ місце);
- Іванішко Діана (ІІІ місце);
- Красул Валерія (ІІІ місце);
- Мальцева Владислава (ІІІ місце);
- 8-А (І місце) – колективна робота.
4. Районний конкурс науково-технічної творчості «Наш пошук і творчість тобі
Україно»:
- Пастушок Ігор (ІІ місце);
- Іванішко Діана (ІІ місце);
- Красул Валерія (ІІ місце);
- Мальцева Владислава (ІІ місце).
5. Районний конкурс читців декламаторів «Поетична пристань»:
- Онищенко Катерина (І місце);
- Шевченко Марія 10-А (ІІІ місце);
- Шевченко Марія 9-А (ІІІ місце);
6. Міський конкурс творчих робіт «Новорічна композиція»:
- Гнатюк Дарина (ІІ місце);
7. Обласний конкурс епістолярного жанру «Лист до літературного героя»:
- Дубенюк Яна (І місце);

- Гавришко Валентина (ІІ місце);
- Довбенко Михайло (ІІІ місце).
8. Районний фестиваль-конкурс до Дня української писемності та мови «Калиновий
цвіт»:
- Данченко Іван (номінація «Вокал») – Гран-при;
- Брунько Ангеліна (номінація «Художня декламація») - (ІІ місце).
9. Районний конкурс дитячої творчості «Годівничка для птахів»:
- Бушина Маргарита 2-Б (І місце);
- Семенов Микола 2-Б (І місце).
10. Районні змагання ЮІР (ІІІ місце), керівник Куценко Г.Ю.
11. Районний фізкультурно-патріотичний фестиваль «Козацький гарт» (серед 5-6кл)
(ІІІ місце);
12. Всеукраїнські спортивні змагання «Олімпійське лелеченя» (серед 5-6кл) –
районний етап (ІІІ місце);
13. Міські спортивні змагання «Діти заради миру» (ІІІ місце).
14. Обласний фестиваль-конкурс дитячих театральних колективів «Світ надії –
дивосвіт (серед 19 навчальних закладів):
- 3-А, керівник Пишнограєва О.Л. (ІІІ місце).
15. Обласний фестиваль-конкурс сучасного танцю «Сучасні ритми» (серед 35
хореографічних колективів):
- Ансамбль танцю «Невгамовні», керівник Коломацька А.М. (ІІ місце).
16. Участь в міській акції «Діти Миколаївщини – дітям Українського Донбасу»,
керівник Гусіді С.М.:
- Килимник В’ячеслав 1-А;
- Філімонов Ярослав 3-Б;
- Кілерська Єлизавета 1-Б;
- Старощук Аліна 4-А.
- Шидловська Олександр 2-А;
Отримали подарунки, подяку. (ІV місце).
17. Відзначена робота, учнівського колективу школи в рамках міської благодійної
акції «Подаруй частинку доброти».
18. Дипломом Адміністрації Заводського району нагороджено учнів 9-Б класу (кл.
керівник Барбалат Г.А.), за участь у І етапі «Люди честі» районного історикопатріотичного конкурсу «Вірні сини Батьківщини».
19. Грамотою управління освіти Миколаївської міської ради нагороджено колектив
школи за ІІІ місце у міському огляді-конкурсі стану охорони праці.
20. Колектив школи тримав подяку Адміністрації Заводського району за професійну
майстерність, високий рівень організаційно-виховної роботи, сприяння
організації і проведенню спортивних та військово-патріотичних змагань.
21. Педагогічний та учнівський колективи отримали подяку національного
університету ім. Сухомлинського (ректор Будак В.Д.) за участь у заході до
міжнародного дня рідної мови та сприяння у реалізації культурно-освітніх
проектів, що мають загальнонаціональне значення (Москаленко М.В.).
22. Подяка дитячого містечка «Казка» за підготовку учнів до конкурсів дитячої
творчості.
Підсумки участі учнів у різноманітних творчих конкурсах, змаганнях були
підведені під час щорічної, традиційної церемонії «Учень року». Було нагороджено
148 учнів серед них: кращі декламатори, актори, хореографи, редактори, вокалісти,
дизайнери, кращі проекти, класні колективи.

В номінації «Кращі спортсмени школи» грамоти отримали – 25 учнів, «Ерудит
року» - 12 учнів.
19 вчителів відзначені званням «Гордість школи» і вперше, в цьому році, звання
«Гордість школи» отримали колективи 3-А класу (вчитель Пишнограєва О.Л.) та
хореографічна студія «Невгамовні» (керівник Коломацька А.М.).
17 учнів отримали посвідчення та відзнаку «Гордість школи»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Онощенко Марія 3-А
Заіченко Аліна 3-А
Попатенко Аліна 3-А
Редько Олеся 3-Б
Довбенко Михайло 3-Б
Бєлгородський Дмитро 4-Б
Григор’ва Вероніка 4-А
Хорькова Надія 5-Б
Васюк Ірина 6-А

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Соколан Федір 7-А
Дубенюк Яна 8-А
Іващенко єгор 8-А
Соколенко Ольга 8-А
Павельчук максим 8-А
Рибалка Валерія 9-А
Сонцова Анна 11-А
Шидловська Катерина 11-А

Традиційно результативною є участь школи в спартакіаді Заводського району.
Так, в цьому навчальному році за підсумками з основних видів змагань та видів за
вибором школа посіла 4 місце у районі (в минулому були на 3-му). За небайдужість,
підтримку спортивного іміджу школи вдячні Коржу М.М., Горовій О.В.
За підсумками змагання «Кубок школи» в цьому навчальному році
переможцями стали учнівські колективи:
- 5-Б класу, класний керівник Зіналієва Н.Т.;
- 9-Б класу, класний керівник Барбалат Г.А.;
- 9-А класу, класний керівник Заікіна С.О.
В цьому заслуга результативної роботи класних керівників. Вдячні: Заїкіній С.О.,
Зіналієвій Н.Т., Барбалат Г.А.
Головне в роботі класного керівника кінцевий результат особистісний розвиток
дитини. Учні повинні розуміти «Для чого, для кого ми все робимо, кому це потрібно».
Приємно, що в цьому році ми продовжили персональні виставки талановитих учнів
школи.
В цьому навчальному році на достатньому рівні була організована робота
учнівської ради школи, яку очолила учениця 9-А класу Рибалка Валерія.
Результативною в цьому н. р. була робота шкільної бібліотеки під керівництвом
Мірошник Н.О. На високому рівні пройшов VI фестиваль дитячого читання.
Продовжуються традиційні доброчинні акції, творчі конкурси на кращу казку про
книгу, кращу книжку-саморобку, зустрічі з письменниками, дні інформації,
бібліотечні уроки, присвячені видатним датам.
Улюбленими формами роботи учнів школи є – селфі з книгою, інтелектуальні
квести, ігри, інсценізації літературних творів, обговорення літературних питань за
круглим столом, спілкування з письменниками, чемпіонат з виразного читання.
Стали популярними зустрічі не тільки з письменниками, а й з видатними людьми.
В цьому році діти із задоволенням були присутні на зустрічі з Мірошник В.О., який
представив свою колекцію кораблів. За популяризацію книги в школі вдячні
завідуючій бібліотеці Мірошник Н.О.

Відповідно до прогнозу на наступний навчальний рік всі класи будуть забезпечені
підручниками нашої бібліотеки, окрім паралелі 8-х класів (для них 75% підручників).
Можливий перерозподіл підручників між школами. Для 9-го класу чекаємо нові
підручники. Для 10-х класів вже декілька років немає підручників з англійської мови
та художньої культури.
Виконання завдань, що стають перед школою щодо зростання рівня
сформованості навчальних компетенцій учнів, підвищення їх досягнень, неможливе
без кваліфікованого, компетентного, ерудованого вчителя. Велика виховна сила школи
народжується там, де у людини, перед якою тільки відкривається життя, є улюблений
вчитель. Програми в усіх школах, підручники майже однакові, а школи різні, тому, що
різні вчителі. Школа - це перед усім вчитель.
- В цьому навчальному році школа розпочала роботу над новою проблемною
темою «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальновиховний процес, як необхідна передумова модернізації та підвищення якості освіти».
Відпрацювали перший етап теми – організаційний - підготовка до впровадження ІКТ –
технологій педагогами. Вчителі відвідували засідання шкільної проблемної групи (кер.
Князєв Є.О.), брали участь у роботі проблемних груп міста – Туровцева Т.І., Єфремова
О.А.), в тренінгах з інформаційних технологій.
- З цього навчального року наша школа включена в обласний експеримент щодо
апробації програми «Від медіа-освіти до медіа - культури». Працювати над
реалізацією програми ми будемо 5 років. Одним з головних напрямків роботи в
рамках цієї теми є робота шкільного сайту під керівництвом Князєва Є.О. Саме він
забезпечує інформаційну діяльність школи.
- Продовжуємо працювати над профілізацією старшої школи. Учні 10-А класу
завершили рік навчання за профілем «Українська філологія».
- Педагогічний колектив продовжує підготовку до впровадження програми «Нова
українська школа». Вчителі школи були учасниками обговорення проекту Концепції
Нова українська школа, спрощених оновлених програм початкової, середньої,
старшої школи, рецензували, обирали підручники для 9 класу. Представники школи
були присутні на зустрічі з міністром освіти Гриневич Лілією Михайлівною, яка
пропагувала ідеї Нової української школи.
Вчителі школи:
- продовжують ділитися своїми методичними наробками з вчителями міста.
Змістовні сучасні семінари підготували та провели Матвєєва О.В., Єфремова О.А.
- роботи на виставку «Освіта - 2017» надали Матвєєва О.В., Куценко Г.Ю.
- вчителі залучаються до участі в роботі ІІ та ІІІ туру предметних олімпіад,
МАНУ, до перевірки творчих частин роботи ЗНО.
В цьому навчальному році зроблено суттєві кроки з комп’ютерізації школи:
- за державні кошти встановлено комп’ютери в кабінет англійської мови, кабінет
біології;
- готуються встановити комп’ютери в каб. 21 (математики), 19 (географії), 28
(фізики);
- комп’ютерами доукомплектовано 2 кабінети інформатики (для середньої,
старшої та початкової школи).
Сподіваємось, що це стане поштовхом для підвищення якості освіти.

Школа продовжує співпрацювати з:
- Адміністрацією Заводського району (управлінням у справах молоді, службою у
справах дітей). Учні 5-Б класу відвідали Адміністрацію в рамках роботи над проектом;
- Миколаївським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
- Миколаївським міським управлінням юстиції;
- Кримінальною поліцією Заводського РОВД;
- Науково-методичною бібліотекою;
- Організацією «Червоний хрест»;
- Музеями, театрами міста;
- Музичною школою №5;
- Будинком дитячої творчості Заводського району;
- Вищими навчальними закладами міста;
- Миколаївською телерадіокомпанією.
Протягом року на сайті управління освіти Миколаївської міської ради
висвітлювались основні заходи, які проходили в нашій школі.
Педагогічний колектив забезпечує захист і розвиток кожної дитини. Одним з
перших завдань школи є охорона дитинства.
Відповідно до нормативно-правових актів протягом 2016-2017 н.р. завдяки
старанній та узгодженій роботі педагогічного колективу, Пилипенко Д.М., яка
організовує роботу у сфері забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону
здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток, в ЗОШ №6 проведено
наступну роботу:
− сформовано нормативно-правову базу з охорони прав та інтересів дітей;
− оновлено банк даних дітей пільгових категорій та дітей, які потребують пильної
педагогічної уваги;
− зібрані необхідні пакети документів для підтвердження статусу дітей.
В школі на обліку знаходяться наступні категорії:
✓ діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування (15 учнів);
✓ діти-інваліди (11 учнів);
✓ діти, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (6 учня);
✓ діти з багатодітних сімей (38 учні);
✓ діти з малозабезпечених сімей (12 учнів);
✓ діти, які потребують пильної педагогічної уваги (12 учнів);
✓ діти, сім’ї яких потрапили у складні життєві обставини (41 учня з них: 16 учнів
переселенці з АР Крим, 10 учнів переселенці з Донецької області та 1 учня з
Луганської області);
✓ діти, які виховуються бабусями, дідусями (7 учнів).
Всі категорії дітей, їх харчування, оздоровлення, навчання знаходиться на контролі
адміністрації.
В 2016-2017 н.р. до школи прибуло шість дітей позбавлених батьківського
піклування. Учням були створені всі умови для комфортного перебування в школі,
організовано безкоштовне харчування, оформлено єдині квитки та залучено до
гурткової роботи. Під час новорічних свят всі учні даної категорії отримали новорічні
подарунки.
Ведеться плідна співпраця з Дитячим будинком сімейного типу Ткачишиних (15
учнів з дитячого будинку навчається в нашій школі). Класні керівники постійно

звітують про навчання, поведінку, стосунки в класі, готовність до занять,
забезпеченість шкільним приладдям учнів до міської Служби у справах дітей.
Діти-інваліди залучалися до участі у міському конкурсі «Повір у себе». Всі
учасники конкурсу були нагороджені подарунками.
Особлива увага також приділялася багатодітним, малозабезпеченим та сім’ям, які
опинилися в складних життєвих обставинах. Для роботи з даними категоріями сімей
велася плідна співпраця з Службою у справах дітей адміністрації Заводського району,
Відділом у справах молоді, культури, сім’ї та спорту при адміністрації Заводського
району, Миколаївським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Затверджені плани сумісної роботи з даними закладами. Адміністрацією школи
своєчасно виявлено учнів, які опинилися в складних життєвих обставинах, їх
поставлено на облік, надано інформацію до соціальних служб для здійснення
соціального супроводу та надання соціальних послуг. Надано гуманітарну допомогу у
вигляді одягу, взуття, продуктів харчування.
З вищезазначеними організаціями велася співпраця за наступними формами:
здійснення сумісних рейдів в сім’ї, індивідуальна робота, залучення представників
соціальних служб до виступів на батьківських зборах.
Постійно здійснюються рейди в сім’ї (протягом навчального року здійснено 25
рейдів, обстежено умови життя та виховання дітей з 38 сімей), зустрічі з сім’ями, які
опинилися в складних життєвих обставинах, проводиться індивідуальна робото з
учнями, батьками та бабусями, що займаються вихованням дітей.
Діяльність колективу школи спрямована на попередження нещасних випадків,
створення безпечних умов праці і навчання учасників навчально-виховного процесу та
профілактику травмувань учнів.
Робота з охорони праці здійснюється відповідно до вимог Положення про
організацію робот з питань охорони праці, Положення про навчання працівників з
питань охорони праці, інструкцій з охорони праці для всіх посад та по видам робіт.
Проводяться інструктажі з працівниками і учнями із записом у відповідних журналах.
В 2016-2017 навчальному році увага приділялася обстеженню приміщень школи, при
необхідності небезпечні місця приводились до належного стану.
В цьому навчальному році школа посіла ІІІ місце в міському конкурсі-огляді стану
охорони праці.
З метою профілактики дитячого травматизму протягом року в школі проводилися:
- місячник «Увага, діти на дорозі» (вересень 2016), місячник знань правил безпеки
життєдіяльності (жовтень 2016) і тиждень знань правил безпеки життєдіяльності
(квітень 2017);
- місячник «16 днів проти насильства» (грудень 2016)
- інструктажі перед початком навчального року, канікул, перед виїздом учнів на
екскурсії, масові заходи, конкурси тощо;
- роз’яснювальна робота щодо профілактики травматизму під час навчальновиховного процесу, у позаурочний час;
- робота щодо профілактики суїцидальної поведінки;
- робота щодо вивчення правил дорожнього руху, пожежної безпеки, тощо;
- тематичні бесіди.
У закладі проводилися уроки з основ здоров’я, позаурочні та загально шкільні
заходи. У кожному навчальному кабінеті створено куточки безпеки життєдіяльності.
На основі загальношкільних заходів сплановано роботу з безпеки життєдіяльності в

класних колективах. На нарадах при директорі, оперативно-організаційних нарадах
аналізувалася робота педагогічного колективу з питань збереження життя та здоров’я
всіх учасників навчально-виховного процесу на випадок надзвичайної ситуації.
Проводилися тренувальні евакуації учнів і працівників школи.
Адміністрацією школи, класними керівниками здійснювався постійний контроль за
проведенням уроків фізичної культури. Тричі на тиждень проводилися звірки в
дитячій поліклініці № 3 стосовно травматизму дітей.
Протягом 2016-2017 навчального року в школі складено один акт за формою Н-Н
(травма сталася з учнями 1-Б класу Колесніков Матвій, 5-А класу Кеня Ільяс), та
зафіксовано 30 травм в побуті. Кількість травм в порівняні з минулим роком (40)
зменшилось, але це свідчить про те, що учні не усвідомлюють значення безпечної
поведінки для здоров’я, не прагнуть дотримуватись елементарних правил безпеки.
Звертаюсь до батьків з проханням підвищити увагу до здоров’я дітей вдома та під час
прогулянок. Не допускати порушення ними правил безпечної поведінки. Також
звертаюсь до батьків з проханням до серпня 2017 року завершити проходження
медичного огляду учнями школи. Практика підтверджує, що необхідною умовою
виховання дітей є тісний контакт між сім’єю і школою, взаєморозуміння і
взаємоповага між учителями і батьками на основі довіри, взаємодопомоги, творчої
взаємодії. Якщо батьки поважають школу і прислухаються до порад вчителів, зокрема
класного керівника, підносять в очах дітей авторитет школи і вчителів, діти краще
вчаться, старанно виконують свої шкільні обов’язки. Це дає їм змогу найбільш ширше
реалізувати себе в житті, всебічно розвиватися. Школа повинна стати соціально–
активною. Це означає активна участь батьків в житті школи – організація роботи
гуртків, екологічних акцій, облаштування шкільної території. Батьки залучаються до
позакласної роботи, організації сумісних свят, спортивних змагань, екскурсій,
відвідування виставок, музеїв, що зближує колектив школи та батьків. Для більш
результативної роботи з батьками необхідно впроваджувати нові активні форми,
навчити батьків бути справжніми вихователями своїх дітей, запланувати на новий
навчальний рік тематику батьківських зборів з психології та педагогіки. Ми повинні
пам’ятати: все починається з родини, основні моральні цінності закладаються в сім’ї.
Головним завданням підготовки школи до нового навчального року є косметичний
ремонт шкільних приміщень, санвузлів, підготовка до опалювального сезону, повірка
монометрів, електричні вимірювання, прочистка вентиляційних каналів та димоходів,
технічне обслуговування вогнегасників, частковий ремонт меблів.
Отже, виходячи з аналізу роботи школи за минулий рік, визначені головні завдання
закладу на 2017-2018 навчальний рік:
- підготовка до впровадження в роботу положень концепції «Нова українська
школи»;
- забезпечення безперебійного навчально-виховного процесу в школі та
охоплення всіх дітей навчанням;
- підвищення результативності участі учнів в предметних олімпіадах, конкурсах
МАН;
- підтримка і педагогічний супровід учнів з високим рівнем досягнень;
- кропітка робота з учнями, які навчаються на початковому рівні, створення
індивідуальних програм, які допоможуть учням підвищити рівень знань;
- виховання в учнів любові до України, рідного міста, школи № 6;
- поповнення матеріально-технічної бази школи.

В результаті аналізу роботи школи, педагогічного колективу за 2016-2017 н.р.
можна зробити висновок, що важливими умовами досягнення успіху завжди були і
залишаються:
- висока ефективність навчально-виховного процесу в школі;
- пошук і впровадження інноваційних педагогічних технологій;
- поступовість дій;
- ґрунтовна, теоретична підготовка педагогів і членів адміністрації,
професіоналізм і компетентність;
- зворотній зв'язок між учителями і керівництвом навчального закладу;
- застосування інноваційних освітніх технологій у поєднанні з широкою
самостійністю у виборі змісту та методів навчання;
- планування роботи за результатами діагностики, моніторингу навчальної
діяльності.
Саме за таких умов школа залишиться важливою ланкою навчання і виховання
учнів, місцем емоційно-психологічної захищеності і душевного комфорту особистості
школяра, конструктивної праці і взаєморозуміння.
Підсумки року довели, що успіх діяльності кожної школи забезпечує
цілеспрямований колектив однодумців. Життя в школі залежить від нас самих: нашої
активності, наполегливості, ініціативи, працелюбності, відповідальності і лише тоді
школа буде привабливою для учнів, батьків, громадськості.
Завершуючи свій виступ, хочу сказати, що впевнена - всі учасники навчальновиховного процесу мають достатньо професійної майстерності, творчості, мудрості та
бажання для вирішення проблем, які стоять перед школою.
Як сказав Конфуцій, найпрекраснішим у світі є погляд дитини, що впевнено йде по
життєвій дорозі після того, як ви показали їй шлях. Отже шановні вчителі, батьки, нас
об’єднує одна мета – виховання й навчання дитини.
Шановні, щиро вдячна Вам за розуміння, підтримку та повагу. Сподіваюсь, що в
своїх виступах ви акцентуєте увагу на здобутках та проблемах нашої роботи. Бажаю
вам здоров’я, достатку, благополуччя. Нехай в наступному навчальному році нас
обминуть невдачі та біди. Відпочинок не за горами. Збагатіться новими, позитивними
враженнями, емоціями, ідеями та в серпні зустріньте вихованців, щоб разом з ними
знов крокувати до перемог!
Успішного вам літнього відпочинку.
Директор школи

І.В.Бродянська

