ЗВІТ
директора школи перед громадськістю
про діяльність закладу за 2016-2017 н.р. (06 червня 2017 року)
ВСТУП
Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб
підбити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити
діяльність директора за 2016-2017 навчальний рік.
Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного
періоду, я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього
трудового розпорядку, посадовими обов’язками, законодавством
України, іншими нормативними актами, що регламентують
роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.
Навчально-виховний процес у 2016-2017 навчальному році в
школі був організований з метою:
●
створення умов для навчання учнів школи, забезпечення
реалізації прав громадян на здобуття базової загальної
середньої освіти в умовах школи І-ІІІ ступенів;
●
удосконалення педагогічної системи школи відповідно до
запитів батьків і учнів;
●
забезпечення функціонування та розвитку школи, підвищення
якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.
Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 33 ім. Василя
Симоненка є комунальною власністю Черкаської міської
ради Черкаської області. Будівля закладу прийнята в експлуатацію
з 1988 року. Загальна площа всіх приміщень - 10257 м2.
У нашому закладі використовується 52 навчальних кабінети,
їх площа складає 2668 м2 . Серед них: 13 класних кімнат
початкової школи, 13 - середньої та 4 старшої школи, 12
предметних кабінетів. Це кабінет фізики, хімії, біології, 4 кабінети
англійської мови, 2 майстерні трудового навчання, 3
комп’ютерних класи (1 - для початкової школи, 1 - для середньої
та старшої, 1 – платний).
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У школі також працює методичний кабінет, кабінет
психолога, соціального педагога, бібліотечний комплекс, кабінет
для учнівського самоврядування, в якому оформлено куточок
Бойової слави, є музей-світлиця Василя Симоненка, Світлиця
українського слова, ігрова кімната, 2 спортивні зали – велика та
мала, актова зала на 260 посадочних місць, медіацентр, кабінет
лікаря, стоматологічний кабінет, їдальня на 240 посадочних місць.
Підвищення рівня організації навчально-виховного
процесу у навчальному закладі.
Проектна потужність закладу – 1568 осіб, але у зв’язку зі
зміною інфраструктури школи (створення трьох кабінетів
інформатики, медіацентру, ігрової кімнати для ГПД тощо)
проектна потужність зменшилася, тому школа працює майже у
100% режимі наповнюваності.
Станом на 5 вересня 2016 р. у закладі налічувалося 831 учень
у 30 класах із середньою наповнюваністю – 27,7 учнів.
Слід зазначити, що останні роки спостерігається тенденція
щодо збільшення кількості учнів та класів у закладі.
Протягом року у зв’язку із зміною місця проживання зі школи
вибуло - 16 учнів, прибуло 12. Станом на 26.05.2017 року у
навчальному закладі було 827 учнів. На кінець навчального року
середня наповнюваність класів склала 27,6 учнів. На сьогодні до
майбутніх 1 класів набрано 90 дітей, що відповідає перспективній
мережі – 3 класи. Але процес набору учнів триває, можливо, ця
цифра буде більша.
Школа працює у п’ятиденному режимі. Початок навчальних
занять о 08:30.
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Створення умов для варіативності навчання та вжиті
заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних
технологій у навчальний процес.
Колектив школи бачить свою місію у виконанні соціального
замовлення у створенні умов для розвитку і самореалізації кожної
особистості як громадянина України – патріота своєї держави,
який усвідомлює свою належність до сучасної світової цивілізації,
чітко орієнтується в сучасних реаліях і перспективах,
підготовлений до життя і праці у ХХІ столітті.
Педагогічний колектив школи упродовж звітного періоду
здійснював свою діяльність на підставі Законів України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог
Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про
загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, Концепції
розвитку школи до 2021 року, річного плану роботи школи та
забезпечував одержання учнями загальної середньої освіти на
рівні Державних стандартів.
Наш заклад має таку структуру:
● Початкова школа (1-4 класи) - 13 класів, 409 учнів;
● Середня школа (5-9 кл.) – 13 класів, 338 учнів;
● Старша школа (10-11 кл.) – 4 класи, 84 учнів.
Мова навчання – українська. Робочий навчальний план
закладу на 2016-2017 навчальний рік складено на підставі
рекомендацій Міністерства освіти і науки України згідно листа
МОН України від 09.06.16 № 1/9-296 «Про навчальні плани
загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2016-2017
навчального року».
Порядок вивчення окремих навчальних предметів
Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову
підготовку педагогічних кадрів, школа спеціалізується на
поглибленому вивченні англійської мови з 1-го по 11-й клас - це
А-класи в кожній паралелі. Поглиблене вивчення біології у 9-Б,
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10-Б та 11-Б класах. Із наступного 2017-2018 н.р. учні 8-Б, будуть
поглиблено вивчати українську мову та літературу. Друга
іноземна - німецька мова, вивчається у класах з поглибленим
вивченням англійської мови та у 8-Б класі з 5 класу. Згідно із
законодавством із 2015-2016 н.р. англійську мову усі учні вже
вивчають із першого класу.
Робочий навчальний план закладу включає інваріантну
складову, сформовану на державному рівні, та варіативну
складову, в якій передбачено додаткові години на поглиблене
вивчення предметів, предмети та курси за вибором, спецкурси,
факультативи, а саме:
● у 1-4 класах введено курс за вибором: «Риторика» по 1 год. на
тиждень;
● у 5-11-11 класах – 2 курси за вибором та 18 факультативів з
профільних предметів: біологія, математика, хімія, українська
мова.
● для
2-4-х класів у школі організована робота групи
продовженого дня з наповнюваністю 30 учнів ( у мин. р. теж 30)
із 12-30 до 18-00 години – безкоштовно, для першокласників, 2А, 2-Б та 3-В - клас-групи до 15.30 за кошти батьків.
Усі навчальні програми, що використовуються в навчальновиховному процесі мають гриф Міністерства.
Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти.
У
закладі
щорічно
проводиться
моніторинг
працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів.
У 2015-2016 навчальному році 9-й клас закінчили та
одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту 61
випускник. Згідно надання довідок від випускників, середню
освіту в нашій школі отримують 44 учні, 17 - продовжили
навчання у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, із них двоє вибули на
навчання за межі області - м. Дніпро та країна Ізраїль.
11-й клас у 2015-2016 н.р. закінчили 39 учнів. Серед них 38 4

стали абітурієнтами ВНЗ. Це 34 особи - студенти ВНЗ ІІІ-ІV рівня
акредитації, 3 особи - ВНЗ І-ІІ рівнів, 1 особа продовжила своє
навчання на курсах з професійного фотографування, та 1 особа не працевлаштована. Згідно з даними 12 випускників навчаються
за межами області та 7 за межами України (Польща та Чехія).
Значна увага в школі приділяється виконанню «Інструкції з
обліку дітей і підлітків». За звітний період були здійснені такі
заходи:
 у серпні-вересні 2016 р. складено та перевірено списки дітей
мікрорайону віком від 5 до 18 років - це 1400 дітей;
 постійно ведеться облік відвідування учнями школи;
 проводяться індивідуальні профілактичні бесіди з учнями, які
пропустили заняття без поважних причин більш ніж 10 днів та
їх батьками.
Упродовж 2016-2017 навчального року 9 учнів були
забезпечені індивідуальним навчанням. На 05.09.2016 р. 1 учень
2000 року народження не був охоплений навчанням. Завдяки
співпраці школи з департаментом освіти та служби у справах дітей
цей учень приступив до навчання у нашій школі 21.09.2016 р.
Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення
здоров’я учасників навчально-виховного процесу
Протягом 2016-2017 навчального року систематично
проводилась робота щодо формування основ здорового способу
життя, профілактики шкідливих звичок, профілактики ВІЛ-СНІДу,
попередження дитячого травматизму.
Згідно з діючим законодавством у закладі здійснюється
соціальна підтримка дітей пільгових категорій. На початку 20162017 н.р. були поновлені соціальні паспорти класів та школи, на
основі яких складено соціальний паспорт школи. За результатами
досліджень виявлено, що в закладі навчається 309 категорійних
дітей (у минулому році їх було 284).
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На внутрішкільному обліку, на обліку в секторі Черкаського
відділу поліції Головного управління Національної поліції в
Черкаській області та службі у справах дітей Черкаської міської
ради наші учні не перебували.
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - 5
учів отримали у вересні 2016 шкільну форму вартістю 500 грн. (на
учня), у травні 2017 року опікунам та піклувальникам – 7-ми
особам надана інформація щодо оздоровлення влітку 2017 року в
таборі “Чайка”.
Для незахищених категорій учнів проведений благодійний
ярмарок до Дня Святого Миколая. 22 учням, дітям – сиротам,
дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям-інвалідам,
вручені подарункові пакети ( вартість 179 грн.)
Учасниками новорічної вистави в Палаці культури «Дружба
народів» ( з отриманням солодких подарунків) стали:
 діти – сироти, діти позбавлені батьківського піклування – 6
учнів;
 діти внутрішньо переміщених осіб -17;
 діти осіб, визнаних учасниками АТО – 21;
 Новорічні подарунки вручені дітям-інвалідам – 15;
 дітям з багатодітних родин – 25;
 дітям з малозабезпечених родин – 20.
У школі налагоджена співпраця із товариством Червоного
Хреста Придніпровського району. За минулий рік було зібрано
благодійних внесків на суму 415 грн.
Упродовж звітного періоду систематично проводились
загальношкільні та класні батьківські збори, класні керівники та
психологічна служба відвідували учнів вдома, проводили
індивідуальні бесіди як з батьками так і з невстигаючими та
учнями проблемного виховання, співпрацювали зі службою у
справах дітей.
Особливу увагу адміністрація закладу приділяє медичному
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обслуговуванню учнів та працівників школи.
Щорічно на базі міських поліклінік діти проходять медичне
обстеження. Учні 1-х та 5-х класів проходять повний медичний
огляд всіма спеціалістами, інші - за показаннями шкільного лікаря.
Згідно з результатами медичного огляду дітей, на підставі
довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні
медичні групи, а також уточнюються списки учнів підготовчої,
основної групи та групи звільнених від занять з фізичної культури
на навчальний рік.
У 2016-2017 н.р. були складені списки груп:
 Спецмедгрупа – 21 учень (у минулому році таких учнів було 31);
 Підготовча група - 28 (у минулому році - 65);
 Звільнених від занять з фізкультури – 6 (в минулому - 4)
Працівники школи проходять щорічне медичне обстеження у
березні-квітні,працівники їдальні проходять медичні огляди двічі
на рік. Його проходження фіксується в санітарних книжках
установленого зразка, які реєструються і зберігаються в директора
школи
Кожного року в червні при школі організовується робота
табору відпочинку
«Дружба» з денним перебуванням та
харчуванням за рахунок батьківських коштів.
Цього року вихованцями табору стали 42 учні, це на 6 учнів
більше, ніж у минулому навчальному році. Керівником табору
Царенко А.М. та педагогом-організатором
Міненко В.А.
організовані та заплановані цікаві масові заходи: екскурсії,
вистави, відвідування кінотеатру, музеїв, конкурси тощо.
Охоплення учнів школи гарячим харчуванням
Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення
умов для раціонального харчування протягом перебування їх у
школі, яке регламентується законами України та іншими
нормативними документами. Учні 1-4-х класів, а це в середньому
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380 осіб (у минулому році 389), забезпечувалися безоплатним
одноразовим харчуванням на суму 5,55 грн (4,90 грн.) за обід. 80
(в м.н.р. - 85) учнів 5-11-х класів – оплатним, вартістю 7,23 грн (в
мин.р. - 7,10 грн.) та 38 ( в мин.р. – 46) категорійних дітей
харчується безкоштовно, вартістю 6,33 грн. (в минулому - 5,60
грн). Харчування учнів 1-11-х класів відбувається згідно графіку
на третій та четвертій перервах у їдальні школи. Як додаток до
денного раціону дітей працює буфет. Для учнів, які відвідують
групу продовженого дня, а це в середньому 75 осіб, щоденно
організовується повноцінний обід, вартістю 8, 50 грн.
Постачальником продуктів для шкільної їдальні є товариство
«Каштан Плюс».
За 2016-2017 н.р. не зафіксовано фактів порушення прав
дитини, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Разом з
тим залишаються показники травматизму дітей, так у цьому році 3 учні отримали шкільні травми, у минулому році їх було 4.
Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються,
відповідно до цього складаються акти та проводяться
профілактичні заходи.
Хочу звернутися до батьків: постійно проводьте зі своїми
дітьми попереджувальні бесіди про правила поведінки біля
автомагістралей, водоймищ, про поводження з електро- та
газоприладами в побуті.
Організація різних форм позаурочної
навчально-виховної роботи
Щорічно на високому рівні відбувається робота щодо
залучення учнів школи до участі у позаурочній навчальновиховній роботі. У 2016-2017 навчальному році в шкільних та
позашкільних гуртках і спортивних секціях займалося 495 учнів
школи, що становить 60 % від загальної кількості дітей у школі. З
них у шкільних гуртках займалися 199 дітей, що становить 40%.
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Значними (для школи) є досягнення обдарованих учнів на
олімпіадах, конкурсах, змаганнях, турнірах.
У 2016-2017 н.р. за результатами ІІ (міського) етапу
Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, наші учні
отримали 19 дипломів І, II та III ступенів.
На обласному етапі Всеукраїнських олімпіад взяли участь 5
наших учнів, де посіли одне перше місце з технологій та два
других місця з фізики і біології.
П’ятеро старшокласників займалися науково-дослідницькою
роботою і взяли участь у конкурсі-захисті науково дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, за результатами
якого 3 учні отримали призові місця на І (міському) етап – одне ІІ
та два ІІІ місця. На ІІ (обласному) етапі конкурсу маємо ІІ місце.
Учні школи брали участь та отримали перемогу у
предметних, мистецьких конкурсах та спортивних змаганнях
різних рівнів.
Значна частина заходів, спрямована на формування
громадянських та патріотичних засад:
 День миру (21.09)
Конкурсно-розважальні програми: “Маю честь” до Дня
захисника України (13.10), в якій змагаються юнаки 9-11-х
класів та “Чарівна україночка та вправний козак”(21.10) для
учнів 6-8-х класів;
Всесвітній День Гідності,
Військово-спортивні змагання до Дня Збройних Сил України
тощо.
Протягом року в школі проходили Уроки мужності,
приурочені вшануванню пам’яті загиблих – Небесної сотні під час
подій Революції Гідності та вшанування пам’яті воїнів АТО.
Відбулися зустрічі з бійцями АТО Скориком Максимом
Ігоровичем, Кухарчуком Дмитром, Герлесом Владиславом.
Проведено благодійну акцію “Макулатуринг” від Цивільного
корпусу “Азов” щодо підтримки хворої дівчинки Валерії
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Будяченко (макулатури зібрано на 2260 грн) та інші заходи.
Завершальним етапом у військово-патріотичній роботі стала
участь старшокласників у військово-спортивній грі “Джура”. За
результатами змагань наш шкільний рій “Дніпровські соколята”
отримали грамоту за кращого ройового, якою була нагороджена
ройова Барнацька Наталія (11-А).
Найбільше уваги педагогами школи постійно приділяється
формуванню навичок здорового способу життя серед учнів.
Протягом року активно працювала соціально-психологічна служба
Шашкова В.П та Калашник Н.П., які проводили такі виховні
заходи:
 заняття з елементами тренінгу “Надірване серце”, “Грані
особистості”,
“Життєві
цінності”,
“Свідомі
вияви
небайдужого ставлення дітей”,
 анкетування “Світ недопустимих взаємин”,
 заняття “Зупинись. Подумай. Завтра буде пізно» тощо.
Крім того, для учнів були організовані та проведені зустрічі із
різними спеціалістами:
 Черкаського благодійного фонду “Від серця до серця”, які
провели інтерактивну бесіду з використанням методу “Жива
книга”,
 практичний психолог Гаврилюк Людмила з українського
Інституту Позитивної психології провела заняття для учнів 8А класу “СНІД: як вберегтися”,
 Оробець Юрій Григорович, координатор громадської
організації “Твереза Україна” у Черкаській області вже
традиційно провів уроки здоров’я з учнями 5-7-их класів на
тему “Здорове харчування”, “Вплив табаку на організм
людини”, “Небезпека енергетичних напоїв”.
Протягом квітня – травня, за участю працівників поліції, у
школі відбувалися виховні заходи для учнів середніх і старших
класів. Найчук Анна Олександрівна, інспектор зі зв'язків з
громадськістю, лейтенант поліції Управління патрульної поліції в
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м. Черкаси, підготувала та провела разом із колегами цікаві
зустрічі із школярами. Учні та вчителі були у захваті від
спілкування із молодими і відповідальними патрульними. Крім
бесід про безпеку на дорозі, відповідальне ставлення до свого
здоров'я, Анна Олександрівна провела виховні години на теми:
 "Відповідальність підлітків за порушення закону",
 "Протидія булінгу в дитячому середовищі",
 "Попередження вживання наркотиків. Наркотики і закон".
Незабутні враження отримали учні під час заняття "Базова
самооборона. Межі допустимої самооборони", де інспектор Аня,
продемонструвала дітям способи оборони у різних небезпечних
випадках.
Відповідно до реалізації завдань виховної роботи у школі
творча група класних керівники працювали над проектною
діяльністю у своїх класах. Кожен обрав свою тему, результат якої
представив у посібнику “Проектна діяльність у роботі класного
керівника”.
Щороку у школі з’являються нові традиції, які набувають
популярності серед учнів, педагогічного колективу та батьків.
Робота щодо забезпечення навчального закладу
кваліфікованими педагогічними кадрами.
Методична робота в школі спрямована на удосконалення
системи роботи з підвищення професійної майстерності
педагогічних працівників, активізації їх творчого потенціалу.
Головні зусилля були зосереджені на надання реальної, дієвої
допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у
підвищенні їхньої професійної майстерності,створенні творчої
атмосфери, що сприяла оптимізації навчально – виховного
процесу в школі. Рівень педагогічної майстерності протягом року
зріс. У цьому відіграла певну роль система методичної роботи.
Педагогічний колектив школи складається з 54 педагогічних
працівника, серед яких більша частина - це висококваліфіковані
спеціалісти.
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Підвищення фахової майстерності вчителів здійснюється під
час курсової перепідготовки. Так у цьому році пройшли курси у
Черкаському обласному інституті післядипломної освіти
педагогічних працівників 11 учителів, пройшли атестацію 11
учителів, що склало 20,3% колективу, серед яких 5 - підтвердили
свою категорію, 4 - підвищили. Двом особам встановлено звання
“Старший учитель”.
Одним із важливих напрямків освітньої діяльності школи
є науково-методична, дослідно-експериментальна робота, яка
прискорює формування передового педагогічного досвіду в
необхідному для школи напрямку, сприяє розвитку творчості в
педагогічному колективі
Цей рік став заключним етапом участі у Міжнародному
проекті дистанційного вивчення англійської мови під
керівництвом Канадського коледжу.
Із 2016 року 9 учителів школи здійснюють дослідноекспериментальну діяльність із учнями 7-Б та 8-х класів щодо
реалізації завдань Всеукраїнського проекту «Хмарні сервіси в
освіті».
У цілому рівень педагогічної майстерності вчителів помітно
виріс. Робота над проблемою активізувала форми методичної
підготовки кожного вчителя, підняла на більш високий рівень
його теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості
практичним заходам з різними категоріями вчителів.
Різні
форми методичної роботи дозволили більшості
учителів усвідомити необхідність перебудувати свою роботу у
режимі розвитку, в напрямку оволодіння новими прийомами,
методами, засобами, технологіями, системи навчання, виховання і
розвитку дітей.
У наш час здійснюється інформатизація освіти, що вимагає
від учителя високого рівня інформаційної компетентності, яка є
однією з ключових у процесі професійного зростання і
проявляється, насамперед, у діяльності при вирішенні різних
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завдань із залученням комп’ютера, засобів ІКТ та Інтернету.
Тому за останні 3 роки підвищення компетентності вчителя
здійснюється шляхом самоосвіти під час навчання на онлайнкурсах завдяки Інтернет-ресурсам.
Навчальні досягнення учнів
Діяльність педагогічного колективу школи спрямована на
розвиток творчого потенціалу особистості, підвищення якості
освіти та зацікавленості учнів до навчання.
За результатами навчальних досягнень цього навчального
року 12 учнів 3-4-х класів стали відмінниками і відзначені
Похвальними листами за високі досягнення у навчанні. 7 учнів 510-х класів отримають свої нагороди після проходження літньої
практики. Передбачається, що 2 випускника будуть нагороджені
золотими медалями «За високі досягнення у навчанні». У
минулому навчальному році «Золоту медаль» отримала 1 учениця.
Щорічно учні 4-х, 9-х та 11-х класів складають державну
підсумкову атестацію з навчальних предметів. У травні учні 4-х
класів здавали ДПА з 3-х предметів: це – українська мова,
математика та читання.
Учні 4-В класу показали результати з ДПА з української мови
на 9% нижчі, ніж за рік, з математики на 2%.
Учні 4-А класу отримали нижчі результати з ДПА з
літературного читання майже на 4%.
Учні 9-х класів склали ДПА з 2-х обов’язкових предметів,
це українська мова та математика, і 1-го - за вибором відповідно
до спеціалізації класу, а це: англійська мова - 9-А клас та біологія 9- Б клас.
Так учні 9-А класу під час ДПА показали вищі результати,
ніж за рік з математики на 6%, з англійської мови - на 10,7% . Із
української мови свої показники вони понизили на 3%.
Учні 9-Б підвищили результат з математики на 0,7%, з
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української мови – на 11,4%. З біології - підтвердили свої річні
показники.
9 червня 2017 р. відбудеться Свято вручення свідоцтв про
базову середню освіту.
Одинадцятикласники у цьому році здають ДПА в системі
ЗНО. До атестату як ДПА ввійдуть 3 предмети, з яких
обов’язковим для усіх учнів є українська мова, другий –
математика або історія України, а третій - за вибором учня.
24 червня 2017 року випускники отримають атестат про
повну загальну середню освіту.
Робота із звернень громадян з питань діяльності навчального
закладу
Відповідно до функціональних обов’язків ведення
діловодства та відповідальність за збереження документів зі
звернення громадян покладається на директора школи.
Графік прийому громадян був встановлений і доведений до відома
громадян (батьків учнів) у вересні місяці. Та прийом громадян
здійснювався щоденно незалежно від графіку.
Усі звернення фіксуються у книзі реєстрації звернень
громадян, де обов’язково дається письмова відповідь заявнику.
Терміни розгляду звернень громадян дотримуються згідно ст. 20
Закону України «Про звернення громадян». Контроль за
дотриманням законодавства про звернення громадян здійснював я.
Робота у мікрорайоні
Школа – є центром виховної роботи у мікрорайоні, тому
протягом звітного періоду зверталася увага на дотримання
санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладу та утримання
території школи у належному стані створення належних умов для
відпочинку та занять спортом на шкільному спортивному
майданчику, де перебуває після навчального процесу та під час
вихідних днів значна кількість мешканців мікрорайону.
14

Підсумок доповіді
Виходячи з вищезазначеного, педагогічний колектив школи
планує продовжити роботу по удосконаленню форм і методів
роботи на уроках, використовуючи сучасні інноваційні технології,
вивчаючи індивідуальні здібності та особливості кожного учня,
керуючись Законами України та регіональними програмами,
продовжувати роботу по матеріально-технічному забезпеченню
навчально-виховного процесу у школі, інформатизації викладання
навчальних предметів.
Аналіз результатів роботи школи за останні три роки
продемонстрував нам таке:
 навчально–виховний процес має тенденцію до позитивного
розвитку;
 у навчальному закладі є система обговорення отриманих
результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних
завдань. На підставі аналізу отриманих результатів адміністрація
коригує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;
 школа постійно працює над підтриманням свого позитивного
іміджу;
 значно покращились ресурсна база, кадровий потенціал,
матеріально-технічна база, інформаційно-технічне забезпечення;
 методична робота і використання в ній ІКТ сприяє модернізації
змісту НВП, втіленню педагогічних інноваційних технологій;
 організоване у школі індивідуальне навчання для дітей з
особливими потребами забезпечує рівний доступ до освіти всіх
учнів.
Річний план роботи школи виконується в повному обсязі.
Однак завжди залишається ряд питань. над якими треба
працювати, зміст яких треба удосконалювати. Це
 підвищення якості освітніх послуг;
 підвищення результативності роботи з обдарованими учнями
(залучення до МАН та участі у Всеукраїнських учнівських
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олімпіадах);
 забезпечення школи комп’ютерними методичними
комплексами та здійснення більш активного його
використання;
 покращення матеріально-технічної бази окремих кабінетів,
шкільного стадіону та коридорів;
 потребує капітального ремонту даху, вікон та фасаду.
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