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Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації 

державної політики у сфері освіти згідно ст. 53 Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Закону України 

№ 2442 – VI «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної 

середньої та дошкільної середньої освіти», «Державного стандарту 

початкової освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» 

власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать 

законодавству України в галузі освіти. 

Педагогічним колективом школи забезпечується реалізація державних 

стандартів, здійснюється теоретична і практична підготовка з предметів 

навчального робочого плану з метою максимального розвитку інтелекту, 

досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування 

розвинутої духовності, фізичної досконалості, естетичної, правової, 

моральної та екологічної культури. 

В 2016-2017 навчальному році в школі навчалося 1069 учнів у 38 

класах. Середня наповнюваність – 29 учнів. У початковій школі в 18 класах 

навчалося 509 учнів, в 5-9 класах – 466 учнів, у 10-11 класах – 94 учня. 

Упродовж навчального року вибуло 14 учнів, а прибуло 17 учнів. 

За результатами аналізу навчальних досягнень, 2016-2017 навчальний 

рік з високим рівнем закінчили 65 учнів (6%), на високому й достатньому 

рівні – 389 учнів (37%), на достатньому й середньому рівні – 630 учнів (59%), 

на середньому і початковому рівнях – 400 учнів (37%), на початковому 

рівні – 94 учня (8%). 

Всі учні 1-8-х, 10-х класів переведені до наступних класів. 

В 2016-2017 н.р. школа була забезпечена штатними педагогічними 

працівниками на 100%, працювало 96 працівників, із них 3 сумісника 28, 

педагогічні працівники пройшли курсову підготовку в РОІППО, 17 – чергову 

атестацію. 

В 2016-2017 навчальному році управління закладом 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, 

впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і 

підлітків. 

Підвищення ефективності якості внутрішкільного контролю і 

управління забезпечувалося основними документами планування роботи: 

перспективним, річним, робочим навчальним, місячним планами. Наявна 

комп’ютерна мережа та достатній рівень комп’ютерної грамотності 

педагогічних працівників забезпечило створення ефективної цілісної системи 

інформаційно-аналітичного супроводу. 



Адміністрація закладу постійно проводила спільний аналіз і розгляд 

важливих питань разом з Радою школи, піклувальною радою, профспілковим 

комітетом, методичною радою. 

У 2016-2017 навчальному році методична робота в школі 

здійснювалася здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну 

діяльність», указами і розпорядженнями Президента України, постановами 

Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, в 

тому числі управління  освіти і науки Рівненської обласної державної 

адміністрації, Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічнї 

освіти, управління освіти Рівненської  міської ради, підвищення ефективності 

організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної 

майстерності вчителів, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по 

школі № 274 від 09.09.2016 року  «Про організацію методичної роботи в 

2016-2017 навчальному році». 

Педагогічний колектив продовжив реалізацію науково-методичної 

проблеми «Розвиток професійної компетентності та педагогічної 

майстерності вчителів як основа моделювання інноваційного освітнього 

простору» з метою  формування особистісної потреби, психологічної 

готовності педагогів до підвищення професійної компетентності, осмислення 

науково-теоретичних засад формування професійної компетентності вчителя, 

її сутності, структури, змісту, обґрунтування шляхів створення інноваційного 

освітнього простору. Педагогічна рада «Впровадження новітніх технологій 

як засіб розвитку інтересу учнів до вивчення навчальних предметів», 

проведена на кінець навчального року, засвідчила високий рівень реалізації 

проблемної теми, поглибила знання про інноваційні технології навчання та 

доцільність їх впровадження у навчально-виховний процес.   

Протягом року методична робота була спрямована на розвиток 

творчого потенціалу педагогів у контексті реалізації проблемної теми, 

осмислення кожним педагогом власного досвіду у контексті обраної теми, на 

побудову моделей інноваційних уроків, виховних заходів, на забезпечення 

наступності методичної роботи. Аналіз методичної роботи засвідчив, що 

суттєво підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання 

навчальних предметів, посилилася увага до розвивальної функції  навчання, 

до пошуку ефективних форм і методів, зміцнів творчий потенціал кожного 

учителя 

Робота з педагогічним колективом  школи здійснювалася відповідно до  

плану роботи школи та структури, затвердженої методичною радою через 

колективну, групову, індивідуальну форми роботи. З метою цілеспрямованої 

роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою 

в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли заступники 

директора з навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних 

об’єднань, творчих груп учителів, практичний психолог, учителі-методисти.  

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі 

питання: 



- організація науково-дослідницької роботи учнів; 

-   розробка олімпіадних завдань: 

-   підготовка та проведення засідань педагогічної ради школи; 

-   аналіз результативності виступу учнів у ІІ-ІІІ етапах 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін навчального плану, 

у конкурсі- захисті науково-дослідницьких робіт в МАН;   

- про підготовку узагальнених матеріалів на міську виставку 

методичних доробок;  

-  участь у конкурсах педагогічної майстерності;   

-   аналіз результатів ЗНО випускників 2016 року; 

-   підведення підсумків методичної роботи за 2015-2016 н.р. та 

прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2016-2017 н.р.  

- З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення 

професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних 

завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників була 

організована робота шкільних МО, творчих груп вчителів-предметників: 

- МО вчителів української мови та літератури (керівник 

Линник В.Ю.); 

- МО вчителів зарубіжної літератури та предметів художньо-

естетичного циклу ( керівник Кравчук С.Ф.), 

-  МО вчителів математики та інформатики (керівник  

Король О.В.);  

- МО вчителів історії, правознавства ( керівник Курило В.С.), 

- МО вчителів початкових класів (керівник Зінчук О.В.), 

- МО вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни (керівник 

Мартинюк О.Д.),  

- МО класних керівників ( керівник Ярошик О.Ю.);  

-  МО вчителів іноземної мови (керівник Ткачук Ю.А.);  

- МО вчителів фізики, біології, хімії, основ здоровя ( керівник 

Петрова О.В.), 

- МО вчителів трудового навчання ( керівник Максимчук Г.М.) 

-  творчої групи вчителів початкових класів (керівник 

Гурамулте М.О.), 

- творчої групи «Креатив» ( керівник Ніколайчук Н.В.). 

Методичні об’єднання систематично ознайомлювали педагогічних 

працівників з новою інформацією, передовим досвідом, сприяли 

впровадженню їх у навчально-виховний процес. Діяльність ШМО була 

спланована на основі річного плану роботи школи. Кожне з МО провело по 

4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами, також на них 

затверджувались завдання для державної підсумкової атестації, олімпіад, 

завдання для тематичного оцінювання учнів. На засіданнях методичних 

об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОН, 

обласної конференції, серпневої міської конференції, рекомендації 

методкабінету щодо вивчення навчальних предметів у 2016-2017 н. р., зміни 

у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних 



тижнів), так і науково-методичні питання. Упродовж навчального року МО 

були проведені предметні тижні, матеріали яких оформлено у звіти. 

Протягом року проводилися методичні наради з метою ознайомлення з 

нормативними документами, державними стандартами викладання окремих 

предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної 

літератури, періодичних видань з предметів тощо. Кожен керівник, ретельно 

проаналізувавши діяльність методоб’єднання, перспективно визначив 

пріоритети в методичній роботі, зокрема щодо посилення уваги до роботи  з 

обдарованими учнями, поширення передового педагогічного досвіду через 

публікації у фахових виданнях, узагальнення досвіду у вигляді професійного 

портфоліо вчителя-предметника тощо. Усі вчителі школи були залучені до 

роботи у міських методичних об’єднаннях. Крім того, вчитель 

Попружук Н.В. є керівником міського методичного об’єднання вчителів 

суспільних предметів, керівник міської творчої групи «Розвиток 

поліукультурної компетенції учнів». Окремо варто відзначити роботу 

новопризначеного керівника методичного обєднання учителів іноземних мов 

Ткачук Ю.А. за успішний старт в організації роботи учителів. Чіткість, 

злагодженість,  відповідальність керівника активізувала роботу. Власне 

учителі англійської мови стали найбільш активними у розміщенні 

методичних напрацювань на методичних інтернет-ресурсах «Методичний 

портал» та «Освітній навігатор», а також на порталі Book server ( Муха О.О., 

Грицюк Н.П., Ткачук Ю.А., Рибічук І.М., Концимал Г.І.).  Відповідно до 

належного рівня стану навчально-виховного процесу на уроках англійської 

мови  міський методичний кабінет рекомендував заклад для проведення 

демонстраційного уроку-показу на опрацювання лексичного матеріалу за 

допомогою різних видів ігор у 5-В класі методистами видавництва «Express 

Publishing». 

Як і попередні роки, учителі школи беруть активну участь у 

різноманітних міських та обласних заходах. 

Найбільш активними є педагоги школи Кравчук С.Ф., Линник В.Ю. 

Протягом цього навчального року презентували свій досвід роботи через 

виступи на обласній практичній конференції методистів районних та міських 

управлінь освіти «Інтелект-клуб як засіб розвитку критичного мислення та 

формування інтересу до літературного твору. Тема війни», на міській 

конференції до 160-річчя І.Франка «І.Франко – перекладач», на засіданні 

обласної творчої групи «Інтертекстуальний аналіз художнього твору» - 

«Компаративний та інтертекстуальний аналіз твору як засіб мотивації до 

навчання і розвитку критичного мислення у старшокласників», на 

Міжрегіональному науково-практичному  семінарі «Мотивація навчальної 

діяльності як умова формування пізнавального інтересу та літературної 

компетенції на заняттях зарубіжної літератури для учасників 

Всеукраїнського науково-практичного проекту «Філологічний олімп» (для 

Волинської, Хмельницької, Вінницької, Київської, Рівненської областей) 

«Формування системи національних цінностей  та моральних орієнтацій 

засобами компаративного аналізу», обласній онлайн-конференції з 



українознавства «Місце і роль українознавства, історії України, предметів 

мистецького циелу у викладанні зарубіжної літератури». На цій онлайн-

конференції виступила і вчитель українознавства Тарасюк Л.В. 

Оноприч М.М., учитель біології, виступила на міських семінарах з 

питань «Відмінності чинної та нової редакції Державного стандарту базової 

та повної загальної освіти галузі «Природознавство», «Акмеологічні 

орієнтири сучасного вчителя», активний член експертних комісій з вивчення 

стану навчально-виховного процесу хімії, біології, природознавства, основ 

здоровя та експертизи електронних версій підручника з біології для 9 класу. 

 У 2016-2017 н.р. на базі школи були проведені такі міські заходи: 

- семінар учителів 4-х класів «Обдарована дитина – проблема чи 

знахідка» ( Руднік Н.Т., Свідерська О.С., Олінчук О.А., кучерук Л.Я.), 

- семінар членів динамічної майстерні учителів міста, що працюють за 

науково-педагогічним проектом  «Інтелект України» ( Зінчук О.В.), 

- семінар педагогів-організаторів (Горпинюк О.М.), 

- майстер-клас для учителів біології, природознавства «Шляхи 

підвищення ефективності викладання на уроках біології, природознавства» 

(Петрова О.В.),  

- заняття для учителів математики «Практикум розвязування 

олімпіадних задач», «Функціональні рівняння»( Тищук І.В.),  

- майстер-клас з організації та проведення фізичного практикуму 

(Кисільов І.С.), 

- семінар учителів географії ( Устимчук О.В.), 

- два засідання фанклубу «Бібліотаф» «літературний калейдоскоп через 

призму сучасності» ( Кравчук С.Ф., Линник В.Ю.), 

- школа професійної майстерності «Інтелектуально-творчий розвиток 

учнів засобами інноваційних технологій в системі компетентнісно-

зорієнтованого вивчення математики». 

Дотримуючись запланованих методичних заходів, удосконалюючи 

зміст, форми і методи роботи з педагогічними кадрами, були організовані і 

проведен ітакі заходи: 

- круглий стіл «Перебудовуємо урок: нові підходи учителя до 

модернізації навчально-виховного процесу», 

- декада педагогічного досвіду «Сучасний урок», 

- науково-теоретичний семінар « Інноваційні педагогічні 

технології як засіб формування активної творчої особистості», 

- психолого-педагогічний семінар «Психологічний супровід 

учасників навчально-виховного процесу з метою формування компетентної 

особистості», 

- круглі столи: «Особливості адаптаційного періоду 

першокласників», «Процес адаптації учнів 5-х класів щодо навчання в 

основній школі», – предметні декади. 

У 2016-2017 навчальному році продовжив роботу сайт школи, проте 

необхідно  активізувати участь педагогів школи у представлені своїх 

напрацювань на сайті школи та управління освіти. 



Успішно продовжується робота по впровадженню у навчальний процес 

початкової школи класів за програмою «Інтелект України». 

 Педагогічний колектив постійно тримає контроль над питанням 

наступності навчання та виховання учнів у 1-х, 5-х, проте більше уваги слід 

приділяти цьому питанню у 10-х класах. Дана проблема була розглянута на 

спільних засіданнях МО вчителів початкових класів та вчителів-

предметників, нарадах при директору. По питанню адаптації учнів були 

проведені круглі столи. Через педагогічний консиліум визначено, що більш 

ефективною є адаптація пятикласників у класах, які залишаються сталими, а 

не є переформованими.   

Запорукою ефективності навчально-виховного процесу було і 

залишається підвищення професійного рівня педагогів. Протягом року 

вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, 

участі у роботі шкільних, загальноміських і обласних семінарів, навчання на 

курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації. Повністю 

реалізований план курсової перепідготовки. Протягом навчального року 

підвищили кваліфікацію 28 педагогічних працівників школи.  

Атестації педагогічних працівників минулого навчального року 

підлягало 17 педагогічних працівників. У ході атестації було проведено 

Місячник педагогічної майстерності вчителів, які атестувалися, під час якого 

педагоги демонстрували свої надбання, ділилися досвідом роботи з колегами. 

Рішенням атестаційної комісії І рівня присвоєно другу кваліфікаційну 

категорію учителю французької мови Яблонській В.С., учителю початкових 

класів Назаренко К.С.. Рішенням атестаційної комісії  управління  освіти 

встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«Спеціаліст вищої категорії» таким учителям:   Андрущик В.І., учителю 

історії та основ правознавства, Бондарчук О.С., учителю початкових класів, 

Гурамулте М.О., учителю початкових класів, Данилюк Л.М., учителю 

початкових класів, Зінчук О.В., учителю початкових класів, Петровій О.В., 

учителю біології, природознавства та екології, Пижик Т.І., учителю 

української мови та літератури, Попружук Н.В., учителю істрії, 

громадянської освіти, Рибічук І.М., учителю англійської мови, 

Устимчук О.В., учителю географії, основ економіки,  Філанович Л.П., 

учителю математики,  та раніше присвоному педагогічному званню 

«Старший учитель» - Андрущик В.І., Бондарчук О.С., Данилюк Л.М., 

Пижик Т.І., Філанович Л.П., «Учитель-методист» - Зінчук О.В., 

Попружук Н.В., присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої 

категорії»  Велебніку В.П., Горпинюк О.М., Ніколайчук Н.В., Ткачук Ю.А., 

педагогічне звання «Старший учитель» -    Петровій О.В., Рибічук І.М..          

Навчальний заклад забезпечений висококваліфікованими кадрами, для 

яких характерний постійний професійний ріст. На закінчення 2015-2016 н.р. 

в школі працюють 96 педагогічних працівників  ( із сумісниками – 3 ). З 93 

основних працівників: 75 – вищої категорії – 81% (78% у попередньому 

році); 3– І категорії –3 % (8% у попередньому році); 8 – ІІ категорії – 9 % 

(6.5% у попередньому році); 7 – спеціалістів – 7% (6.5% у попередньому 



році). Мають звання: «учитель-методист» – 24 – 26% (25% у попередньому 

році); «старший учитель» – 24 – 26% (24% у попередньому році).  

У цьому навчальному році учителі школи знову не взяли  участі у 

конкурсі «Учитель року», на що варто звернути увагу у наступному. Також 

слід долучитися до навчання за програмою Intel «Навчання для 

майбутнього».  

Щорічно учителі школи беруть участь у конкурсі – ярмарку 

педагогічної творчості. У І турі XIV обласного крнкурсу у номінації 

«Виховна робота» переможцями стали  Романчук З.Й., Зінчук О.В., 

Данилюк Л.О. (ІІ місце_ та Горпинюк О.М. (ІІІ місце), лауреатами – 

Герасімчук Н.Д. , номінація «Українська мова та література». 

Відповідно до річного плану роботи школи вивчався стан викладання 

та рівень навчальних досягнень учнів з української мови, читання, трудового 

навчання, групи продовженого дня у початковій школі, фізики, хімії. У 

рамках вивчення стану викладання цих предметів адміністрацією школи 

проведено контрольні роботи в 2-11 класах. Були видані накази по школі про 

рівень знань учнів з цих предметів. Особливу увагу приділялося роботі по 

розвитку особистісних здібностей учнів в урочний та позаурочний час та 

впровадження нових інтерактивних технологій під час роботи з 

обдарованими дітьми. Результати роботи з обдарованими учнями 

проаналізовано у наказі по школі №  від 06 червня 2017 року «Про підсумки 

роботи з обдарованими дітьми у 2016-2017 н.р.». Актуальним є питання 

створення і функціонування  наукового учнівського товариства, оскільки 

учні школи  постійно беруть участь у 2, 3, 4 етапах Всеукраїнських 

предметних олімпіад, конкурсів і турнірів, здобувають призові місця.  Для 

багатьох учнів це є першим кроком у науку. Участь у цих заходах стає дієвим 

засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної 

активності, поглиблення і розширення знань, підтримки творчо обдарованої 

учнівської молоді, створення умов для збереження й розвитку 

інтелектуального потенціалу нації.  

Характеризуючи досягнення учнів, варто відзначити учителів, які 

щороку готують призерів. Це Невірковець О.В., Кисільов І.С., Тищук І.В., 

Білощук Л.П., Король О.В., Линник В.Ю. Активно у цьому напрямі стала 

працювати Ярошик О.Ю., Афоніна Н.Ю.  

Традиційною колективно-груповою формою методичної роботи в 

школі є проведення предметних декад як комплексу навчально-виховних 

заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та 

поширення знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду 

вчителів. Вони вносять цікаві заходи та інноваційні технології до навчально-

виховного процесу, удосконалюють організаційні якості вчителів та 

розвивають здібності учнів. Було складено плани заходів у рамках декад, 

учителі проводили різноманітні позаурочні заходи з учнями. На належному 

науково-методичному рівні проведено декади предметів художньо-

естетичного циклу, природничих наук, іноземної мови, української мови та 

літератури, суспільно-гуманітарних дисциплін. циклу(математика, фізика, 



інформатика, астрономія).  У 2016-2017 н.р. учні школи брали участь у 

Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченому 

Шевченківським дням, ІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені 

Тараса Шевченка, Міжнародному конкурсі з української мови імені П.Яцика 

та ін. Учні школи були активними учасниками, призерами та переможцями 

міських спортивних турнірів, особливо масовою є участь дітей у конкурсі 

«Кенгуру» (координатор Тищук І.В.), конкурси еколого-природничого 

спрямування (учителі біології). 

Однак у здійсненні методичної роботи мали місце деякі суттєві 

недоліки:   

  - окремі учителі недостатньо працюють з обдарованими учнями; 

   - педагоги школи залишаються інертними до публікацій методичних 

розробок у фахових виданнях;  

  -  недостатньою є робота щодо поширення досвіду роботи учителів 

через видавничу діяльність методичних напрацювань;                         

  - керівники МО недостатню увагу приділяють оформленню 

протоколів засідань, які часто містять схематичний характер.  

Позитивним є те, що методична робота спланована на вирішення 

запланованих завдань і зорієнтована на конкретні результати, у школі панує 

творча атмосфера, методична робота ефективно впливає на підвищення 

професійного рівня педагогічного колективу. 

Робота педагогічного колективу була спрямована на пошук та 

підтримку обдарованої молоді, створення умов, необхідних для розвитку 

неординарних здібностей учнів, розкриття їх потенціалу. 

Такий процес відбувався через різні форми та напрямки: 

- активність та зацікавленість учнів на різноманітних уроках 

(українська мова та література, математика, історія, біологія, англійська 

мова, хімія, музичне мистецтво, фізична культура та інші); 

- виявлення ініціативи та лідерства учнів під час підготовки та 

проведення відкритих уроків, позакласних та загальношкільних заходів. 

Усе це стимулює зацікавленість проблеми обдарованості, творчості, 

інтелекту, які поступово переростають у послідовну державну політику, 

спрямовану на пошук, навчання, виховання і розвиток обдарованих дітей та 

молоді, на захист таланту. 

Шкільна робота з обдарованими дітьми спрямована на реалізацію 

програми «Обдарована молодь», державних стратегій та основних завдань, 

викладених у цій програмі, розв’язання проблем, пов’язаних з пошуком, 

навчанням, вихованням та розвитком обдарованої молоді, забезпечення її 

соціально-педагогічної підтримки, гарантованою державою. 

Педагогічний колектив школи докладає значних зусиль для 

забезпечення результативності навчально-виховного процесу, оволодівання 

учнями базовими, загальнонавчальними вміннями і навичками, 

спрямованими на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини, 

створення умов для самореалізації. 



Найважливішою формою роботи з обдарованими дітьми є проведення 

олімпіад, на яких повною мірою виявляються найбільш здібні і обдаровані 

діти. Проте потребує активізації робота щодо участі дітей у написанні 

науково-дослідницьких робіт. З метою підготовки та участі переможців 

шкільних олімпіад в олімпіадах міського етапу у вересні – грудні 2016 року 

було складено графік підготовки учнів до олімпіад. Учителі-предметники на 

високому рівні здійснювали підготовку учнів до олімпіад, що дало досить  

позитивні результати: 38 перемог у ІІ (міському) етапі Всеукраїнської 

олімпіади з навчальних предметів та 3 переможці ІІ етапу олімпіади «Крок» 

та «Юне обдарування». 

Про високий рівень роботи учителів з обдарованими учнями свідчить 

щорічне зростання кількості призерів Всеукраїнських олімпіад. П’ятеро учнів 

стали переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад і здобули вісім 

призових місць. Бондар Іван, учень 11-А класу (учитель Невірковець О.В.) 

посів ІІ місце у ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики. 

У 2016-2017 н.р. учні школи брали участь у численних конкурсах: 

VIІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та 

студентської молоді ім. Т. Шевченка: Соколюк Софія, 10-Б клас, І місце 

(учитель Линник В.Ю.), Король Катерина, 8-А клас, ІІ місце (учитель 

Ярошик О.Ю.), Кравченко Юлія, 9-А клас, ІІІ місце ( учитель Ярошик О.Ю.). 

Міжнародний конкурс з української мови імені П.Яцика: у минулому 

навчальному році участь була більш результативною, ІІ місце та 3 лауреати. 

У 2016-2017 н.р. – 4 лауреати: Король Катерина, 8-А клас, (учитель 

Ярошик О.Ю.), Соколюк Софія, 10-Б клас, (учитель Линник В.Ю.), 

Дерачиц Ліна, 11-А клас, (учитель Цимбал О.Я.), Тарасюк Дарія, 3-В клас 

(учитель Гурамулте М.О.). 

Як і в попередні роки, участь у міському етапі конкурсу читців-

декламаторів «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській» є також результативною: 

Садовчук Олена, 11-Б клас, І місце (учитель Мельничук Т.Л.), 

Демчук Вікторія, 3-А клас, І місце (учитель Зінчук О.В.). 

У ІІ етапі  Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої», як і 

минулого року, знову 2 переможці: у номінації «Література. Поезія»: 

Садовчук Олена, 11-Б клас, ІІІ місце ( учитель Мельничук Т.Л.), у номінації 

Образотворче мистецтво. Графіка» Гук Марта, 6-Б клас, ІІ місце ( учитель 

Зубарук О.М.). 

У конкурсі «Юна вишивальниця» теж щороку є переможці. Цьогоріч 

Омельчук Анастасія, учениця 8-Б класу ( учитель Гвоздюк О.А.) у техніці 

«Хрест» виборола ІІІ місце. 

Міський заочний гуманітарний конкурс «Космічні фантазії» (учитель 

Кисільов І.С.) – знову 3 переможці: Вовчанська Соломія, 11-Б клас, І місце, 

Дубич Руслана, 9-А клас, ІІІ місце – номінація «Образотворче мистецтво. 

Живопис», Данилова Ксенія, 11-Б клас, ІІІ місце – номінація «Філософія та 

історія». 

Журі міського фестивалю-конкурсу «Юні знавці зарубіжної 

літератури» відзначило оригінальність режисерського задуму у номінаціях 



«Монологічне читання» та «Презентація проекту» учителя Захарченко Н.С., 

де команда учнів отримала ІІ місця. 

Як і щороку, учні школи під керівництвом учителів біології 

Оноприч М.М., Петрової О.В., Сліпченко О.В. здобули чимало призових 

місць у різноманітних конкурсах природничо-екологічного спрямування. 

Окремо варто відзначити і вчителів початкових класів Руднік Н.Т., 

Рачинську Н.І, які результативно працюють з учнями у цьому напрямку. 

Учні школи були активними учасниками, призерами та переможцями 

міських спортивних турнірів. 

Багаточисельною є участь учнів у конкурсах «Кенгуру» (учитель 

Тищук І.В.), «Колосок» (учителі Оноприч М.М., Поліщук О.В., 

Сліпченко О.В.), «Левеня» ( учитель Кисільов  І.С.). 

Особлива увага приділялася роботі з розвитку особистісних здібностей 

учнів в урочний та позаурочний час та впровадження нових інтерактивних 

технологій у роботі з обдарованими дітьми.  

У 2016-2017 навчальному році в школі створювались умови для  

реалізації творчих здібностей учнів. 

Питання обдарованості розглядалось на нараді при директорові – «Про 

роботу з здібними і обдарованими учнями, підготовку до участі в олімпіадах, 

конкурсах, турнірах, МАН» (11.10.2016 ), «Про стан роботи з обдарованими 

учнями у 2016-2017 навчальному році» (16.05.2017);  засіданнях методичної 

ради – «Творчий підхід до організації роботи з обдарованими дітьми. 

Затвердження плану роботи щодо підготовки учнів до проведення І та ІІ 

етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін» (06.10.2016), «Аналіз 

участі учнів у І та ІІ етапах олімпіад з базових дисциплін, конкурсах, творчих 

робіт МАН» – (11.05.2017); на засіданнях творчої групи «Креатив» – «Робота 

з творчо обдарованими дітьми» – (19.11.2017). 

Педагогічні працівники та адміністрація школи проводили 

моніторингові дослідження у навчальній та виховній роботі. Визначався 

рейтинг учнів по класах, по школі, рейтинг класів. За підсумками рейтингу 

учнів по школі визначено учнів, які здобули найбільше перемог: Бондар Іван, 

11-А клас – 11, Гук Давид, 9-А клас – 5, Бережнюк Андрій, 10-А клас, 

Гончарук Олександр, 11-А клас – по 4, Соколюк Софія, 10-Б клас, Коблюк 

Богдан, 11-А клас – по 3. 

Маємо успіхи учнів закладу і в спортивних змаганнях. 

Дівчата закладу зайняли ІІІ місце з баскетболу серед дівчат ЗНЗ 

м. Рівного управління освіти в листопаді 2016 р. Також ІІІ місце зайняли 

наші школярі у фестивалі ранкової зарядки. 

«Рух заради здоров’я» з нагоди Всесвітнього дня здоров’я в м. Рівному. 

Юнаки закладу під керівництвом вчителя предмету «Захист Вітчизни» 

Велебніка В.П. вибороли І місце в (міському) етапі Всеукраїнської 

Спартакіади серед допризовної молоді ЗНЗ м. Рівного «Заграва – 2016». 

Проаналізувавши  роботу з обдарованими учнями, можна зробити  

висновок, що робота з обдарованими дітьми проводилась у школі на 

належному рівні: значна кількість учнів-переможців ІІ етапу олімпіад та ІІІ 



етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, є призер IV етапу. Численна 

кількість переможців різноманітних міських конкурсів. 

Проте слід налагодити роботу щодо залучення учнів старших класів до 

участі у роботі МАН. 

Ефективним завершенням творчих надбань найкращих учнів закладу 

стало свято «Юні таланти» де діти крім грамот, подяк отримали чудовий 

відпочинок в центрі «Турбіна» під час гри в боулінг. Особливої уваги 

заслуговує результативний виступ команди юнаків 10-А класу під 

керівництвом викладача предмету «Захист Вітчизни» Велебніка В.П. в 

ІІ етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Джура». Захищаючи честь м. Рівного наші юнаки завоювали загальне 

ІІ місце та отримали ще 5 призових місць з різних номінаціях змагань. 

Відзначаю велику підтримку при підготовці до змагань, домашнього 

завдання та інших конкурсів з боку заступника директора з виховної роботи 

Романчук З.Й., вчителів Захарченко Н.С., Коханої О.В., Чернюк З.В., 

Чеберяк С.Л., Зубарук О.М. та класного керівника 10-А класу Тищук І.В., 

соціального педагога Конюського С.С., вчителя інформатики 

Невірковця О.В. 

У 2016-2017 навчальному році в закладі ефективно реалізувалася 

«Програма національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-

2020 роки» та «Концепція національно-патріотичного виховання молоді» 

В основу виховної діяльності навчального закладу покладено принципи 

гуманізму, демократизму на поєднанні загальнолюдського і національного 

взаємозв’язку, індивідуалізація змісту виховної роботи. 

Ця діяльність орієнтується на нормативно-правову базу з питань 

виховної роботи, а саме Закон України «Про освіту», «Основні орієнтири 

виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх шкіл» Концепція національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, Програма національного виховання 

учнівської молоді  Рівненщини. 

Виховна робота здійснювалась за такими напрямками: 

- виховання національної свідомості, любові до свого народу, 

держави, рідної землі; 

- формування високої духовної особистості і успадкування духовних 

надбань українського народу; 

- сприяння набуттю учнями соціального досвіду; 

- утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі 

відновлення історичної пам’яті; 

- забезпечення повноцінного фізичного розвитку; 

- створення умов для соціального захисту та творчого розвитку 

природних обдарувань дитини; 

- залучення учнів до різноманітної діяльності на основі їх інтересів, з 

метою допомогти кожній дитині знайти справу до душі. 

Реалізація виховної діяльності за цими напрямками здійснювалась 

класними керівниками 1-11 класів на основі інноваційних технологій та 

інтерактивних методів. 



Найбільш оптимальною та апробованою в практиці роботи є проектна 

діяльність. Вона сприяє вихованню особистості через формування системи 

ціннісних ставлень до навколишнього світу, суспільних цінностей та ідеалів. 

Справжнім святом креативності та формування життєвих 

компетентностей особистості стала презентація соціального проекту 

громадянської та громадської ініціативи «Ми можемо більше». 

«Не питай, що може зробити для тебе держава. А запитай в себе , що ти 

можеш зробити для неї». Саме ці слова Джона Кеннеді об’єднали діяльність 

класних колективів, які презентували міні-проекти, у формі літературно-

музичних композицій, флеш-мобу, відкритої телестудії, ток-шоу, 

фоторепортажу, ділової гри. 

Ініціативи «Відродження», «Шлях до мрії», «Простір гідності», «Діти 

нації», «Право на майбутнє», «Філософія серця», «Примножуймо, щоб 

зберегти» – ці корисні практичні ініціативи класних колективів 

спрямовувались на удосконалення навчально-виховного процесу, 

поліпшення матеріально-технічної бази, благоустрою шкільного подвір’я і 

приміщення, створення виховних центрів та їх удосконалення, а також 

урізноманітнення форм роботи в колективах. 

На засіданні педагогічної ради з виховної роботи проаналізовано 

питання «Проектна технологія як ефективний засіб формування, соціальних, 

колективних та життєвих компетенцій учнів на основі положення Концепції 

національно-патріотичного виховання», підготовленої заступником 

директора з виховної роботи Романчук З.Й. 

Було розглянуто особливості проектних технологій як ефективного 

засобу формування та розвитку соціальних, комунікативних та життєвих 

компетенцій, які є основою важливого напрямку виховання національної 

свідомості та набуття учнями соціального досвіду. У цьому зв’язку 

розгорнулась волонтерська діяльність, зокрема, загону «Волонтер» (10-А 

класу). Він став ініціатором важливих благополучних справ для воїнів АТО 

та членів їх родин. Особливо пожвавилась ця робота під час місячника 

поширення волонтерської діяльності «Живу тобою, Батьківщино!». 

Питання національно-патріотичного виховання пронизувало діяльність 

кожного класного колективу. 

Формування високої духовної особистості та успадкування учнями 

духовних надбань українського народу реалізувалось в практичній діяльності 

класних керівників Туз Т.В., Зінчук О.В., Гуменюк Н.П., Данилюк Л.М., 

Оноприч М.М., Захарченко Н.С., Ярошик О.Ю., Тищук І.В. 

Під час місячника збагачення духовного світу дитини «Сяйво Різдвяної 

зірки» розкривалось духовне багатство українського народу і прагнення 

молодого покоління перейняти цей неоціненний досвід народу. 

Утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі 

відновлення історичної пам’яті яскраво проявилось у виховній діяльності 

класних керівників Рачинської Н.І., Котюк В.Б., Бондарчук О.С., 

Кравчук С.Ф., Кулик О.С., Росовської О.М. 



Двомісячник відновлення історичної пам’яті «До єднання – тернистий 

шлях» став одним із джерел становлення громадянина-патріота України – 

готового брати на  себе відповідальність, розбудовувати країну як незалежну, 

демократичну, правову, забезпечувати її національну безпеку. 

Ціла низка виховних заходів спрямовувались на поглиблення знань про 

Батьківщину та її роль в європейському просторі. Це такі заходи як: 

- відео-мандрівка «Країна в якій я живу» (5 кл., Кравчук С.Ф.); 

- година громадськості «Україна – європейська держава та нація» 

(7-8 кл., Захарченко Н.С., Ярошик О.Ю.); 

- година спілкування «Україна у світовому і європейському 

вимірах» (9-11 кл., Білощук Л.П., Тищук І.В.) 

- фестиваль «Україно – тобі присвячуємо» (8-11 кл.). 

Велика увага приділялась формуванню в учнів готовності до захисту 

Вітчизни та виконання громадського і конституційного обов’язку. 

Саме цьому питанню присвячувався місячник «Рости. Живи. Пам’ятай. 

Батьківщину рідну захищай!». 

Усі проведені заходи в рамках місячника спрямовувались на 

підвищення пр6естижу військової служби. Відбувалось культивування 

ставлення до солдата як захисника Вітчизни, до героя. 

Класні керівники Карпюк Н.Ф., Камінська А.М., Устимчук О.В., 

Сліпченко О.В., Чернюк З.В., Мельничук Т.Л. спрямовували зусилля на 

виховання патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, 

національної ідентичності, самобутності. 

Заходи носили практичне спрямування. Насамперед, акція «Воїни 

АТО – захисники Вітчизни» надала старт патріотично-пошуковій експедиції 

«Грані пам’яті». 

Вона стартувала за такими напрямками: 

- «Герої АТО – наші земляки»; 

- «Жінки – учасники АТО»; 

- «Волонтери для захисту Вітчизни»; 

- «Діти для фронту і тилу»; 

- «Хай вічно горить вогонь пам’яті»; 

- «Україна – єдина країна». 

Воїнам АТО присвячувалась акція «Свічка пам’яті палає вічно» та 

«Бойові прапори захисника України». 

У полі зору педагогічного колективу залишається першочерговим 

питання забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей. 

Місячник безпеки дорожнього руху та здорового способу життя «Твій 

друг – безпечний рух» базувався на принципах виховання ціннісного 

ставлення особистості до себе. Позитивним є те, що найбільша увага 

приділялась практичним формам роботи. Учні 8-х класів створили абетку 

безпеки для учнів початкових класів. 

Дев’ятикласники виготовили буклети-поради «Запам’ятай і дотримуйся 

наших порад». Учні 1-7 класів склали маршрутні листи безпечного руху в 

мікрорайоні школи «Дорога з дому в Країну знань». 



Цікавим і змістовним став напрямок залучення учнів до різноманітної 

діяльності щодо їх інтересів з метою допомогти кожній дитині знайти справу 

до душі. 

Члени учнівського комітету «ТЕМП» стали ініціаторами цікавого 

шкільного життя. 

Народознавче свято «Хліб усьому голова» разом з членами 

літературно-драматичного гуртка підліткового клубу «Самоцвіт» у 

Центральній дитячій бібліотеці розкрило таланти дітей початкової ланки, які 

продемонстрували шлях від зернини, яку сіють у чорну ріллю до пахучого 

короваю на столі та чудову гру-естафету «Зв’яжи снопок». 

Загально шкільна акція «На крилах янголів» продемонструвала зусилля 

групи дітей, які намагаються підтримати бойовий рух бійців і щиро вірять, 

що своїми ангелами убережуть воїнів від ворожих куль. 

Святом дивовижної краси, креативності стала виставка-конкурс осінніх 

композицій, виробів з природного матеріалу «Осінні фантазії». Учні 

виготовили аплікації, моделювання, буклети, панно, які розкрили красу 

рідної землі та прекрасний осінній пейзаж. Найкращими були роботи учнів 

3-А класу (кл. кер. Зінчук О.В.), 3-Б класу (кл. кер. Котюк В.Б.), 4-А класу 

(кл. кер. Александрук Т.І.). Такі заходи сприяють вихованню ціннісного 

ставлення особистості до природи. 

Виставка-ярмарок «Українська паляниця» під девізом «Хай пахне 

солодко, трудом і творчістю людей» розкрила таланти всіх класних 

колективів, які представили вироби різноманітної яскравої випічки, смачні 

дегустації, майстер-класи, які захоплювали присутніх. Діти виступили у ролі 

казкових героїв – колосків, зерняток, паляничок. Найціннішим є те, що учні 

виходили з виставки-ярмарку з розумінням того, що хліб обов’язковий як 

повітря, як вода, як саме життя і його потрібно шанувати. У виставці взяли 

участь жителі мікрорайону та батьківська громадськість. 

З метою формування ціннісного ставлення до суспільства та держави 

проведено місячник формування правової культури, свободи, толерантності 

на основі національних та європейських цінностей «Європейський шлях 

України». 

Найрізноманітніші виховні заходи проводять класні керівники 

Андрущик В.І., Доманська Т.П., Захарченко Н.С., Король О.В., Білощук Л.П. 

на основі глибоких знань вікової психології та індивідуальних особливостей 

учнів. 

У центрі уваги – тренінги та юридичні консультації. Також змістовні 

лекції-тренінги за участю представників юридичних установ та громадських 

закладів – з працівником служби у справах дітей Самолюк І.Р., з юрисом 

громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини в 

м. Рівне Оленою Романівною, працівником ВГХПО «Нова Надія» та 

громадської організації «Всеукраїнська Організація ПРІСЕПТ». 

Застосування інформаційних форм та інтерактивних методів у виховній 

роботі, добровільний та особистісно-мотиваційний характер участі школярів 

позакласної роботи в навчальному закладі № 22 спрямовується на 



формування громадської компетентності як ключового шляху для 

формування патріотизму. 

Відбувається орієнтація на людину, а це в свою чергу сприяє 

модернізації виховного процесу. 

В квітні-травні 2017 року в закладі було проведено двомісячник 

«Співучасть у долі дитини» під девізом «Твори добро завжди і всюди! Нехай 

тебе шанують люди» та місячник поширення волонтерської діяльності 

«Живу тобою, Батьківщино!». Силами учительського, учнівського та 

батьківського колективів проведено ряд заходів, спрямованих на поліпшення 

матеріального становища дітей, що потребують допомоги. 
Назва акції Сума зібраних 

коштів 

Категорія дітей 

(хворі, сироти, 

інваліди, 

малозабезпечені 

тощо) 

Інформація про 

участь в акції 

(короткий зміст 

проведеної 

роботи) 

Примітка 

1. Благодійна акція 

«Твори добро» 

2 514 грн. Допомога 

Омельчуку Іллі на 

лікування 

Організація 

благодійної 

концертної 

програми за 

участю батьків, 

вчителів та учнів 

школи 

квітень 2017 

2.  Благодійна 

акція «Ти не один» 

1 000 грн. Допомога 

Жирковій Аліні на 

лікування 

Виготовлення 

великодніх 

сувенірів 

травень 2017 

3. Загальношкільна 

благодійна 

виставка-ярмарка 

«Великодній рай» 

1 400 грн. 

 

2 500 грн 

Допомога дітям-

сиротам 

 

Допомога  на 

лікування хворій 

мамі  учениці ЗОШ 

№ 22 Юхимець 

Вікторії (9-Б клас) 

Великодні 

подарунки 

 

Діти, батьки, 

педагоги закладу 

підготували 

великодні 

сувеніри, паски, 

крашанки та 

писанки, святкову 

випічку, пасхальні 

кошики. 

квітень 2017 

4. Міський 

благодійний 

Великодній 

ярмарок 

5 000 грн. Допомога учням на 

лікування 4-го 

класу Антонюка 

Андрія із НВК № 

17 та 1-го класу 

Дворянського 

Володимира із 

НВК № 12 

Діти, батьки, 

педагоги закладу 

підготували 

великодні 

сувеніри для 

продажу 

квітень 2017 року  

майдан 

Незалежності 

5. Благодійне 

свято «Скликає 

Великодній дзвін»  

1 000 грн. Дітям-сиротам 

(випускникам 11-х 

класів) 

 травень 2017 



6. Благодійна міні-

презентація міні-

проекту «Доброта 

від холоду зігріє» 

1 700 грн. Посильна 

допомога для 

бійців АТО у м. 

Попасна, с. 

Кримське 

Закупили: 

шкарпетки – 200 

шт.; листи, 

малюнки для 

бійців АТО, 

печиво, солодощі, 

вермішель крупи. 

травень 2017 

7. Загін 

«Волонтер» ЗОШ 

№22 підготував 

благодійну акцію 

«Юні та 

небайдужі» 

970 грн. Подарунки  дітям з 

малозабезпечених 

сімей  

Закупили солодкі 

подарунки до 

Великодня  

квітень 2017 року 

8. Благодійна шоу-

програма «Любіть 

Україну»  

1 400  грн. 

(актова зала) 

Передали для 

важкохворих 

учасників АТО 

через громадську 

організацію «Воїни 

світла» 

 квітень 2017 року 

9. XXII 

Традиційний 

Благодійний 

Марафон-2017  

«З вірою в 

майбутнє» 

1 250  грн. дітям-сиротам У благодійному 

марафоні взяли 

участь 50 дітей. 

метою є 

матеріальна та 

морально-

психологічна 

підтримка 

талановитих, але 

соціально-

незахищених 

випускників 

профільних шкіл 

палацу та дітей з 

особливими 

потребами 

травень 2017 

10.Майстер-клас 

по виготовленню 

оберегів для бійців 

АТО «Доброму 

ділу – добрий 

вінець» 

1 320 грн. бійцям 

розвідувального 

батальйону  ОК 

«Захід» 

Обереги листи і 

малюнки 

передали бійцям 

квітень-травень 

2017 року 

Загальна сума 20054  грн.    

В 2016-2017 навчальному році робота закладу щодо соціального 

захисту дітей пільгових категорій (984 дітей) проводилася відповідно до 

річного плану роботи школи, плану виховної роботи, плану роботи 

практичного психолога та соціального педагога. 

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано 

відповідно до нормативно-правової бази. Щорічно учні школи проходять 

медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на 



підставі довідок лікувальних закладів формуються спеціальні медичні групи, 

а також списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнені від 

занять фізичною культурою на навчальний рік або на певний термін. 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного 

процесу проводиться відповідно до Законів України «Про пожежну безпеку», 

«Про дорожній рух», Державних санітарних правил і норм, інших чисельних 

нормативних документів, які регламентують роботу школи з усіх питань. 

Щорічно багато уваги приділяється створенню комфортних умов 

навчання і праці розвитку матеріально-технічного забезпечення навчально-

виховного процесу. За погодженням з піклувальною радою школи 

фінансуються всі напрями діяльності закладу: забезпечення санітарно-

гігієнічних умов, покращення матеріально-технічної бази, придбання 

необхідних матеріалів для поточного ремонту кабінетів та загальних 

приміщень закладу, супровід участі учнів у конкурсах та змаганнях, 

нагородження переможців олімпіад тощо. 

В 2016-2017 навчальному році матеріальна база школи, благоустрій 

території значно покращились. За бюджетні кошти було виділено комплекти 

меблів для учнів початкової школи (кабінету 101), комплект комп’ютерної 

техніки (монітори, системні блоки, клавіатура і т.д.) в кількості 11 шт. для 

кабінету інформатики (каб. № 201), встановлено нове освітлення території 

закладу, відновлено значну частину огорожі школи та накладено асфальтне 

покриття на частині території школи. 

Відзначено значний вклад батьків у покращення матеріально-технічної 

бази закладу та створення комфортних умов навчання їх дітей в закладі. 

Так за позабюджетні кошти (благодійні внески батьків, спонсорів) в 

2016-2017 навчальному році були поставлені вікна (23 шт.) в 9 кабінетах 

(128 200 грн.), куплена мотокоса для косіння трави (3 100 грн.), фарба та інші 

матеріали для косметичного ремонту школи протягом липня-серпня 

(28 000 грн.), лавочки для учнів на коридори (20 шт. – 14 000 грн.), заміна 

освітлення (енергоекономні лампи – 1 каб. – 3 600 грн.). Значно покращилася 

матеріально-технічна база кабінетів, придбано 

– 2 проектори (25 300 грн.) 

– 1 телевізор – (2 300 грн.) 

– 1 ноутбук (10 000 грн.) 

– 1 системний блок (2 600 грн.) 

– 2 багатофункціональні пристрої (4 500 грн.) 

Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу були 

придбані 4 волейбольні м’ячі, комплекти шашок та шахів, спортивна форма 

(3 200 грн.). 

Силами адміністрації, педагогів, робітників школи, батьків та учнів 

приміщення і територія закладу підтримується на належному санітарно-

гігієнічному рівні. До початку 2017-2018 навчального року в приміщенні 

школи буде проведено черговий косметичний ремонт усіх навчальних 

кабінетів, майстерень, спортзалу та коридорів. 



Щомісячно питання щодо результатів аудиту фінансово-господарської 

діяльності (надходження, облік, витрати, інвентаризація позабюджетних 

коштів) розглядаються на засіданні піклувальної ради школи, перевіряються 

всі фінансові документи, акти, чеки, квитанції, які підтверджують 

надходження і витрат позабюджетних коштів і вивішуються на сайті школи. 

Також на сайті закладу висвітлюється вся інформація про виховні та 

методичні заходи, конкурси, змагання та відповідно переможці й привітання. 

За звітний період було розглянуто більше 20 звернень громадян з 

питань діяльності навчального закладу. Всі зауваження та пропозиції 

викладені батьківськими комітетами, радою школи та піклувальною радою, 

батьками, представниками органів громадського самоврядування своєчасно 

розглянуті директором школи та прийняті відповідні рішення. 

Весь педагогічний колектив, техперсонал, піклувальна рада школи, 

сім’ї і громадськість в тісній співпраці щорічно забезпечують комфортні 

умови для всіх учасників навчально-виховного процесу для того, щоб наше 

молоде покоління зростало розвинутими духовно, досконало фізичними, 

правово, морально та екологічно культурними, активними лідерами в 

суспільстві, толерантними, справжніми патріотами України, тобто 

майбутньою елітою нашої держави. 


