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ЗАГАЛЬНА 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО ШКОЛУ

 Будівля прийнята в експлуатацію в 1985р.

 Земельна ділянка має площу 1,5 га

 Педагогічних працівників – 16

 Обслуговуючого персоналу – 10 

 Навчання завершили – 137 учнів (11 класів )

 Середня наповнюваність класів – 13 учнів



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 спеціаліст вищої категорії 
– 8 чол.;

 першої  - 2 чол.;

 другої - - чол.;

 спеціаліст  - 4 чол.

 вчитель методист – 3 чол.

 Старший вчитель –6 чол.

 Середнє тижневе 
навантаження 
педагогічних працівників  
18год.



МЕТОДИЧНА РОБОТА

 Виявлення і  
розвиток творчих
здібностей учнів з 
метою формування
компетентної
особистості

Проблема, над якою працює
педколектив школи



ПІДВИЩЕННЯ НАУКОВО –

МЕТОДИЧНОГО РІВНЯ ШЛЯХОМ 

УЧАСТІ У СЕМІНАРАХ.
 Проведені районні методичні об’єднання з англійської 

мови, біології, математики, хімії, історії, фізвиховання; 
наукова-практична  конференція з історії , тренінги для 
директорів шкіл

 Вчителі Лук'янчук Н.П та Задорожна Г.І  брали участь в 
обласних  семінарах та конференціях 



РІЗНОМАНІТНІ ФОРМИ РОБОТИ,  ПРОВЕДЕНІ У 

ШКОЛІ ПРОТЯГОМ 2015-2016 Н.Р.
 • Засідання методичних  об'єднань.

 • Методичні рекомендації.

 • Індивідуальні консультації для вчителів та учнів.

 • Ознайомлення з матеріалами  періодичних видань.

 • Засідання педагогічної ради, наради при директорі та заступнику.

 • Аналіз результативності роботи вчителів протягом навчального року.

 • Відкриті уроки.

 • Співбесіди з класними керівниками по питанню роботи з батьками.

 •



НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ

До першого класу були залучені всі діти, яким

виповнилось 6 років, а це 14 учнів. 

5 учнів здобували освіту за екстернатною формою 

навчання. 

9 випускників отримали атестати про повну загальну 

середню освіту, 11 отримали Свідоцтва про базову 

середню освіту



УЧНІ НАШОЇ ШКОЛИ ТРАДИЦІЙНО АКТИВНІ

УЧАСНИКИ МІЖНАРОДНИХ КОНКУРСІВ
 1. ―Кенгуру‖ (Всеукраїнський конкурс юних знавців з математики) – 17 учасників, добрих результатів 

(вчитель Шойко Л.В.) ;

 2. ―Бобер‖ (Всеукраїнський конкурс юних знавців з інформатики) – 2 учасники  Сербін Діана , Молодан 
Максим (вчитель  Гречановський М.Г.);

 3. ―Колосок ―(Всеукраїнський конкурс юних знавців з природознавства) – 34 учасники, 19 – Золотий 
колосок; ―Колосок - весняний‖ 21 учасник , 11 ―Золотий колосок‖ (вчитель Галай Н.В.);

 4. ―Омріяна Україна очима дітей‖ (ІІ Всеукраїнський конкурс-фестиваль дитячих малюнків) 5 учасників ( 
отримали грамоти Романчук Микола, Тарасенко Карина, Петрушенко Марина, Жмура Софія, Головко Інна) 
Вчитель Галанова О.Д.

 5. ―Левеня‖ (Всеукраїнський конкурс юних знавців з фізики) – 7 учасників, 5 добрих результати Романчук
Микола , Жмура Софія, Петрушенко Марина, Кордівський Денис, Бакляк Вікторія(вчитель  Гречановський М.Г, );

 6. ―Соняшник‖ (Всеукраїнська українознавча  гра) – 16 учасників- дипломи переможців шкільного рівня- 5 
Балицька Дарина,Шаповалова Євгенія, Стельмах Аліна, Фігура Андрій, Голюхова Джесіка; Дипломи І ступеня 
регіонального рівня отримали 2 учні Галай Вероніка,Чубатенко Вікторія; Дипломи ІІ ступеня регіонального рівня 4 
учні- Кульчак Анастасія, Гульвас ДаринаТроїцька Юліана,Пятаченко Вікторія; 1 Диплом ІІІ ступеня регіонального 
рівня – Левицька Карина; Координатор гри  Троїцька Т.В.)

 7. ―Гринвіч‖ (Всеукраїнський конкурс з англійської мови) – 19 учасників: 3 срібних сертифікати  та 1 бронзовий ( 
вчитель Лукянчук Н.П.)

 8. Міжнародний конкурс шкільних медіа – 2 учні – Бакляк Вікторія, Головко Галина (вчитель Шойко Л.В.)  ДИПЛОМ 
переможця Міжнародного конкурсу шкільних медіа ( перемога в номінації ―Найоригінальніше шкільне медіа‖
веб-сторінка ―Шкільний тиждень‖)



АКТИВНІ УЧАСНИКИ ШКІЛЬНИХ ТА РАЙОННИХ 

ОЛІМПІАД , КОНКУРСІВ, ФЕСТИВАЛІВ, 

ЗМАГАНЬ
 15 учнів взяли участь у районних предметних олімпіадах

 ―Кобзар у нашому домі‖ (Районний конкурс читців) у 
номінації ―Сучасна поезія про Т. Шевченка‖ ІІ місце в 
різних вікових категоріях отримали Головко Галина та 
Жмура Софія

 ―Старти надій‖ (ХУ районні спортивні змагання) 15 учнів 
взяли участь , 6 посіли призові місця в особистій 
першості серед дівчат і хлопців – Шутіна
Вікторія,Тарасенко Каріна, Жмура Софія,Головін Артем, 
Кордівський Денис, Зама Євген( вчитель Таваков В.М.)

 ―Прангліміне-2016‖ (пятиборство) ( Районні змагання з 
усного математичного рахунку) 5 учасників ( серед 
дівчат 7-11 класів І місце отримала Бакляк Вікторія, ІІ 
місце – Бєлікова Вероніка,ІІІ місце – Максимова 
Анастасія; серед хлопців 7-11 класів І місце отримав 
Фастівський Григорій)



НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ

За  результатами успішності серед учнів 1- 11 

класів 16 мають високий рівень, 47 достатній, 

68 середній, 4 початковий .
Навчальні досягнення учнів

високий

достаьній

середній 

початковий 



16 учнів відмінників нагороджені 

Похвальними листами. 

Кузьмич Ліза учениця 9 класу отримала 

Свідоцтво про базову середню освіту з 

відзнакою



Результати ЗНО як ДПА 2015 – 2016 н.р

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

укр мова історія математика

високий

достатній

середній

низький

підтвердили

підвищили

понизили

•Кількість випускників, які складали ЗНО 

•з української мови та літератури – 9 учнів

• них написали на:

високий рівень – 0 (%)

достатній рівень – 4 (44%)

середній рівень - 5(56%)

низький рівень - 0(%)

підтвердили річну оцінку - 0(%)

підвищили річну оцінку - 0(%)

понизили річну оцінку - 9(100%)

•Кількість випускників, які складали ЗНО

• з історії України – 7 учнів

•З них написали на:

• високий рівень  - 0(%)

• достатній рівень 2(28%)

• середній рівень - 4(57%)

• низький рівень -1(14%)

• підтвердили річну оцінку-1(14%)

• підвищили річну оцінку -2(28%)

• понизили річну оцінку -4(57%)

•Кількість випускників, які складали ЗНО 

•з математики – 2 учні

З них написали на:

високий рівень -0(%)

достатній рівень -2(100%)

середній рівень -0(%)

низький рівень-0(%)

підтвердили річну оцінку -1(50%)

підвищили річну оцінку -0(%)

понизили річну оцінку -1(50%)



РОБОТА ДОПОМІЖНИХ СЛУЖБ

Рада профілактики правопорушень серед 
неповнолітніх

Бібліотека
Загальний фонд бібліотеки на кінець 
навчального року становить – –5523 із них:
художня література – 2567 книг;
підручники – 2403 книги;
Брошури 553
Протягом  2015-2016 н.р. бібліотеку 
поповнили книгами 
-Художня література – 30 шт
-Підручники – 43 шт.



БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Станом на 1 січня 2016 року у школі замінено протягом вересня – грудня 2015р. 23 вікна і використано 88494 гривни

на придбання, встановлення та облаштування цих блоків.

Благодійна допомога надійшла від таких організацій , установ та фізичних осіб:

ТОВ «АГРОКАПІТАЛ ЮГ» - 48000грн;

Добренська сільська рада – 30000 грн;

ТОВ «Явкинський елеватор» - 1200 грн

ДНВП «Золотий колос Баштанський» - 1000 грн.;

ПП «Корона» - 3732 грн;

Батьки учнів 5 класу – 2400 грн;

Благодійні внески батьків через Батьківський комітет школи – 2162 грн.

Благодійну допомогу у вигляді робіт та послуг надали батьки учнів Лукянчук І.І., Нижник Н.Б., Ванжула В.М, Терещенко 

Є.О., Здоровіцький С.М., Здоровіцький А.М.Тарасенко М.М. , Олійник П.В.

Висловлюємо подяку всім батькам, спонсорам, підприємцям, які не байдужі до проблем навчального закладу і завжди

готові допомогти коштами , матеріалами, приладами, працею або ж просто порадою.



НОВЕНЬКІ КОМПЮТЕРИ ВІД  “НІБУЛОНУ”



РОБОТА  З БАТЬКАМИ

 Засідання  батьківського комітету 

 Індивідуальні бесіди з батьками

 Започатковані тренінги з батьками 
за віковими особливостями їх дітей 
Проведені загальношкільні 
батьківські збори : ―Профілактика
жорстокого поводження з дітьми » -.

 Зв’язки з громадськістю



ВИХОВНА ТА

ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
 • 14 січня учнями та батьками нашої школи було

зібрано та відправлено благодійну допомогу 79 

аеромобільній бригаді

 • Вчитель «Захисту Вітчизни» з учнями 10-11-х 

класів провели інформаційну годину про учасників 

АТО  з нашого району

 • учні школи провели акцію милосердя «Подарунок 

воїну АТО на Миколая»

 •активними учасниками акції «Обереги для воїнів 

АТО»  стали учні1-11 кл. 

 •Продовжено акцію ―Допоможи воїну АТО‖ ( передано 

гуманітарну допомогу через волонтерський  центр м. 

Миколаїв та  через департамент  освіти до Великодніх 

свят



ПАТРІОТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ 
 Парад вишиванок

 Заходи до Дня захисника України

 Героям небесної сотні 
присвячується

 День перемоги



ЕКОЛОГІЧНЕ  ВИХОВАННЯ

 •Екологічні акції ―Чисте
подвіря ―, ―Посади яблуню‖

 Благоустрій пришкільної 
території ―Толока- 2016‖

 Акція ―Чистота села  
залежить від тебе‖

 Уроки сталого розвитку



КОНКУРС “МОЄ КВІТУЧЕ  СЕЛО”



ТИЖДЕНЬ ДОБРИХ СПРАВ

 Виховні години у всіх 
класах

 Квест-гра ―Творіть добро‖

 Відео- інтерв'ю ―Що
означає творити добро?‖



АКЦІЯ «ДОПОМОЖЕМО ВОЇНАМ АТО»

Виготовлення оберегів

Написання листів

Збір продуктів харчування



АКЦІЯ “5 КАРТОПЛИН”





 ВИБОРИ  ПРЕЗИДЕНТА  ШКОЛИ



Президент школи 

Кузьмич Єлизавета

Члени учнівського Парламенту

2015-2016 н.р.



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Соціальний паспорт школи за 2015-2016 н.р.:

Діти-сироти-1

Діти-півсироти-

Діти-інваліди-1

Учні з неповних сімей—

Учні з багатодітних родин-18

Учні з малозабезпечених родин-13

Учні,батьки яких перебували(-ють)у зоні АТО-2



ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

малозабе

зпечені

Сироти, 

ПБП

З 
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ими 
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ми

Інваліди багатоді

тні

Загибли
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Учасник

ів в АТО

чорноби

льці
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обстежен

ня
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4кл
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4кл
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4 9 - 1 - - 1 - 9 - - 1 1 - - - -

Зведена інформація по харчуванню Новоєгорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за 2016 року
Підлягають харчуванню 

осв. субв. 11 учнів (1-4 кл.10 учнів , 5-11 кл. 1 учень)

рай.бюджет 20 учнів  (1-4 кл.10 учнів, 5-11 кл.10 учнів)

За батьківські кошти

32 учні



ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ

Найголовнішим для 

людини є життя, а 

найбільшою цінністю в 

житті є здоров’я - ця ідея

супроводжує всю 

навчально-виховну, 

пізнавальну та 

позашкільну роботу 

школи.

Протягом

навчального року були

проведені різні заходи, 

щоб сформувати в учнів

усвідомлення того, що

здоров’я – основа 

щастя людини.



УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Річний план 
роботи школи

внутрішкільний
контроль

Календарний 
план вчителів-
предметників

Робота з 
вчителями

Наради, педради

Перспективний 
план роботи 

школи на 5 років




