
Річний звіт про діяльність школи 
Протягом 2016-2017 навчального року педагогічний колектив школи 

працював над створенням умов для розвитку доступної та якісної освіти 

відповідно до вимог суспільства, що динамічно розвивається, запитів 

особистості та потреб держави з використанням виховного середовища 

рідного краю; впровадженням Державного стандарту  початкової та базової 

загальної освіти. 

У минулому році в школі навчалось 62 учні. З них на високому рівні 

навчалося  2 учні, що становить близько 3% від учнів школи, які оцінюються, 

на достатньому – 18 (40%), на середньому – 29 (56%). У 2017 році 3 

випускники 11 класу отримали атестат про загальну середню освіту. Два   

випускники школи стали студентами ВНЗ, один буде навчатися в ПТУ; один 

випускник 9 класу поступив до агро коледжу, шість – в ПТУ. Четверо 

дошкільнят відвідували дитячий садок. 

Навчально-виховний процес у школі забезпечували 14 вчителів з 

кваліфікаційними категоріями: вища -2, перша -8, друга -2, спеціаліст -2; 

педагогічне звання «старший вчитель» -2. 

Педагогічний колектив завершив роботу над науково-методичною 

темою «Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний 

процес як умова формування в учнів позитивного ставлення до навчання». 

Досвід узагальнено; впроваджується в навчально-виховний процес. 

Проведено круглий стіл «Педагогічні інновації», де вчителі презентували 

досвід роботи над проблемними темами. 

В школі був технологічний профіль. Учні 10, 11 класів навчалися на базі 

Ярунського МНВК, де здобували професію водія. Протягом цього 

навчального року одинадцятикласники завершать вивчення курсу технології 

за вказаним профілем. Десятикласники будуть працювати за навчальними 

планами універсального профілю.  

Всі учні школи були охоплені гуртковою роботою. Працювали 

вокальний, стрілецький, гурток «Юний майстер», «Глибини українського 

слова», «Юний фізкультурник» та гурток з інформатики. Працювали курси за 

вибором: «Школа журналіста» 10 клас, «Дерев’яна іграшка» 6 клас, школярі 

10 та 11 класу вивчили факультативний курс з української мови 

«Орфографічний практикум», 9 класу – «Цікава орфографія». 

Учні школи брали участь в олімпіадах та МАН. Учень 10 класу виборов 

ІІІ місце в обласному етапі захисту робіт МАН в секції «Українська мова» 

 ( учитель Калінченко Т. М.). Диплом ІІІ ступеня на олімпіаді з трудового 

навчання виборов учень 9 класу (вчитель Дмитренко В. С.)   

Є досягнення з військово-патріотичного виховання: ІІІ місце в районних 

змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки, І місце в особистий залік 

виборов учень 9 класу, ІІ місце – учень 8 класу. Команда учнів школи посіла 

ІІІ місце в районному етапі Всеукраїнської військово-патріотичної 

спортивної гри «Джура». 



Учні брали активну участь в міжнародному математичному конкурсі 

«Кенгуру» та фізичному – «Левеня». 

Всі учні школи забезпечувалися гарячим харчуванням. 

Методична робота в школі спрямована на реалізацію науково-

методичної проблеми. Основними формами методичної роботи були: 

динамічна група, МО класних керівників, творча група, психолого-

педагогічний семінар,  участь у роботі Слободороманівського освітнього 

округу. 

Основними завданнями МО є підвищення теоретичного, науково-

методичного рівня підготовки із питань психології, педагогіки та методики 

викладання предметів; озброєння вчителів – предметників та класних 

керівників сучасними сучасними технологіями, формами та методами роботи 

з учнем; узагальнення та використання передового педагогічного досвіду. 

На базі школи було проведено районний семінар заступників директорів 

шкіл на тему «Діяльність директора школи з навчально-виховної роботи 

щодо розвитку та творчої реалізації результатів інноваційного пошуку 

педагогів»; на базі РМЦ проходив районний семінар вчителів історії на тему 

«Розвиток хронологічної компетентності учнів у процесі вивчення історії», 

де основним доповідачем був учитель Подолянчук С. О. 

Протягом червня – серпня 2017 року було проведено поточний ремонт 

шкільних приміщень. Барвинівська сільська рада (сільський голова 

Гордійчук М. П.) виділила кошти в розмірі 15000 грн для придбання мінвати 

на утеплення стелі школи. ТОВ «БЕТЕК» (директор Фарафонов В. А.) були 

виділені кошти для придбання будівельних матеріалів – 4000 грн, музичного 

центра – 11000 грн, шкільних стільців – 6000 грн, водозливної системи – 

25000 грн. За батьківські кошти придбали фарбу, уайтспірит,  щітки малярні, 

відра, миючі засоби тощо на суму 6000 грн. 
 

 

 

 


