Аналіз навчально – виховного процесу
ЗОШ І-ІІ ст. с. Милятин за 2018-2019 н. р.
(Звіт директора школи 04. 06. 2019 р.)
Шановні колеги, працівники школи, члени піклувальної ради школи, всі
присутні!
В 2005 році МОН України запровадило звіти директорів шкіл перед
трудовим колективом, піклувальною радою, громадськістю, як захід, який
стимулює роботу керівника, захід, який сприяє чесно дивитися людям в очі,
розповісти про свою роботу і досягнення школи в цілому. Директор школи
завжди на видноті у колективу школи, в односельчан. Всі ви знаєте мою
роботу, буду говорити лише про те, що зроблено. На посаді директора школи
з 1985 року – 34 роки. Працюю не для звіту, а для дітей, для вчителів, для
односельчан, чесно дивлюся вам в очі, чесно виконую ті обов’язки, які
покладені на мене державою.
Кожного навчального року школа досягає певних успіхів в навчально –
виховному процесі. Але це заслуга не лише директора школи, а всього
педагогічного колективу, адже школа «вчителем стоїть». І я дуже рада, що
керую колективом розумних, здібних фахівців, однодумців, які також сповна
виконують свої обов’язки, завжди підтримають і не підведуть.
Окремо хочу сказати про працівників школи і подякувати їм за їхню
працю. Адже праця директора – це велика частина господарської діяльності. І
щоб у школі було чисто і охайно, щоб у школі було тепло, щоб у школі були
смачні і здешевлені обіди для дітей, треба багато працювати. І з цими
обов’язками справляються наші працівники: техпрацівниця, кухар, кочегари,
робітник по обслуговуванню приміщення школи. Дуже важливо, що всі ви
сумлінно виконуєте свою роботу, маєте золоті руки майстрів, а тому багато
робіт виконується своїми силами і не потребує великих капіталовкладень. Я
щиро дякую всім вчителям, працівникам школи за співпрацю, за розуміння і
бажаю всім міцного здоров’я і всього найкращого.
Головним завданням системи загальної середньої освіти на сучасному
етапі є забезпечення високої якості освіти й відповідності її потребам
особистості та суспільства.
Педагогічний колектив ЗОШ I – II ступеня с. Милятин у 2018-2019
навчальному році працював над втіленням у життя законодавства про

реформування й розвиток загальноосвітньої школи. В основу діяльності
покладено діючі законодавчі та освітні нормативні документи України.
Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:
- Статут школи, зареєстрований рішенням Милятинської сільської ради
№6 від 26.01.1996 р;
- Правила внутрішнього розпорядку,затверджені зборами трудового
колективу від 26.01.2010 р.;
Типові документи відповідають діючому законодавству,всім нормативним
документам,що регламентують перебування учнів у закладі освіти,Конвенції
ООН “Про права дитини”.
Протягом навчального року забезпечувалось право дітей 6 – 15 років на
базову загальну середню освіту.
Педагогічний колектив спрямував свою діяльність на реалізацію
проблемних питань школи:
1.
Підвищення якості освітніх послуг шляхом застосування
нових освітніх технологій навчання.
2.
Виховання учнів на традиціях і звичаях українського
народу,вивчення його історичної та культурної спадщини,формування
високої патріотичної свідомості,готовності до виконання громадських і
конституційних обов’язків, поваги до державних символів України.
У школі навчалось 53 учні у 5 класах, 14 учнів 3-5 та 7 класу –
індивідуально, 8 учнів 2-8 класів нагороджені Похвальними листами за
високий рівень навчальних досягнень, 1 учениця 9 класу одержала свідоцтво
з відзнакою, це становить 21%. 27 учнів закінчили навчальний рік на
достатній рівень знань (65%), 5 учнів - середній рівень (12%), 1 учень –
початковий рівень (2%). Якісний показник навченості становить 86%.
Із 6 випускників 9 класу здобуватиме повну середню освіту в
загальноосвітніх школах І-ІІІ ст. – 1 учень, у навчальних закладах I – II рівня
акредитації навчатимуться 5 учнів.
Документація школи (фіксація рівня навчальних досягнень учнів у
класних журналах, особових справах) велась з дотриманням єдиного мовного
режиму.
Найбільше балів для рейтингу школи принесли ті вчителі, які добре
підготували учнів до участі в районних олімпіадах і конкурсах, а саме:
1 місце в районному конкурсі «Новорічний подарунок» за роботу «В
очікуванні дива» зайняли учні 5 класу Коваль Софія, Стецюк Станіслав (кер.

Казімирова О. М.), стали переможцями обласної виставки – конкурсу і
нагороджені Грамотою управління освіти, науки та молоді Волинської
облдержадміністрації, Дипломом управління освіти, науки та молоді
Волинської облдержадміністрації нагороджена Бойко Вероніка, учениця 4
класу за участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Вишиванка
дитячими руками» (кер. Бойко О. В.), Дипломами ІІ і ІІІ ступеня,
сертифікатами учасників нагороджені учні 4-9 класів, які брали участь у
Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник», Федощук Соломія – учениця
9 класу, нагороджена Грамотою Павлівської сільської ради в конкурсі читців
Л. Українки (вчитель Сівер Є. Ф.).
Команда школи брала участь у 64-их туристських змаганнях серед
учнівської молоді Волині та 9-их обласних туристських змаганнях серед
сільських закладів загальної середньої освіти І-ІІ ступенів пам’яті Ігоря
Коротуна у с. Дачне Ківерцівського району (вч. Мельник В.С.) .
Протягом навчального року послідовно велась виховна робота, яка була
спрямована на виховання в учнів громадянських рис характеру, формування
національної
свідомості.
Продовжувалась
робота
по
військовопатріотичному вихованню учнів, вівся догляд за пам’ятниками та обелісками
на території села, працював музей школи.
Методична робота в школі велася під керівництвом відповідальної за
організацію навчально – виховної роботи в школі Завишнюк С.О..
Працювали такі методоб’єднання:
- вчителів початкових класів-керівник Покиньборода В.П.;
- методобєднання класних керівників-керівник Сівер Є.Ф.;
- методична рада-керівник Завишнюк С.О..
Вчителі предметів гуманітарного та природничо-математичного циклів
працювали у відповідних кущових методоб'єднаннях при Павлівському ліцеї.
Методоб'єднання проводились за планами, в яких було передбачено розгляд
теоретичних питань з проблем, відкриті уроки вчителів, їх творчі звіти,
вивчення нової методичної літератури, огляд новин педагогічної преси.
На конкурс «Творчі сходинки педагогів Волині» поступили методичні
розробки, а саме: Мельник В.С. – методичний посібник з географії
«Топоніміка сіл Іваничівського району», який був представлений на ХХІV
обласну виставку дидактичних і методичних матеріалів і вчитель
нагороджений Дипломом учасника цієї виставки.

Мельник В.С. як вчитель трудового навчання подав на конкурс методичні
рекомендації з предмета «Розвиток творчих здібностей учнів засобами
проектної технології на уроках трудового навчання».
Вчитель математики Бойко І.В. подала на конкурс посібник «Відсотки на
всі випадки життя», який розрахований на формування практичних навичок і
застосування отриманих знань в житті.
Протягом навчального року кожен вчитель школи працював над окремою
методичною проблемою, а також над проблемою школи: «Підвищення якості
освітніх послух шляхом застосування нових освітніх технологій навчання».
Методична робота сприяла підвищенню фахової майстерності вчителів, а в
результаті – підвищення якості знань учнів.
Кількість працівників, які працюють у школі, 23 особи. З них педагогічних
працівників - 17 осіб.
Мають такі кваліфікаційні категорії : вища категорія – 9 ; I категорія – 3 ;
спеціаліст – 3. Звання «Учитель-методист» мають 3 вчителі, «Старший
вчитель» - 6 вчителів. Вищу освіту мають 16 вчителів, середню-спеціальну –
1.
У школі проводиться щорічна атестація педагогічних кадрів відповідно до
плану роботи закладу.
Для проведення атестації педагогічних кадрів використовуються
традиційні та інноваційні форми: творчий звіт на педагогічній раді,
презентація творчої лабораторії, педагогічна виставка. У 2019 р. атестовано 1
вчителя на підтвердження вищої категорії та звання «Вчитель - методист».
Систематично і планомірно проводиться підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів. У 2018-2019 н.р. 5 вчителів пройшли курси підвищення
кваліфікації при Волинському ІППО.
У школі проводилась робота щодо комп’ютеризації закладу, впровадження
нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес.
Робота шкільної бібліотеки відіграє важливу роль в навчально-виховному
процесі. Забезпеченість учнів підручниками в 2018-2019 н.р. становила
100%.
Школа укомплектована програмно-методичним забезпеченням
навчального процесу. Навчальний план виконано, варіативна складова
реалізована повністю.

Проводилась систематична робота з органами охорони здоров’я, щодо
виявлення дітей з відхиленнями у фізичному розвитку - медичні огляди, на
основі яких видано наказ по школі про розподіл дітей на групи здоров’я.
Здійснювався соціальний захист дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених,
багатодітних сімей. Учні пільгової категорії харчувались за рахунок
державного бюджету, решта учнів школи одержували здешевлені обіди за
рахунок продукції, вирощеної на навчально-дослідній ділянці.
Працював філіал Іваничівської дитячої музичної школи, в якому учні
навчаються гри на музичних інструментах. Відрадно те, що багато
випускників вибирають професію, пов’язану з музикою.
Учнів, схильних до правопорушень, в школі немає.
Звичайно, що в роботі школи є ще багато проблем, які має вирішувати
педколектив. Є учні, які навчаються на 4, 5, 6 балів. Вчителі ведуть
індивідуальну роботу з цими учнями.
У новому навчальному році треба приділити особливу увагу методичному
зростанню вчителів - предметників, класних керівників, створити атмосферу
творчості, продовжувати формувати колектив з високою відповідальністю за
результати своєї праці.
Протягом навчального року підтримувався тісний контакт в роботі з
батьками та піклувальною радою школи. Двічі на рік проведено
загальношкільні батьківські збори, де вирішувались актуальні питання
навчально-виховної та господарської діяльності закладу. Дієво працювала
піклувальна рада під керівництвом голови Казимірова Р. В.. Батьки
допомагали в обробітку навчально-дослідних ділянок. Великий матеріальний
вклад батьків в ремонт школи. Я надіюсь, що і в цьому навчальному році
батьки відгукнуться і допоможуть зробити ремонт класних кімнат.
У 2019-2020 н.р. педколектив працюватиме над впровадженням державних
стандартів початкової та базової загальної середньої освіти, буде
впроваджувати Державний Стандарт НУШ у 1 і 2 класах, виконувати накази
МОН України щодо підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної
освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства,
економіки та забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її
індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом
життя.

Я думаю, що ми і надалі будемо співпрацювати: дирекція школи,
педколектив, піклувальна батьківська рада. Тільки в такій співдружності
можна досягти успіхів.
Закінчуючи виступ, хочу подякувати всім, хто прийшов сьогодні на звіт
директора: вчителям, працівникам школи, представникам батьків.
Можливо, є до мене якісь питання, чи хтось хоче сказати слово – будь
ласка.

