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школи I-III ступенів № 270
Деснянського району міста
Києва
про роботу в 2019-2020
навчальному

році.

I.Коротка характеристика
закладу:структура,контингент
учнів,склад педагогічного
колективу.
Школа I-III ступенів №270 трьохступенева,включає в себе
початкову,середню та старшу школу:відповідно 1-4 класи- 299 учнів,
5-9 класи-288, 10-11 класи-68 учнів.Всього дітей в школі 655,які
відносяться до різних верств населення,в основному це діти з сімей
середнього рівня достатку.
В школі навчаються 123 дитини народжених від ліквідаторів аварії на
ЧАЕС.
Педагогічний колектив сталий,в основному працюють вчителі з
достатньо
великим стажем роботи і відповідною категорією.
Всього вчителів 45 , з них:
Вчителів вищої категорії-28
вчителів I категорії
-9
вчителів II категорії - 3
спеціаліст
-5
старших вчителів
- 14
учитель-методист
-2
відмінник освіти
України
-2
до 5 років
-2
до 10 років
-4
10-20 років
-8
Більше 20 років
- 30

класи з розподілом на групи української та іноземних мов у такому складі:
Клас
Всього
Хлопці
Дівчата
Англійська
Українучнів
мова
ська
мова
1-А
25
14
11
25
1-Б
25
14
11
25
1-В
25
12
13
25
2-А
32
16/16
16
16
2-Б
ЗО
20
10
15/15
2-В
ЗО
18
12
15/15
3-А
14
26
12
26
3-Б
28
14
14
14/14
3-В
14
26
12
26
4-А
25
16
9
11
4-Б
27
14
13
15
1-4

299

164

мова

14
12

135

273

26

Англ.моваІ/
Англ.мова II
23/9
19/12
18/11
19/11
18/9
15/13
14/13
19/9
19/10
16/11

Нім.моваІ/
Нім.мова II
9/23
12/19
11/18
11/19
9/18
13/15
13/14
9/19
10/19
11/16

180/108

108/180

-/14
-/14
-/17
-/23

5-А
5-Б
6-А
6-Б
7-А
7-Б
8-А
8-Б
9-А
9-Б

32
31
29
ЗО
27
28
27
28
29
27

12
15
13
15
11
17
17
17
13
15

20
16
16
15
16
11
10
11
16
12

16/16
16/15
15/14
15/15

5-9

288

145

143

105/102

13

15

10-А

Німецька

14/14
14/14
15/14

11-А
11-Б

17
23

7
9

10
14

14/14/17/23/-

10-11

68

29

39

68/-

-/68

1-11

655

338

317

521/108

154/235

28

2. ЗАВДАННЯ І ПРОБЛЕМИ,НАД ЯКИМИ ПРАЦЮВАВ ЗАКЛАД.
ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного
інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу,
рівень освіченості і культури всієї нації набувають вирішального
значення для економічного і соціального поступу країни. Інтеграція
і глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, які
відбуваються у світі, перспективи розвитку української держави
вимагають оновлення системи освіти.
України до світового освітнього простору зумовлює приведення
вітчизняних освітніх стандартів у відповідність із нормами
світового товариства.
Сукупність провідних науково-методичних ідей, принципів,
підходів, що визначають основні цілі, стратегію та специфіку
діяльності навчального закладу, визначає основні положення щодо
організації навчального процесу в період реформування освіти та
інтеграції у світовий простір.
Для успішної діяльності навчального закладу необхідно розуміти,
які вимоги ставить держава до випускника сучасної школи. Він
повинен бути особистістю, інноватором та патріотом. Так
зазначено у Концепції Нової української школи, яка є основою
закону «Про освіту».
Пріоритетними напрямками роботи школи є:
 формування високоморальної особистості на основі всебічного
розвитку здібностей дитини з врахуванням її психологічних
особливостей та природного потенціалу;
 поглиблення та удосконалення освітньої роботи на основі
впровадження інноваційних освітніх технологій;
 забезпечення наступності між усіма ланками освітнього процесу;
 посилення роботи з обдарованими учнями;

навчання і виховання дітей з особливими освітніми
потребами;
 формування свідомого і відповідального ставлення учасників
освітнього процесу до навчання, виховання і розвитку;
 безпечне освітнє середовище;
 розвиток емоційного інтелекту;
 збереження, покращення та оптимізація матеріально-технічної
бази школи, комп’ютеризація освітнього процесу та
управлінської діяльності;
 позитивний імідж навчального закладу;
 збереження та збільшення контингенту учнів.
Основне завдання це створення комфортних умов навчання, за
яких
здобувач освіти відчуває свою успішність, може
помилятись, але бути впевненим у своїй безпеці, стає
інтелектуально досконалим, що робить його активним шукачем
шляхів і засобів вирішення проблем та досягнення власної мети.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

-

сильні сторони школи І-ІІI ступенів № 270:
профільне навчання (правовий профіль, вивчення української мови
на профільному рівні);
стала система фізкультурно-оздоровчої роботи в школі;
дієва система роботи з обдарованими дітьми;
висококваліфіковані педагогічні працівники;
згуртований колектив;
сприятливий психологічний клімат;
співпраця школи з дошкільними навчальними закладами № 768 та
№769;
децентралізація навчального закладу;
ремонт закладу освіти (за державний рахунок було проведено
ремонт навчального закладу: перекрито дах, замінено вікна на
енергозберігаючі, частково проведено ремонт інженерних
комунікацій; у 2019 році встановлено пожежну сигналізацію та
ведуться роботи з встановлення високошвидкісного Інтернету та
локальної мережі в усіх кабінетах);
ремонт вхідної групи з встановленням пандусу;
в 9 кабінетах встановлені інтерактивні комплекси;
в школі працюють 4 кабінети інформатики;
на базі школи працює філіал ЦДЮТ Деснянського району
(майстерня творчості – гуртки: художня гімнастика, вокальна
студія, домашній майстер, авіамодельний, радіоелектронного
конструювання, креативна майстерня, робототехніка, чарівна
глина) та ДСШ № 18, 23;
шкільні традиції (проведення флешмобів, родинних свят, Дня
матері, свята святого Миколая, «Веселі старти», День здоров’я
тощо);
змістовний веб-сайт закладу освіти, активні групи в соціальних
мережах, власний ю-туб канал School270Kiev.
Проте є і слабкі сторони школи:
повільне оновлення матеріально-технічної бази;
відсутність локальної мережі в деяких кабінетах;
невідповідність сучасним вимогам кабінетів хімії, біології,
географії;
низький рівень володіння окремими педпрацівниками сучасними
інформаційно-комунікативними технологіями.
Загрози:
конкуренція з іншими закладами освіти;
професійне вигорання педпрацівників;
конфліктні ситуації в закладі освіти (суперечки, проблеми
адаптації тощо)
девіантна поведінка підлітків.

Можливості:
- ефективне управління закладом освіти;
- введення нових напрямків навчання (зокрема, введення
допрофільної підготовки);

- ширше використання дистанційних форм навчання;
- створення єдиного інформаційного середовища;
- участь у громадських проектах.
Підвищення якості освітніх послуг в інноваційному закладі,
оптимізації управлінської діяльності, формуванні свідомого
громадянина України через створення освітнього середовища, що
дозволить забезпечити розвиток учня, здатного впливати на свою
особистісну освітню траєкторію, та виховання справжнього
патріота з активною громадською позицією.
Основними завданнями розвитку закладу освіти є:
Задоволення потреб у здобутті загальної середньої освіти на
рівні державних стандартів; різнобічний розвиток індивідуальності
дитини на основі вивчення і врахування її особистісних здібностей,
інтересів, потреб.
1. Робота щодо створення умов для формування індивідуальних
освітніх маршрутів учнів в умовах допрофільної та профільної
освіти, в системі роботи з обдарованими учнями, для надання
освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами
(інклюзивне, індивідуальне навчання).
2. Створення сучасного освітнього середовища; запровадження
системи STEM - навчання.
3. Розробка системи активного включення сім’ї в процес
самовизначення, самореалізації учнів через педагогіку
партнерства.
4. Розвиток дистанційної освіти як елементу інноваційного процесу
освітньої діяльності в реаліях сучасності.
5. Ефективна, постійно діюча система безперервної освіти педагогів.
6. Підвищення психологічної культури учасників освітнього
процесу.
Очікувані результати:
 Підвищення якості освіти.
 Забезпечення необхідних науково-методичних, організаційних і
матеріально-технічних умов.
 Зростання творчої активності педагогів, здатних працювати на
засадах інноваційних підходів до організації освітнього процесу,
власного творчого безперервного професійного зростання;
 Здійснення проектної та дослідницької діяльності, засвоєння
науково-технічних знань, розвиток навичок критичного мислення,
зокрема через використання системи STEM - навчання.
 Поповнення медіа контенту, необхідного для ілюстрування
навчального матеріалу, що зробить навчання цікавим, а ґаджети
стануть помічниками в навчанні

3. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ЗДОБУТТЯ
ПОЧАТКОВОЇ,БАЗОВОЇ,ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ.
КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА МІКРОРАЙОНУ,ЗАХОДИ,
ЯКІ ВЖИВАЛИСЬ ЗАКЛАДОМ З МЕТОЮ ПОВЕРНЕННЯ
ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ.

За школою I-III ступенів №270 закріплені будинки мікрорайону:
пр. Маяковського: 11,11а/2,11б,15а,15б,15в,17а,17б,17в,17г,17д
вул.Каштанова : 4,8,8а,8б,10,12а,12б,14,14а,14б
вул..Бальзака :

14,16,16а

В мікрорайоні школи проживає 1185 дітей шкільного віку.З них в
загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів навчається 1095,
у професійно-технічних навчальних закладах 59,на основних відділеннях
вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації 31.
Педагогічним колективом школи створюються всі умови для
обов’язкового
здобуття початкової,базової та повної загальної середньої освіти.
Адміністрацією школи,класними керівниками спільно з службою у
справах дітей Деснянського району проводяться спільні рейди за місцем
проживання учнів,які пропускають уроки без поважних причин.Батьки та
учні, які порушують вимоги щодо здобуття загальної середньої освіти
запрошуються на бесіди з адміністрацією,малі педагогічні ради,засідання
дисциплінарної комісії при раді школи.З такими учнями постійно працює
шкільний психолог.
Дітей шкільного віку, які не навчаються в мікрорайоні школи немає.

4. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ
ЗАКЛАДУ.РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ.УЧАСТЬ
В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ТА ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.

У 2019-2020 навчальному році відповідно до Закону України «Про освіту»,
«Про повну загальну середню освіту» з метою подальшого вдосконалення роботи з
педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового
рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної діяльності, з метою створення
необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я
та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціально-, загально- та
надпредметних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і
можливостей учнів, керуючись основними документами про організацію методичної
роботи з педкадрами:
- Закон України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»;
- Рекомендації щодо організації методичної роботи з педагогічними
працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних
закладах освіти;
- Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти;
- Типове Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене
наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06 жовтня 2010 року зі
змінами;
- Перспективний план роботи школи на 2016-2021 роки;
- Річний план роботи школи.
Педагогічний колектив школи продовжив роботу над науково-методичною
темою "Формування компетентностей учнів засобами інноваційних технологій".
Згідно з Перспективним планом роботи школи на 2016 – 2021 роки, 2019-2020
н.р. – апробаційно-впроваджувальний етап творчої реалізації загальношкільної теми,
мета якого:
 вивчення досвіду роботи вчителів і виявлення труднощів з подальшою їх
корекцією;
 апробація освітньої моделі в педагогічній діяльності;

розробка й апробація системи соціально-психологічної підготовки вчителя до
педагогічної діяльності в інноваційних умовах;

апробація моделі формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця.
Основні завдання:
 спрямування організації досвіду з реалізації проблеми в роботі педагогічного
колективу;
 корекція діяльності вчителів, які мають труднощі в роботі над новою проблемою;
 апробація системи діяльності школи та вчителів у процесі реалізації науковометодичної проблеми.
Для організації та планомірного здійснення методичної роботи було видано наказ
по школі № 149 “Про організацію методичної роботи у 2019-2020 навчальному році”
від 01 вересня 2019 року.
З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва
методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено

та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над
методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних
методичних комісій на 2019-2020 навчальний рік.
Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:
- мотивація, стимулювання, науково-методична підготовка та реалізація
проблеми школи;
- створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти та
підвищення професійної майстерності кожного вчителя;
- реалізація в практичній діяльності школи концептуальних основ та принципів
розвитку системи освіти;
- стан науково-дослідницької роботи учнів і вчителів школи;
- сучасні педагогічні технології у освітньому процесі;
- підвищення педагогічної майстерності вчителів;
- аналіз результативності виступу учнів у районному та міському етапах
учнівських олімпіад з базових дисциплін, МАН, різноманітних предметних
конкурсах, турнірах;
- підготовка та проведення педагогічних рад «Закон України «Про освіту», «Закон
України «Про повну загальну середню освіту», «Адаптація учнів 1-х, 5-х класів до
нових умов навчання», «Концепція розвитку освіти України на період 2015-2025
р.р.», «Концепція Нової української школи»;
- підведення підсумків методичної роботи за 2019-2020 н.р. та прийняття
рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2019-2020 н.р.
Протягом 2019-2020 навчального року було організовано роботу 6 методичних
комісій вчителів, затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими
працювали, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних
комісій була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової
майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність
шкільних методичних комісій була спланована на основі Перспективного та Річного
планів роботи школи. Кожна з шкільних методичних комісій провела по 5 засідань,
робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях
методичних комісій обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ
щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2019-2020 н.р., зміни у
навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів,
проведення моніторингів, затвердження завдань для державної підсумкової
атестації), так і науково-методичні питання. Упродовж навчального року всіма
шкільними методичними комісіями було проведено предметні тижні. Протягом року
проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними
документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим
педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з
предметів тощо. З метою загальної теоретичної підготовки педагогічного колективу
до впровадження в практику методичної теми впродовж року були проведені круглі
столи ШМК з питань обґрунтування вибору проблеми, визначення її місця у системі
важливих ідей і закономірностей методики викладання предметів.
Методична комісія вчителів початкової школи (керівник МК – Макаренко
Олена Олександрівна) працювала над проблемою: «Формування компетентностей
молодших школярів засобами інноваційних технологій». Своїм досвідом вчителі
обмінювались на відкритих уроках, позакласних заходах, впроваджуючи ідею
взаємонавчання. Вчителі початкової школи застосовували у навчальному процесі

проектну діяльність. Але недостатня увага приділялася обдарованим дітям, які брали
участь у предметних олімпіадах, але не показали високих результатів. Вчитель
початкових класів Барсук О.О. була членом журі районного етапу Всеукраїнської
предметної олімпіади з української мови.
У 2019-2020 навчальному році методична комісія вчителів іноземних мов
(керівник МК – Падеріна Лариса Павлівна) працювала над науково-методичною
проблемою «Інноваційні технології у викладанні іноземних мов як реалізація
основних положень Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти». Вчитель
німецької мови Петренко Т.П., вчитель англійської мови Мартиненко С.В. – члени
журі районного етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з іноземних мов. Вчитель
німецької мови Карпіна Г.П. підготувала призерів районного конкурсу-фестивалю
«Karneval in Deutschland» (І місце), призера МАН районнго етапу в секції «Німецька
мова» (І м., Дацюк А., 10 а клас), була членом журі цього конкурсу, вчитель
англійської мови Мартиненко С.В. – призера районнго етапу Всеукраїнської
предметної олімпіади з англійської мови (ІІ м., Корсунський Д., 11 б клас). У рамках
тижня іноземних мов вчителі МК провели ряд заходів: (декламування віршів серед
учнів початкових класів (вчителі Падеріна Л.П., Мартиненко С.В.), захід до Дня
Європи, флеш-моби до визначних подій в житті держави.
Методичне об’єднання учителів природничо-суспільствознавчих дисциплін
(керівник – Гусак Лідія Петрівна) працювало над темою «Інтерактивні технології в
розвитку творчих здібностей учнів». В цьому році вчителі історії, географії, біології,
хімії плідно працювали з обдарованими дітьми, про що свідчать результати
предметних олімпіад та конкурсів (загалом 10 призових місць у районі). Вчителі
Коршунова Г.Г., Гусак Л.П., Кобенко Т.І. – члени журі районних етапів
Всеукраїнських предметних олімпіад з біології, географії та хімії, Коршунова Г.Г.
була також членом журі І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського територіального відділення
Малої академії наук України.
МК учителів словесності (керівник МК – Лаврінчук Інна Семенівна) свою
методичну роботу спрямувало на вирішення проблеми «Моделювання творчих
завдань на уроках української мови для учнів як засіб спонукання до навчальної
діяльності та мотивації саморозвитку учнів». Розглядаючи новітні підходи, вчителі
приділили увагу інтерактивному навчанню, методи якого демонстрували на
відкритих уроках. Вчитель української мови та літератури Скред Т.В. була членом
журі районного етапу Всеукраїнської предметної олімпіади, Гуленко Т.В. – член журі
ІІ (районного) етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені тараса Шевченка. У 2019-2020 навчальному році лише 4
призових місця у районних олімпіадах і конкурсах, що є меншим показником, ніж у
минулому році, і є свідченням послаблення роботи з обдарованими дітьми.
Робота методкомісії вчителів фізико-математичних дисциплін та інформатики
(керівник МК – Лисенко Ольга Борисівна) проводилась згідно запланованих заходів
по темі: «Використання новітніх комп’ютерних технологій на уроках математики і
фізики та у дистанційному навчанні». Не досить плідною була робота з обдарованими
дітьми, про що свідчать показники результативності предметних олімпіад та
конкурсів, де учасники посіли 3 призових місця. Лисенко О.Б. була членом журі
районного етапу Всеукраїнської предметної олімпіади з математики.
Робота методкомісії вчителів вчителів фізичної культури та трудового навчання
(керівник – Прохніч Вікторія Віталіївна) проводилась згідно запланованих заходів по
темі: «Психолого-педагогічні умови здійснення освітнього процесу на основі
моніторингу на уроках». У 2019-2020 навчальному році учні школи брали участь у

шкільних, районних та міських змаганнях до Дня фізичної культури та спорту,
районних змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч» (ІІІ м.), «Олімпійське лелеченя» (ІІ
місце на районному рівні), з волейболу серед дівчат (ІІ місце в районі), з волейболу
серед юнаків (V місце у районі), у шкільних «Веселих стартах» (3-4 класи), змагання
«Cool Gaims» (вікова категорія 2009 р.н., І місце, ІV місце в місті), змагання з футзалу
серед учнів 5-х класів (І місце на районному рівні). Вчителі фізичної культури
проводять роботу з обдарованими дітьми, враховуючи стан їх здоров’я і фізичні
можливості. Вчителі трудового навчання Вепринцев В.М. та Позняк В.О. підготували
3 призерів районних олімпіад, Позняк В.О. - член журі районного етапу
Всеукраїнських предметних олімпіад з образотворчого мистецтва та з обслуговуючої
праці.
Курсова перепідготовка здійснювалась у 2019-2020 н.р. згідно з перспективним
планом. Курсову перепідготовку пройшли такі вчителі - Гулаєвич Н.В., Галаша С.В.,
Коршунова Г.Г., Лисенко О.Б., Мартиненко С.В., Позняк В.О., Вращук І.В.
Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за
індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен
вчитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на
засіданні шкільних методичних комісій.
Атестація педагогів школи також здійснювалась у 2019-2020 н.р. згідно з
перспективним планом. Вчителі, які атестувалися, провели відкриті уроки та
позакласні заходи для колег школи.
У звітному році було атестовано 9 педагогічних працівників:
1. Петренко Тетяна Петрівна, вчитель німецької мови, присвоєно кваліфікаційну
категорію «спеціаліст вищої категорії».
2. Гоц Галина Валентинівна, вчитель фізики, підтверджено кваліфікаційну
категорію «спеціаліст вищої категорії».
3. Мартиненко Світлана Володимирівна, вчитель англійської мови, підтверджено
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».
4. Барсук Ольга Іванівна, вчитель початкових класів, підтверджено
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання
«старший учитель».
5. Лаврінчук Інна Семенівна, вчитель української мови та літератури,
підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та
педагогічне звання «старший учитель».
6. Коршунова Ганна Геннадіївна, вчитель біології, підтверджено кваліфікаційну
категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання
«старший учитель».
7. Денисенко Лариса Вікторівна, вчитель-логопед, підтверджено кваліфікаційну
категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «учительметодист».
8. Прохніч Вікторія Віталіївна, вчитель фізичної культури, підтверджено
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання
«учитель-методист».
9. Косовець Олена Вікторівна, вчитель англійської мови, присвоєно
кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»
Вчителі, що атестувалися, проводили відкриті уроки та заходи, брали участь у
роботі семінарів, конференцій та педагогічних майстернях, готували творчі звіти.

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про
запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (із внесеними
змінами) в Україні було оголошено карантин та запроваджено дистанційний режим
роботи, що включало в себе організацію освітнього процесу із використанням
технологій дистанційного навчання для виконання освітніх програм. У цей період
вчителі викладали матеріал під час онлайн-конференцій, шляхом надсилання завдань
дітям через пошту або електронну пошту (іншими засобами), перевіряли домашні
завдання, надавали індивідуальні консультації, складаюли тести, онлайн-тести,
озвучені презентації, створювали системи вправ для творчих та самостійних робіт,
проводили роботу з підручником та іншими джерелами тощо.
Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з
перспективним планом. У 2019 - 2020 навчальному році було вивчено стан
викладання англійської та німецької мов, проведено моніторингові дослідження
якості знань з основ правознавства та природознавства, здійснено оглядовий
контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів
та зошитів для контрольних і творчих робіт в 1-11-х класах, якість проведення
лабораторних і практичних робіт. Через запровадження карантину перенесено
моніторингові дослідження з математики у початкових класах та мистецтва у 8-9
класах.

5.СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ
ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ.МЕРЕЖА ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ,ДОЦІЛЬНІСТЬ

СТВОРЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ.
ПІДСУМКИ УЧАСТІ ЗАКЛАДУ В РАЙОННИХ,МІСЬКИХ
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЕТАПАХ ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАД
ТА КОНКУРСІВ МАН,ЗАСОБИ ЗАОХОЧЕННЯ.
Виконуючи наказ Міністерства освіти і науки України від 24.06.2019р.
№403 “Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад та турнірів
В 2019-2020 н.р. та наказу Деснянського управління освіти від 15.09.2019р.
в школі було проведено два етапи олімпіад.
У I етапі Всеукраїнських олімпіад з предметів взяли участь:
Українська мова та література
- 112 учнів
Історія
- 96 учнів
біологія
- 41 учнів
обслуговуюча праця
- 49 учні
математика
- 87 учнів
хімія
- 27 учнів
зарубіжна література
- 29 учні
німецька мова
- 57 учнів
географія
- 34 учнів
правознавство
-28 учнів
фізика
- 53 учнів
За результатами I етапу учнівських олімпіадних робіт до участі в II етапі
направлені 30 переможців шкільних олімпіад.
За результатами II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад учні
школи
посіли призові місця з географії, трудового навчання ,німецької мови ,
фізики.
З метою створення належних умов для виявлення та підтримки
обдарованої
молоді розвитку її інтересів,схильностей та обдарувань в школі створене
шкільне
товариство”Ерудит”.До його роботи залучені учні 7-10 класів.Робота
проводилась на 3-х відділеннях в 4 секціях.
Переможців олімпіад нагороджені дипломами
Учні школи брали участь в районних конкурсах і показали
наступні досягнення:
Участь учнів у предметних олімпіадах:
Предмет
Клас Місце
Географія
Географія
Математика

9-А
11-Б
9-Б

ІІ
ІІ
ІІІ

Рівень
районний
районний
районний

Прізвище учня
Юдін Дмитро
Корсунський Даніїл
Шаповалов Андрій

Українська мова
Українська мова
Трудове навчання
(обслуговуюча праця)
Трудове навчання
(обслуговуюча праця)
Біологія
Біологія
Біологія
Біологія
Біологія
Англійська мова
Англійська мова
Інформатика (офісні
технології)
Інформатика (офісні
технології)
Хімія
Хімія
Хімія
Трудове навчання
(технічна праця)

7-А
11-Б
9-А

ІІ
ІІІ
ІІ

районний
районний
районний

Баранова Валерія
Корсунський Даніїл
Базь Дарія

9-А

ІІІ

районний

Лапенко Альбіна

10-А
10-А
11-Б
10-А
11-А

ІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ

районний
районний
районний
районний
районний

4-А
11-Б
11-Б

ІІІ
ІІ
ІІІ

районний
районний
районний

Чижик Артем
Омельченко Артем
Корсунський Даніїл
Дацюк Анна
Андрющенко
Наталія
Ворона Михайло
Корсунський Даніїл
Корсунський Даніїл

9-А

ІІІ

районний

Лях В’ячеслав

10-А
7-Б
7-Б
11-А

ІІІ
ІІ
ІІІ
ІІ

районний
районний
районний
районний

Чижик Артем
Прошкіна Діана
Квашнін Владислав
Денисенко Олег

Учні школи брали участь в районних конкурсах і показали наступні досягнення:
Конкурс
Клас
Місце
Прізвище учня
Х Міжнародний мовно-літературного
7-Б
ІІІ
Квашнін Владислав
конкурс учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка
(районний етап)
Районний конкурс «Мій родовід»

5-А
5-Б

ІІ
І

Гудим Діана
Сіньков Денис

І (районний) етап Всеукраїнського
конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів
Київського територіального відділення
Малої академії наук України

11-А
10-А
11-А

ІІ
ІІІ
ІІІ

Кицкай Єлизавета
Шумило Сергій
Муха Милослава

11-Б

ІІІ

Макаренко Валерія

10-А

ІІІ

Гойна Анастасія

10-А

ІІ

Безпоясний Денис

10-А

І

Дацюк Анна

11-А

ІІІ

збірна
команда

І

ХІХ міський конкурс читців,
присвяченого творчості Тараса
Шевченка
Районний конкурс-фестиваль «Karneval
in Deutschland»

Бубенщикова Анна
вч. Карпіна Г.П.

Впродовж року вчителі відвідували районні, міські семінари та заходи, брали
участь у дискусіях та обговореннях нагальних педагогічних проблем, у перевірці
районних та міських олімпіад , МАНівських та конкурсних робіт.

6.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ.ОСНОВНІ ТА
НАЙБІЛЬШ ЦІКАВІ ЗАХОДИ.РОБОТА ГУРТКІВ,
СЕКЦІЙ.ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА З ПИТАНЬ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ СКОЄННЯ ЗЛОЧИНІВ І
ПРАВОПОРУШЕНЬ НЕПОВНОЛІТНІХ.

1. Тема: «Морально-духовна особистість – майбутнє України»;
Мета виховної роботи: розвиток в учнівської молоді та молодших школярів почуття
власної гідності; усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві; підвищення рівня їх
політико-правової свідомості; виховання національно-патріотичних поглядів і
переконань, спрямованих на власний захист та захист своєї Батьківщини, відданості
своєму народу; формування активної та свідомої громадянської позиції, спрямованої
на подолання всіх форм насильства; формування в учнів здорового способу життя та
фізичної досконалості, розвиненої духовності та моральності, художньо-естетичної,
трудової та екологічної культури.
Завдання виховної роботи:
o формування громадянина – патріота України, що діє на основі національних та
європейських цінностей: повага до національних символів (Герба, Прапора,
Гімну України); участь у громадсько-політичному житті країни; повага до прав
людини; верховенство права; толерантне ставлення до цінностей і переконань
представників іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних
особливостей; рівність усіх перед законом; готовність захищати суверенітет і
територіальну цілісність України.
o створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей,
суспільних та власних інтересів;
o виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших
громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя,
збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я.
Організація та проведення заходів у навчальному закладі:
№
з/п

Дата
Форма
проведенн проведення
я заходу
заходу

Назва заходу

Аудиторія (к-ть
учнів/ вчителів/
батьків)

1

02.09.19р.

Єдиний
урок

«Правила дорожні
знай – своє життя
зберігай!»

Класні кімнати
635/24/0

2

20.09.19р.

Загальношкільний
захід

«Мир над
Україною»

Актова зала
300/24/0

3

07.10.11.10.19р.

Декада

«Шляхами
Патріотів»

Приміщення
закладу
635/45/20

4

11.10.19р. Урочистий
захід

«Свято мужності
й відваги»

Центральний
вхід
230/8/15

5

21.11.19р.

«Гідність та
Свобода ціною
життя»

Меморіальний
комплекс
В.Веремію
(ґанок школи)
307/11/10

Мітингпам’яті

Запрошені
особи (ПІБ,
посада,
організація)

Ветерани
Деснянської спілки
АТО, Капацин Л.І.

Рідні Героїв,
ветерани спілки АТО
Деснянського
району, заступник
голови Київської
міської ради
Старостенко Ганна
Вікторівна.

Ветерани спілки
АТО Деснянського
району – Капацин
Леонтій Іванович,
Нишпор Олег
Петрович;
побратими
загиблих воїнів –

Примітка
(результативність)

Петренка Івана та
Мишка Антона;
начальник
Управління освіти
Деснянської
районної в місті
Києві
державної
адміністрації
Постолюк Тамара
Казимирівна;
капелан
Іван
Михайлишин.

6

22.11.19р.

Урокпам’яті

«Запалюємо
пам’яті свічу»

актова зала
400/20/0

7

27.11.19р.

Зустріч

«З Україною в
серці»

актова зала
360/23/0

8

02.12.13.12.19р.

Декада

«STEAMfest»

Приміщення
закладу
635/45/25

9

12.12.19р.

Освітній
хакатон

«Права дитини в
школі»

Актова зала
10/6/6

10

13.12.19р.

Круглий
стіл

11

22.01.20р.

Урок
патріотизму

Кабінет
інформатики
40/5/0
Актова зала
300/30/0

12

27.01.20р.

«Вони собою
людство
заступили»
«Соборність –
утвердження
ідеалів свободи та
демократії»
«Трагедія
Голокосту»
«Вічний біль
чужої війни»
«Хто вмирає в
боротьбі, у серцях
живе навіки»

13
14

15
16

Година
спілкування
14.02.20р.
Урок
патріотизму
20.02.20р. Урочистий
захід

Літературно
-музична
композиція
21.02.20р.
Година
спілкування
Круглий
26.02.20р.
стіл

Актова зала
220/15/0
Рекреація
350/24/10
Меморіальний
комплекс
В.Веремію
(ґанок школи)
100/10/15

«Ангели
Майдану»

Актова зала
350/30/10

«Мова – душа
народу»

Рекреація
200/10/0
Актова зала
250/10/0

«Комунікативність
в сучасному
просторі»

Автор книги
«Спокійної ночі:)»
Максим Петренко

Спеціаліст відділу
позашкільної
освіти та
виховання
Макаревич Н.В.,
УС району

Голова Спілки
ветеранів АТО
Деснянського
району Нишпор
Олег Петрович;
побратими
загиблих воїнів –
Петренка Івана та
Мишка Антона;
капелан Іван
Михайлишин

19

10.03.20р. Літературно
-музична
композиція
24.04.20р.
Реквіємпам’яті
Відео
07.05.20р.

20

08.05.20р.

Майстерклас

21

08.05.20р.

Відеоінформування

22

15.05.17.05.20р.

Відеоінформування

23

17.05.20р.

Відеовітання

24

18.05.20р.

Онлайнгодини

25

19.05.21.05.20р.
29.05.20р.

Онлайнфлешмоб

17

18

26

звернення.
Майстерклас

Відеозвернення

«Шевченкове
слово в віках не
старіє»
«Біль душі Чорнобиль»
«75 річниця
Перемоги»,
«Журавлики
пам’яті»
«Маки пам’яті»

Актова зала
360/21/0
Соціальні
мережі
Соціальні
мережі
Соціальні
мережі
Соціальні
мережі

«Ніколи знову…»
«Пам’ятаймо.
Перемагаймо»
«Жертви
політичних
репресій»
«Україна –
європейська
країна»
«Геноцид
кримськотатарського народу»
«Барвиста
вишиванка»
«Останній
дзвоник збирає
друзів»

Участь учнів, колективів, команд
всеукраїнського, міжнародного рівнів:
№
з/п

Дата
проведенн
я заходу

Організатор
заходу,

1

07.10.18.10.19р.

Управління
освіти

Соціальні
мережі
Соціальні
мережі
Соціальні
мережі
Соціальні
мережі
Соціальні
мережі

ЗНЗ

у

заходах

Місце
Форма проведення,
проведення
назва заходу

Районні заходи
національнопатріотична декада
«Шляхами
Патріотів»

Школа
№270

районного,
Кількість
учнів, які
взяли
участь

635

міського,

Примітка
(досягнення,
місце,
продовження
роботи,
тощо)

2

13.10.19р.

Громадська
спілка «Центр
національнопатріотичного
виховання»

Труханів
острів

Патріотичний
вишкіл-гра
«КОЗАК-КВЕСТ».

10

Грамота за
участь

3

жовтень

5

Грудень лютий

Управління
освіти

Школа
№308

Змагання
«Шкіряний м’яч»
Конкурс
патріотичної пісні
«Україна від А до
Я»
Конкурс «Мій
родовід»

ІІІ місце

22.10.19р.

Школа
№278
Школа
№277

14

4

Управління
освіти
Управління
освіти

6

02.12.13.02.19р.

Управління
освіти

Школа
№270

Декади STEAMfest

620

7

05.02.20р.

Управління
освіти

10

8

03.03.20р.

Управління
освіти

9

Протягом
року

Управління
освіти

1

08.11.19р.

МОН

2

09.12.13.09.19р.

3

24.02.20р.

Кабінет
Міністрів
України
Комітет з
фізичного
виховання та
спорту МОН

Конкурс-фестиваль
«Karneval in
Deutschland»
Школа
Гра-квест
№23
«УкрЛенд»
Школа
Проект «Я вічно
№270
житиму в Тобі,
відвічна моя
Україно!»
Заходи міського рівня
Школа №270
Всеукраїнський
радіо диктант
єдності
Школа
Всеукраїнський
№270
тиждень права

4

26.02.20р.

КМДА

Школа
№307

1

3

І місце (1)
ІІ місце (2)

І місце
(номінація
«Поезія»)

10
Відповідно
графіку

450

550

Гімназія 39

Всеукраїнський
спортивно-масовий
захід «Cool Games»

10

ІV місце

Місто Київ

Квест «Учнівський
квиток»

3

Грамота за участь.

2.
Опис роботи методичної комісії класних керівників:
1)
В закладі працює дві методичні комісії класних керівників:
 МК класних керівників початкової школи;
 МК класних керівників середньої та старшої школи.
2)
МК беруть активну участь в заходах навчального закладу відповідно плану
виховної роботи та власних індивідуальних планів (графіку відкритих виховних
заходів).
№
з/п
1

Термін
проведення
заходу
вересень

Форма проведення
заходу

Назва заходу

Відповідальні за проведення

Виховні години

«Діти за мир»

Керівники початкових класів

2

жовтень

Творча галерея

3

листопад

Виставка робіт

4

грудень

Години спілкування

5

січень

Декада

6

лютий

Декада партнерства та
комунікації

7

березень

Виставка творчих робіт

8

квітень

Онлайн година

9

травень

Відео-монтаж

«З Україною в серці»

Керівники початкових,
середніх та старших класів
«Кольоровий світ
Керівники початкових,
дитинства»
середніх та старших класів
«Конвенція ООН на Керівники середніх та старших
захисті прав дитини»
класів
«Синергія в
Керівники початкових,
інклюзії»
середніх та старших класів
«Творимо майбутнє
Керівники початкових,
разом»
середніх та старших класів
«Весняні барви»
Керівники початкових,
середніх та старших класів
«Чорний полин
Керівники початкових,
Чорнобиля»
середніх та старших класів
«Ніколи знову…»

Керівники початкових,
середніх та старших класів

3)
Систематично протягом року поповнюється «методична скарбничка класного
керівника»;
4)
Робота з молодими та малодосвідченими класними керівниками проводиться за
потребою.
5)
Контроль адміністрацією проведення виховних годин, відкритих виховних
заходів:
 30.09.19 р. «Бабин Яр – символ людської трагедії» (класний керівник 11-Б
класу);
 11.10.19 р. «Свято українського козацтва» (класний керівник 5-Б класу);
 08.11.19 р. «Співуча українська мова» (класний керівник 5-А класу);
 22.12.19 р. «Традиції нашого народу» (класовод 1-А класу);
 29.01.20 р. «Не стерти в пам’яті минуле» (класний керівник 6-А класу);
 14.02.20 р. «Афганістан: подвиг, біль, пам’ять» (класний керівник 10 класу);
3.
Опис роботи учнівського самоврядування (об’єднання старшокласників):
1)
«КРІС»;
2)
Нгуєн Тху Фионг;
3)
До структури учнівського самоврядування школи І-ІІІ ступенів входять 6
центрів:
Центр «Дозвілля»
Центр «Знання»
Центр «Чистота і порядок»
Центр «Милосердя»
Центр «Спорт»
Центр «Я-патріот»
4)
заходи започатковані УС:
з 2015 року відзначення Міжнародного Дня Миру (20 вересня організація флешмобу
«Діти України за мир»)
06.12.19 р. день самоврядування «Юний вчитель»
23.12.19 р. новорічне свято для учнів 1-4 класів «Зимова казка»
22.01.2020 р. експозиція «Разом з власної волі» (до дня Соборності України);
25.02.20 р.- заняття «Театральна майстерність»;

5)
№
з/п

1

Гурткова робота:
гурток
(назва)

к-ть
учнів

програма, за якою працює

ПІБ
керівника

захід
(назва, форма,
рівень)

Результативність
(місце,
нагорода,
подяка тощо)

«ЗФП з
елементами
волейболу»

15

Навчальна програма для
гуртків загальноосвітніх
закладів «Загальна фізична
підготовка» (схвалено МОН
протокол №4 від
27.06.2015р.)

Прохніч
В.В.

Районні
змагання
збірних команд

ІІ місце
(дівчата);
V місце
(хлопці)

«ЗФП з
елементами
спортивних ігор»
«ЗФП з
елементами
баскетболу»
«ЗФП з
елементами
волейболу»
«ЮІР»

15

6

«Бабусь і
дідусів»

15

7

«Моделювання і
конструювання»

15

8

«Умілі руки»

15

9

«Туристсько краєзнавчий»

15

2
3
4
5

15

15

15

Товариська
зустріч з 259
школою

Шкільні
змагання
5,6,7,8,9 кл.
Коломієць
Шкільні
П.П.
змагання 9,10
класи
Пивоварова
Шкільні
І.В.
змагання
7,8,9,11 класи
Парасюк В.І.
Товариська
зустріч з 259
школою
Затверджено
Вепринцев
«Правила
педагогічною радою
В.М.
дороги –
(протокол №14 від
правила життя»
30.08.18р.),
(виступ
Погоджено наказом УО
агітбригади,
(№369 від 13.09.18р.)
шкільний
рівень)
Затверджено
Барсук О.І.
«Я педагогічною радою
Українець»
(протокол №8 від
(галерея
29.08.17р.),
творчих робіт)
Погоджено наказом УО
(№371 від 15.09.17р.)
Затверджено
Позняк В.О.
«Новорічна
педагогічною радою
іграшка»
(районний
(протокол №8 від
рівень)
29.08.17р.),
Погоджено наказом УО
(№371 від 15.09.17р.)
Затверджено
Позняк В.О.
Майстер клас
педагогічною радою
«Маки
(протокол №8 від
пам’яті»
29.08.17р.),
(шкільний
Погоджено наказом УО
рівень)
(№371 від 15.09.17р.)
Затверджено
педагогічною радою
(протокол №8 від
29.08.17р.),

Гусак Л.П.

Піша
прогулянка
«Стежками
рідного міста»

10

«Міжнародні
зв`язки»

15

11

«Юний
пожежник»

15

12

«Ерудит»

15

13

«Київський
вальс»

15

14

«Джура»

15

15

15

Погоджено наказом УО
(№371 від 15.09.17р.)
Затверджено
Карпіна Г.П.
педагогічною радою
(протокол №14 від
30.08.18р.),
Погоджено наказом УО
(№369 від 13.09.18р.)
Затверджено
Вепринцев
педагогічною радою
В.М.
(протокол №8 від
29.08.17р.),
Погоджено наказом УО
(№371 від 15.09.17р.)
Затверджено
педагогічною радою
(протокол №14 від
30.08.18р.),
Погоджено наказом УО
(№369 від 13.09.18р.)
Затверджено
педагогічною радою
(протокол №12 від
29.08.19р.),

Михайлова
Т.О.

Програма з позашкільної
освіти «Джура»
(затверджена рішенням
педагогічної ради Протокол
№12 від 29 серпня 2019 рік)
Програма з позашкільної
освіти «Джура»
(затверджена рішенням
педагогічної ради Протокол
№12 від 29 серпня 2019 рік)

Скляренко
В.П.

(шкільний
рівень)
Конкурсфестиваль
«Karneval in
Deutschland»
(районний
рівень)
Конкурс
малюнків
«Пожежна
безпека очима
дітей»
(районний
рівень)
«Історичний
квест»
(шкільний
рівень)

І місце

ІІІ місце

Пархоменко
С.В.

Пархоменко
С.В.

«Снайпер
столиці»
(районний
рівень)
Урочистий
захід «Свято
мужності та
відваги»
(шкільний
рівень)

4. Опис роботи за напрямом «Правова освіта, профілактика правопорушень
та шкідливих звичок, формування здорового способу життя»:
1) Список учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку на кінець
навчального року та/або на обліку у ССД та УНП (за наявності)
№

Прізвище, ім’я, по батькові учня
немає

Клас

Причини взяття на облік

2) Спільна робота з правоохоронними органами, організаціями, що пропагують
здоровий спосіб життя, громадськими організаціями (в тому числі театральні
вистави)
№
Дата
Заходи, які проводились
Ким проводились
не проводились
1.
3) Найцікавіші заходи, проведені ЗНЗ з правової освіти, щодо попередження
правопорушень

№
з/п

Дата
проведення
12.12.2019р.

1.
30.01.2020 р.

Примітка
(досягнення, місце,
продовження
роботи, тощо)

Назва заходу
(вказати рівень: шкільний, районний,
міський і т.п.)

Право-освітній хакатон «Права
дитини в школі» (районний рівень)
Круглий стіл «Ми різні – ми рівні»
(шкільний рівень)

2.

4) Заходи, проведені за програмою «Підготовка молоді до сімейного життя,
збереження загального здоров’я, родинного виховання» (психологи та
соціальні педагоги):
№

Дата
проведення

1.

27.11.2019

2.

27.01.2019

3.

03.03.2019

Назва заходу
(рівень: шкільний)

Примітка
(досягнення, місце,
продовження
роботи, тощо)

Заняття «1 грудня – день боротьби зі СНІДом та
підтримки ВІЛ-інфікованих»
Інтерактивна бесіда «Як зберегти своє
репродуктивне здоров’я»
Заняття «Наше здоров’я в наших руках»

5) роботи за програмами «Жінки, мир, безпека», «Забезпечення рівних прав та
можливостей жінок та чоловіків», інформаційно-просвітницьких кампаній з
протидії насильства
Примітка
№
Дата
Назва заходу
(досягнення, місце,
(рівень: шкільний)
проведення
продовження роботи,
тощо)

1.

вересень

2.

09.10.19р.

3.

06.11.19р.

4.

25.11.1910.12.19р.
09.12.19р.

5.
6.
7.

Січень
2020р.
19.02.20р.

Оновлення інформації на сайті закладу «СТОП
булінг»
Виховна година «Посієш вчинок – виросте
звичка»
Інтерактивна бесіда «Зупинимо булінг разом»
Акція «16 днів проти насильства»
Семінар «Чому виникає насильство у
початкових класах та як йому протидіяти?»
Інформаційний куточок «Школа – територія
безпеки»
Заняття «Гендерна рівність»

7. РОБОТА БІБЛІОТЕКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧНІВ ПІДРУЧНИКАМИ.
Основними напрямками роботи шкільної бібліотеки були:
- виховання у школярів інформаційної культури, культури читання;

- формування вміння користуватись бібліотекою, книгою, довідкобібліографічним апаратом бібліотеки, розвитку пізнавальних здібностей та інтересів
учнів, сприяння успішному засвоєнню ними навчальних програм;
- Забезпечення росту професійної компетентності педагогічних кадрів;
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ:
ЧИТАЧІВ УСЬОГО 445, З НИХ:
- учнів
--- 410
- вчителів та інших працівників –35
КНИГОВИДАЧА:
5188
- підручників
--- 4623
- художньої та галузевої
літератури
--- 545
- газет та журналів
--- 20
КІЛЬКІСТЬ МАСОВИХ ЗАХОДІВ: 89
- книжні виставки
--- 47
- огляди літератури
--- 5
- бесіди
--- 5
- бібліотечні уроку
--- 8
- рекомендовані списки
літератури
--- 3
- плани читання
--- 7
- інформаційні
повідомлення
--- 6
ВІДВІДУВАНІСТЬ :
618
- учні
--- 520
- вчителі
--- 98
- батьки
--- 39
ФОНД:
21311
- підручники
--- 13371
- художня літерат.
--- 7922
- газети журнали
--- 18
КНИГОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ у %
-1-3 класи
--- 100%
- 5-9 класи
--- 100%
- 10-11 класи
--- 100%

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ТА МЕДИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧНІВ.
Харчування учнів школи проводилось відповідно до наказу Деснянського

управління освіти від 27.01.2020 року №1 “Про організацію харчування учнів
1-11 класів ЗНЗ в 2019-2020 н.р.”
Пільговим гарячим були охоплені:вихованці ГПД,учні потерпілі внаслідок
Чорнобильської катастрофи,учні які перебувають на медичному диспансерному
обліку.
Статус потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи,які мають право
на харчування 3 учнів школи.Харчування їм надавалось відповідно до цінової
політики,визначеної кабінетом Міністрів України.Дієтичне харчування надавалось
56 учням,з врахуванням медичних рекомендацій щодо особливостей даного виду
харчування.Учні 1-4 класів були забезпечені безкоштовним пільговим харчуванням.
Медичне забезпечення учнів на базі школи здійснюється
лікарем стоматологом Богдановою Т.О.,та медичною сестрою Наталенко С.Г.
Медичний кабінет школи складається з кімнати профілактичних щеплень і кімнати
для амбулаторного прийому учнів.Стоматологічний кабінет обладнаний
стоматологічними установками .
В кабінетах є спеціальний набір медикаментів для невідкладної медичної
допомоги.Медичним персоналом проводиться профілактична робота:
- планування,проведення профілактичних щеплень;
- спостереження за дітьми,які отримали щеплення;
- диспансеризація в школі;
- огляд дітей з метою виявлення шкіряних захворювань та педикульозу;
- контроль за проведенням карантинних міроприємств.
На основі диспансеризації учнів ведуться листки здоров’я, які є рекомендацією для
робот з учнями.

9.СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА УЧНЯМ ІЗ ЧИСЛА ДІТЕЙ
ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ.

Велика робота в школі приділялась соціальній допомозі учням пільгових
категорій.Це насамперед охоплення гуртковою роботою,надання гарячого
харчування учням,які мають право на пільгове харчування.Спільно з управлінням
освіти учням цих категорій наддавались запрошення з подарунками на День
Святого Миколая,Новорічні,різдвяні свята на відвідування театральних та
циркових вистав.учням пільгових категорій Були запропоновані путівки на
оздоровлення в літній період.Для учнів категорії “Б”і “ДЩ” Деснянською
в м.Києві райдержадміністрацією проводиться оздоровлення дітей протягом року.

10. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Шкільна організація учнівського самоврядування „Обрій” об’єднує учнів 7-11
класів. Шкільна організація учнівського самоврядування формується за принципом
організації класних осередків учнівського самоврядування з структурою, розподілом
повноважень, плануванням роботи в класах. Класні осередки делегують по 1
представнику до загальношкільного органу самоврядування-Сенату.
Сенат обирає голову шкільного самоврядування.
Основні напрями роботи:
- підвищення якості навчання, наукова робота
- організація дозвілля в позаурочний час(проведення конкурсів, свят, екскурсій,
відвідування театрів, музеїв;
- господарча робота(впорядкування шкільних приміщень, учбових кабінетів,
території школи);
- шефська робота (допомога і координування роботи класних колективів);
- спортивно-оздоровча робота(підготовка та участь в спортивних змаганнях,
туристичних походах)
Шкільне учнівське самоврядування приймає активну участь в шкільних,
районних, міських заходах, підтримує зв’язки з районною та міською Лігою
старшокласників та соціальною службою в справах молоді Деснянського району.

11. ДІЯЛЬНІСТЬ БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ.

На протязі року проводилися засідання батьківського комітету школи.
Батьківський комітет школи налічує 15 осіб. Голова батьківського комітету
Онікієнко Юлію Анатоліївну.
Щороку складається план роботи батьківського комітету школи, яким
передбачено проведення різноманітних заходів, надання посильної допомоги в
господарській та навчально-виховній діяльності школи.
Засідання батьківського комітету проводяться раз на місяць.

-

На засіданнях були розглянуті питання:
Про виховання відповідальності у учнів до навчання;
Про підсумки успішності та відвідування школи учнями 9-11 класів;
Організація навчання батьків учнів молодших класів;
Робота шкільної бібліотеки;
Партнерські зв’язки між учнями, їх родинами та вчителями;
Робота батьківського педагогічного всеобучу;
Затвердження претендентів на „Золоті” та „Срібні” медалі;
Фінансово-господарська діяльність школи;
Про підготовку до нового навчального року;
Про роботу Ради з профілактики правопорушень.

Складено спільний план роботи адміністрації, батьківського комітету та
учнівського самоврядування, відповідно до якого, у школі організовується рейди огляди „Твій зовнішній вигляд”, проводяться круглі столи” Попередження
шкідливих звичок у підлітків” за участю працівників служби у справах
неповнолітніх. Представники батьківських комітетів класів постійно залучаються
до участі у проведенні автобусних екскурсій, туристичних походів, до керівництва
гуртковою роботою, беруть участь у проведенні шкільних свят, урочистих подій.

12. ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ.

Адміністрація школи в тісному контакті працює з радою школи.
В 2019-2020 навчальному році Рада школи проводила засідання на яких
розглядалися питання:
- підготовка до нового навчального року;
- питання профілактики правопорушень
- стан успішності і відвідування учнями школи
- про надання допомоги дітям пільгових категорій
- фінансово-господарська робота школи
- про претендентів на нагородження золотими та срібними медалями
- про підсумки роботи школи та завдання на новий навчальний рік.

13. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ.

В 2019-2020 навчальному році в школі продовжувала роботу піклувальна рада.
Головою якої обрано Онофрійчука Вадими Михайловича
Головним пріоритетом в роботі піклувальної ради школи була суттєва
допомога школі в забезпеченні здійснення навчально-виховного процесу.
Адміністрацією юридичного інституту Міжнародного університету розвитку
людини “Україна”була підготовлена тематика лекцій з правового виховання,які
були проведені лекторською групою студентів та викладачів.
Піклувальна рада приділяла велику увагу допомозі школі в покращенню стану
учбових кабінетів і приміщень школи.
Громадська організація Деснянського району “Діти Чорнобиля” протягом
навчального року наддавалась суттєва допомога в проведенні виховних заходів.
Учні 1 класів отримали подарунки на свято “Першого та останнього дзвоника” та
на новорічні свята від громадської організації “Діти Чорнобиля”.

14. СПІВПРАЦЯ ІЗ СІЛЬСЬКИМИ ШКОЛАМИ.

Важливим напрямом в виховній роботі є співпраця з Семенівською середньою
школою Баришівського району Київської області. Протягом року проводилися
спільні семінари, конференції з учбово-методичної та виховної роботи.
Школа I-III ступенів №270 систематично надає допомогу Семенівській
середній школі учбово-методичною та довідковою літературою.

15. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ.

Школа активно підтримує партнерські міжнародні зв’язки з Луїзен-гімназією м.
Мюнхена(Німеччина) та реальною школою м. Віллінген.
Традиційними стали обміни групами учнів, які не тільки вивчають мову, а і
спільні екскурсії, ознайомлення з історією, культурою, побутом країн, створення
спільних відеофільмів, спільні концерти, вечори-дружби, спортивні змагання.
Поїздки учнів школи до Німеччини висвітлюються в німецьких освітянських
часописах і газетах. Набуті знання, змістовна мовна практика допомагають учням
школи розширити свій світогляд. Учні школи займають призові місця на міських
олімпіадах з німецької мови.

16. СТВОРЕННЯ ВЛАСНОЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕСПЕЧЕННЯ:ШКІЛЬНА ПРЕСА,РАДІОГАЗЕТА,
ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ Internet.

В школі діє шкільний прес-центр, який на протязі року випускав шкільні газети,
радіогазети до знаменних дат, по підсумкам чергування класів, до проведення
предметних тижнів. Щомісяця виходить стінгазета учнівського самоврядування.
Школа користується мережею Internet. Мережа використовується при вивченні
предмету інформатика, одержання електронної пошти, обміном інформації.

17. Фінансово-господарська діяльність

Використання бюджетних коштів, що виділялися закладу для покращення
матеріально-технічної бази, проведення ремонтних робіт, придбання меблів,
навчального обладнання, літератури, шкільної форми тощо.
2210-2019р.
Назва товару
Миючі засоби
Туалетний папір
Дрібні господарські товари
Канцтовари та документація, в тому числі:
канцелярські товари
шкільна документація
ВСЬОГО дріб'язок
Придбання меблів

Касові видатки
3 334,76
2 778,65
15 672,73
12 799,80
7 500,00
5 299,80
34 585,94
133 955,00

Cтворення "Нового освітнього простору" за рахунок
Місцевого бюджету
Одномісні парти для впровадження Нової української школи
Навчальні засоби для впровадження Нової української школи

117 923,00
63 923,00
54 000,00

Cтворення "Нового освітнього простору" за рахунок
субвенції з Державного бюджету
Одномісні парти для впровадження Нової української школи
Навчальні засоби для впровадження Нової української школи
Протипожежне обладнання
Інше, в тому числі:
Шкільна форма для учнів пільгових категорій
Спортивна форма для учнів пільгових категорій
Новорічні подарунки для учнів пільгових категорій
Передплата періодичних видань
Фарба та будівельні матеріали
Конкурс "Джура"
ВСЬОГО

88 402,00
54 877,00
33 525,00
3 500,00
89 085,83
15 600,00
5 400,00
27 160,00
5 828,04
19 197,79
15 900,00
92 585,83

2240-19р.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Найменування
Послуги зв'язку
"M.E.Doс IS"
ГІОЦ
Заправка та відновлення картриджів
Обслуговування "тривожної кнопки"
Заміна світильників
Обслуговання питних фонтанчиків
Обслуговання фільтруючої системи харчоблоків ЗЗСО
Дератизація та дезінфекція
Очищення зливостоків
Поточний ремонт приміщень для впровадження Нової української школи
Поточно-аварійний ремонт приміщень, будівель
Конкурс "Джура"
Послуги інтернету

сума
4 573,56
1 700,00
28 800,00
2 400,00
28 027,40
187 545,34
31 952,00
11 997,00
2 700,00
10 000,00
194 460,00
193 976,60
6 100,00
13 130,00

15
16
17
18
19
20
21

підписка
Поточний ремонт (заміна вікон)
Встановлення пожежної сигналізації
Технічне обслуговування електричних мереж та електрощитових
Заміри опору ізоляції
Перезарядка вогнегасників
Технічне та аварійне обслуговування інженерних мереж (ЦО, ГВП, ХВП, каналізація)

5,445
174 074,40
741 216,73
6 360,00
2 592,18
1 500,00
16 800,00

Усього 2019

1 659 959,66

2210-20р.
Назва товару
Дрібні господарські товари та миючі засоби
Канцтовари та документація, в тому числі:
канцелярські товари
шкільна документація
ВСЬОГО дріб'язок
Придбання меблів

Касові видатки
24 997,86
14 997,69
7 997,69
7 000,00
54 993,24
78 000,00

Cтворення "Нового освітнього простору" за рахунок
Місцевого бюджету
Одномісні парти для впровадження Нової української школи
Навчальні засоби для впровадження Нової української школи
Cтворення "Нового освітнього простору" за рахунок
субвенції з Державного бюджету
Одномісні парти для впровадження Нової української школи
Навчальні засоби для впровадження Нової української школи
Протипожежне обладнання
Інше, в тому числі:
Шкільна форма для учнів пільгових категорій
Спортивна форма для учнів пільгових категорій
Новорічні подарунки для учнів пільгових категорій
Передплата періодичних видань
Фарба та будівельні матеріали
Конкурс "Джура"
ВСЬОГО

84 900,00
84 900,00

16 190,00
234 083,24

2240-20
Найменування
Послуги зв'язку
"M.E.Doс IS"
ГІОЦ
Обслуговування "тривожної кнопки"
Обслуговання питних фонтанчиків
Обслуговання фільтруючої системи харчоблоків ЗЗСО
Дератизація та дезінфекція
Очищення зливостоків
Поточний ремонт приміщень для впровадження Нової української школи
Поточно-аварійний ремонт приміщень, будівель

сума
6 000,00
1 700,00
31 680,00
28 941,90
39 600,00
13 900,00
3 500,00
11 000,00
146 113,20
193 567,62

Встановлення дверей
Технічне обслуговування ожежної сигналізації
Технічне обслуговування електричних мереж та електрощитових
Технічне обслуговування вентиляції
Заміри опору ізоляції
Технічне та аварійне обслуговування інженерних мереж (ЦО, ГВП, ХВП, каналізація)

280 780,40
31 900,00
7 800,00
14 000,00
2 899,68
19 200,00

Усього 2019

832 582,80

18.ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА
ВИКОНАННЯМ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ І ПРОГРАМ

ЯКІСТЮ ЗНАНЬ,УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ.
Внутрішкільний контроль – це одна з основних функцій управління,
спрямована на отримання інформації про навчально-виховну діяльність учителів і на
її оцінювання з метою прийняття конструктивних рішень.
Внутрішній контроль у школі забезпечує здійснення методичної допомоги
вчителю з метою вдосконалення і розвитку педагогічної майстерності, взаємодію
адміністрації і педагогічного колективу, зорієнтовану на підвищення ефективності
педагогічного процесу, надходження інформації про результати роботи школи.
Упродовж навчального року був спланований дієвий контроль за станом
викладання навчальних предметів, було організовано класно-узагальнюючий
контроль окремих класів, проводились контрольні зрізи знань, онлайн моніторинги з
базових дисциплін, результати аналізувались на засіданні методичних об’єднань
учителів, педрадах, на нарадах при директорові закладу та на нарадах при
заступниках директора з навчально-виховної роботи.
Згідно із планом контролю та керівництва відвідувались уроки у вчителів з
різних предметів, педагогів, які атестувались, уроки молодих та малодосвідчених
педагогічних працівників. За наслідками контролю оформлювались накази, з якими
ознайомлювались учителі навчального закладу.
Протягом
2019-2020
навчального
року
контрольноаналітична діяльність адміністрації школи реалізувалась за таким планом:
ВЕРЕСЕНЬ 2019 року
1. ОК Про єдиний орфографічний режим щодо усного і писемного мовлення учнів.
2. ОК Контроль за плануванням та оформленням документації:


календарно-тематичне планування вчителів;



плани виховної роботи;



планування роботи в ГПД ;



плани роботи гуртків та факультативів;



плани роботи МК.



планування роботи методичних об’єднань у профільних класах

3.

ОК Оформлення листків здоров’я у класних журналах.

4.

ПК Контроль за роботою новоприбулих учителів.

5.

АК Організація планування методичних об’єднань учителів.

6.

ТК Якість написання вчителями поурочних планів та підготовки до уроків.

7.

ОК Контроль за правильністю оформлення класних журналів 1-11 класів.

8.

ОК Оформлення особових справ учнів 1-11 класів.

9.

Коригування розкладу

уроків на І семестр

10.
ТК Проведення стартових контрольних робіт з базових дисциплін у класах
з метою виявлення недоліків у знаннях учнів.
11. АК Контроль за проходженням медичного профілактичного огляду учнями 111 класів
12.

ОК Контроль за обсягом домашніх завдань у 2-6 класах

13. ОК Організація збору інформації про учнів пільгових категорій для
безкоштовного харчування
14.

Контроль дотримання санітарно-гігієнічних норм

15.

АК Організація роботи в ГПД.

16.

ПК Організація роботи з молодими учителями.

17. ОК Організація роботи спеціальних та підготовчих груп учнів
фізичної
культури.
18.

ОК Організація чергування учнів та вчителів у школі.

19.

АК Контроль проходження медичного профілактичного огляду учнів та

з

працівників школи.
ЖОВТЕНЬ 2019 року
1. АК Посилення контролю за відповідність друкованої продукції шкільного
асортименту, яка використовується в навчальних закладах, педагогічним вимогам
2. АК Контроль за санітарно-гігієнічним станом обідньої зали та кухні.
3. ОК Забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників освітнього
процесу
4. ОК Своєчасність встановлення статусу дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування
5. ОК Робота у канікулярний період
6. ОК Охоплення учнів позашкільною освітою
7. ОК Організація і проведення виховної роботи класних керівників у 5 класах
8. ПК Вивчення роботи молодих та новоприбулих учителів
9. ОК Атестація педагогічних працівників
10.ОК Контроль за організацією освітнього процесу в 1 класах
11.АК Стан ведення класних журналів 1-11 класів
12.АК Стан ведення зошитів з математики у 3-4, 5-11 класах
13.ОК Відвідування школи учнями 5, 8 класів
ЛИСТОПАД 2019 року

1. ОК Виконання Статуту правил внутрішнього розпорядку школи
2. ОК Аналіз виконання управлінських рішень
3. ТК Запобігання дитячого та виробничого травматизму
4. ОК Виконання норм харчування у шкільній їдальні
5. ОК Ефективність роботи гуртків та спортивних секцій
6. ОК Організація і проведення виховної роботи класних керівників у 6 класах.
7. ТК Перевірка відвідування шкільної бібліотеки учнями початкових класів
8. ПК Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються
9. ОК Вивчення адаптації учнів 5 класів до навчання
10.АК Контроль за відвідуванням школи учнями 1, 7 класів
11.АК Стан ведення зошитів з української мови в 2-4, 5 - 11 класах
12.АК Перевірка журналів реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності

ГРУДЕНЬ 2019 року
1. ОК Робота з батьками
2. ОК Організація новорічних свят у школі
3. ОК Господарська діяльність школи (використання лімітів енергоресурсів)
4. ОК Формування моральної культури у класних колективах в навчально-виховному
процесі
5. АК Стан виховної роботи за І семестр
6. ОК Робота ЗНЗ у канікулярний період
7. ОК Організація і проведення виховної роботи класних керівників у 7 класах.
8. ПК Відвідування навчальних занять педагогічних працівників, які атестуються
9. ОК Проходження курсової перепідготовки педагогічних працівників
10.АК Оцінювання педагогічними працівниками навчальних досягнень учнів
11.ПК Проведення контрольних зрізів знань з предметів інваріативної складової
12.АК Дотримання вимог Положення про золоту медаль «За високі досягнення у
навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

СІЧЕНЬ 2020 року
1. АК Підготовка навчального закладу до організованого початку ІІ семестру

2. АК Результати вивчення стану викладання навчальних предметів у І семестрі
3. ОК Надання психологічної допомоги учням
4. ОК Проведення антитютюнової, антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди
5. ОК Запобігання травматизму серед учнів
6. ОК Робота соціального педагога в І семестрі
7. ОК Про підсумки учнівських олімпіад з базових дисциплін
8. АК Стан виконання навчальних програм
9. АК Корегування розкладу на ІІ семестр
10.ОК Аналіз перевірки обсягу домашніх завдань з предметів
11.АК Аналіз ведення класних журналів учителями
12.ФК Контроль роботи ГПД у 1-4 класах
13.ФК Контроль викладання української літератури.
14.ОК Організація роботи з учнями, схильними до правопорушень
15.ОК Перевірка зовнішнього вигляду учнів 2-11 класів
16.ОК Про підсумки формування здорового способу життя
17.ОК Про результати роботи з ДДТТ
18.ОК Про підсумки роботи з профілактики правопорушень та злочинності серед
неповнолітніх
19.АК Контроль за відвідуванням школи учнями 6 класів
20. АК Стан шкільної документації початкової школи. Виконання програм за І

семестр.
21. Стан роботи із зверненням громадян за 2019 рік.

ЛЮТИЙ 2020 року
1. ОК Організація і проведення виховної роботи класних керівників у 9 класах.
2. ТК Система роботи класних керівників з виховання в учнів культури поведінки і
свідомої дисципліни; дотримання учнями Статуту школи.
3. АК Залучення осіб до проведення ЗНО
4. ОК Про підготовку до проведення ДПА у 2019-2020 н.р.
5. ОК Заміна уроків; перевірка якості заміни уроків
6. ОК Про стан збереження і раціональне використання фонду підручників

7. ОК Про роботу шкільної бібліотеки
8. ОК Про хід атестації педагогічних працівників
9. ОК Профорієнтаційна робота з учнями
10.ФК Контроль викладання предмета «Мистецтво».
11.ОК Організація і проведення виховної роботи класних керівників у 8 класах.
12.АК Контроль за відвідуванням школи учнями 2,10 класу
БЕРЕЗЕНЬ 2020 року
1. ОК Організація набору дітей до І класу.
2. ОК Про роботу з батьками
3. ОК Проведення двомісячника з благоустрою території та шкільних приміщень
4. ОК Про проведення дня ЦЗ в школі
5. АК Ведення шкільної документації (вивчення навчальних програм, об’єктивність
оцінювання знань учнів, зміст, характер, обсяг домашніх завдань)
6. ПК Робота з учнями, які потребують психологічної підтримки. Виявлення,
попередження і розгляд випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми
7. ОК Робота у канікулярний період
8. ОК Профорієнтаційна робота з учнями
9. АК Стан відвідування школи учнями 3,11 класів
10.АК Стан виховної роботи у 9-х класах
11.ТК Контроль за організацією позакласного читання учнів
КВІТЕНЬ 2020 року
1. АК Стан ведення журналів 1-11 класів.
2. ОК Робота з учнями, що мають початковий рівень навчальних досягнень
обдарованими та здібними учнями.
3. ТК Відвідування школи учнями 6-х класів
4. ОК Про підготовку до ремонтних робіт
5. ОК Про підсумки атестації та курсової перепідготовки працівників
6. ОК Попередній розподіл навчального навантаження
7. КУК учнів 4 класів. Вивчення стану переходу учнів у основну школу
8. ОК Своєчасність встановлення статусу дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування

9. ОК Забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників освітнього
процесу
10.ОК Профорієнтаційна робота з учнями
11.ОК Організація і проведення виховної роботи класного керівника у 10 класі.
12.ТК Стан ведення зошитів з української мови в 2-4, 5-11 класах
13.АК Про виконання календарно-тематичних планів, графіків, тематичних,
практичних, лабораторних робіт та контрольних робіт з навчальних предметів у 111 класах .
14.ОК Охоплення учнів 10-11 класів профільним навчанням
15.АК Стан відвідування школи учнями 4,9 класів
ТРАВЕНЬ 2020 року
1. ОК Профорієнтаційна робота з учнями
2. АК Про виконання правил внутрішнього трудового розпорядку
3. ОК Про виконання річного плану
4. АК Про виконання рішень, наказів, розпоряджень
5. АК Про виконання навчальних програм
6. ОК Про підсумки роботи з попередженням дитячого травматизму
7. ОК Про роботу педагогічного колективу з охорони праці та безпеки
життєдіяльності.
8. ОК Профорієнтаційна робота з учнями
9. ОК Організація роботи пришкільного табору
10.АК Про підсумки виховної роботи.
11.АК Перевірка виконання навчальних програм 1-11 класів.
12.ОК Проведення державної підсумкової атестації у 4,11-х класах (за графіком)
ЧЕРВЕНЬ 2020 року
1. АК Підсумки проведення навчальних екскурсій та практики учнями 1-8,10 класів.
2. АК Перевірка класних журналів 9, 11 класів.
3. АК Дотримання вимог чинного законодавства, а саме: закону України «Про
загальну середню освіту» ст. 26, «Положення про загальноосвітній навчальний
заклад» ст.49
4. ОК Організація роботи школи влітку
5. ОК Стан роботи із зверненням громадян за 2019-2020 навчальний рік

6. ОК Організація роботи школи влітку
7. АК Аналіз результатів контролю за веденням усіх видів шкільної документації
8. ТК Про підсумки проведення контрольних робіт із базових дисциплін.
9. ОК Про підсумки з правового виховання.
10.ОК Про підсумки формування здорового способу життя .
11.АК Перевірка класних журналів 1-8, 10 класів.
12.АК Підсумки методичної роботи.
13.ОК Стан проведення ремонтних робіт
14.ОК Дотримання вимог Положення про золоту медаль «За високі досягнення у
навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

19.ФОРМИ КОНТРОЛЮ,ЯКИМ ПІДДАВАВСЯ ЗАКЛАД
З БОКУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
ТА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ.

19. Протягом навчального року школа I-III ступенів №270 перевірялась
Деснянським управлінням освіти з питань:
- гурткова робота в школі;
- про охоплення навчанням дітей і підлітків в мікрорайоні ;
- про працевлаштування учнів –випускників 9,11 класів;
- про стан харчування учнів пільгових категорій;
- виконання навчальних програм;
- ведення класних журналів;
- виконання закону України „Про освіту” ;
На протязі навчального року перевірялась Держспоживслужбою за
дотриманням санітарно-гігієнічних норм, міською поліцією та пожежною охороною
виконання виховних заходів з пожежної безпеки.
Директор школи

Коломієць П.П.

