ЗВІТ
школи I-III ступенів № 270
Деснянського району м.Києва
роботу в 2018-2019 навчальному
році.

I. Коротка характеристика закладу: структура, контингентучнів, склад педагогічного
колективу.
Школа I-III ступенів №270 трьохступенева, включає в себе
початкову,середню та старшу школу: відповідно 1-4 класи- 295 учнів,
5-9 класи-271, 10-11 класи-63 учнів. Всього дітей в школі 629,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 37 , з них:
Вчителів вищої категорії-26
вчителів I категорії
-6
вчителів II категорії - 5
старших вчителів
- 13
учитель-методист
-3
відмінник освіти
України
-2
до 3 років
-3
10-20 років
-9

2. ЗАВДАННЯ І ПРОБЛЕМИ,НАД ЯКИМИ ПРАЦЮВАВ ЗАКЛАД.
Основними завданнями школи в 2018-2019 навчальному році було
збереження контингенту дітей і педагогічних кадрів шляхом створення
сприятливих умов для навчання дітей і роботи вчителів.
В основу роботи педагогічного колективу школи покладено державну стратегію
і основні напрями розвитку освіти у ХХI столітті,викладені у Національній
Доктрині та програмі “Столична освіта”,яка визначає перспективи освітньої галузі
м.Києва.
Основною проблемою діяльності школи залишалась проблема якості,як
визначальної основ формування інтелекту особистості,її розвитку,підготовленості
до самостійного життя.
А також робота педагогічного коллективу булла спрямована на :
- формування особистості,виховання людини демократичного світогляду і
культури
яка дотримується прав і свобод особистості,з повагою ставитись до традицій
народів і культур світу;
-формування у дітей і молоді цілісної картини світу і сучасного світогляду,
здібностей і навичок самостійного трудового,наукового пізнання;
- формування трудової і моральної мотивації,активної громадської та професійної
позиції.
Одним з основних завдань адміністрації школи було збереження
педагогічного колективу:
- по можливості враховуються побажання вчителів при встановленні навантаження;
- розклад уроків враховує побажання вчителів,якщо це не суперечить інтересам
дітей та нормативним документам;
- максимально враховуються побажання вчителів щодо відпустки;
- щорічне проведення профілактичних медичних оглядів;
забезпечення путівками в рамках надходження путівок;
організація культурно-масової,екскурсійної роботи з вчителями;
постійний контакт адміністрація-вчитель.

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 ,21 , 21а
вул..Бальзака :

14,16,16а

В мікрорайоні школи проживає 1678 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
неповнолітних 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 2018-2019 навчальному році методична робота була спрямована на
вивчення і впровадження науково-методичної теми “Управління навчальним
процесом та моніторинг його якості”,на підвищення рівня педагогічної майстерності
вчителів.
В роботі використовувались індивідуальні,колективні постійно діючі і
колективні періодичні форми роботи.Колективною постійно діючою формою
роботи була робота методичних комісій вчителів-предметників,яка спрямовувалась за
напрямками: самоосвіта,відкриті уроки,творчі звіти.
На МК обговорені:
інструктивно-методичні матеріали щодо змісту,форм і методів проведення уроку;
- критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів;
- підготовка,проведення і результати предметних олімпіад I ,II етапів;
- робота з обдарованими учнями;
- підготовка і участь учнів школи в Міжнародному конкурсі на кращого знавця
української мови імені П.Яцика.
На постійно діючих проблемних семінарах вивчались питання рейтингової
системи контролю знань; розвивальні методики навчання в початковій школі;
індивідуально-диференційований підхід як основний визначальник особистісно
орієнтованої системи навчання;пошук оптимальних шляхів НОП для учнів.
Індивідуальні форми роботи представлені в школі самоосвітньою працею
недагогів,наставництвом, відвідуванням курсів підвищення кваліфікації.
Курси підвищення кваліфікації відповідно до освітянських вимог пройшли
7 вчителів вищої категорії.На МК після проходження курсів вчителі знайомили колег з
новими підходоми до вивчення предметів,з новинками педагогіки,з передовим педагогічним
досвідом.
Педагогічні читання,методичні конференції.методичні оперативні наради,як
періодично діючі форми використовувались в роботі.На загальношкільних методичних
нарадах підведено підсумки проведення Всеукраїнських олімпіад з
базових дисциплін у 2018-2019 н.р.підсумки роботи шкільного наукового товариства
“Ерудит”.
В навчальному році в школі пройшли педагогічні читання “Серце віддаю дітям”,
присвячені В.О.Сухомлинському,до якого були залучені майже всі вчителі школи.
Круглий стіл на тему “Створення умов для самостійної роботи вчителя,його
творчих здібностей” провели вчителі початкової школи.
Протягом року предметні кафедри проводили творчі звіти на яких демонструвались
навчальні досягнення учнів,проводились конференції,конкурси,
змагання,усні журнали.
В другому семестрі школа працювала над впровадженням елементів інтерактивного
навчання на уроках з базових дисциплін,Творча група вчителів
вищої категорії узагальнювала досвід з питання на педагогічній раді “Інтерактивні
технології навчання” .А також були проведені педагогічні ради:
- про підсумки роботи школи в минулому навчальному році та завдання на
2018-2019 навчальний рік;
- обговорення та затвердження річного та робочого навчального планів роботи

школи на 2018-2019 навчальний рік;
- завдання педагогічного колективу школи по модернізації освітянської діяльності;
- Активізація навчально-виховної діяльності учнів,як засіб підвищення ефективності
навчально-виховного процесу;
- Використання інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) для
підвищення якості навчання;
- Про адаптацію учнів 1-х,5-х класів до нових умов навчання;
- Про роль сім’ї в адаптації школярів;
- Національна доктрина розвитку освіти і завдання педагогічного колективу
по модернізації освітньої діяльності;
- Про проблеми навчання обдарованих дітей;
- Неуспішність учнів і шляхи її подолання;
- Творчість як складова педагогічної майстерності;
- Форми та методи роботи школи з родиною;
- Про реалізацію міської Програми “Столична освіта «.
- про визначення претендентів на нагородження золотою та срібною медалями;
- удосконалення уроку,як засобу розвитку творчості вчителя та учня;
- про атестацію педагогічних працівників;
- про педагогічну культуру і педагогічну етику та про попередження порушень прав учнів у
навчальних закладах України;
- про порядок закінчення навчального року та допуск до державної підсумкової атестації
учнів 11 класів;
- про переведення до наступних класів та нагородження Похвальними листами;
- про видачу свідоцтв про базову загальну середню освіту;
- про нагородження золотою та срібними медалями та видачу атестатів про
повну загальну середню освіту.

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 24.06.2017р.
№403 “Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад та турнірів
В 2018-2019 н.р. та наказу Деснянського управління освіти від 15.09.2016р.
в школі було проведено два етапи олімпіад.
У I етапі Всеукраїнських олімпіад з предметів взяли участь:
Українська мова та література
- 132 учнів
Історія
- 92 учнів
біологія
- 71 учнів
обслуговуюча праця
- 49 учні
математика
- 107 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:

Учні ніколи брали участь в районних конкурсах і показали наступні досягнення:
Предмет
Клас
Місце
Рівень
Прізвище учня
Г еографія
Г еографія
Географія

8-А
8-А
10-Б

Математика
Математика
Німецька мова
Історія
Історія
Трудове навчання
(обслуговуюча праця)

9-А
8-А
9-Б
8-А
8-А
8-А

Біологія
Біологія
Біологія
Біологія
Біологія
Англійська мова
Англійська мова
Англійська мова

9-А
9-Б
9-А
9-Б
10-Б
4-А
4-А
10-Б

Інформатика (офісні
технології)

10-Б

II

районний
районний
районний

Юдін Дмитро
Бондар Вадим
Корсунський
Даніїл

III
III
III

районний
районний
районний
районний
районний
районний

Чижик Артем
Юдін Дмитро
Дацюк Анна
Юдін Дмитро
Новаковська
Дарія
Базь Дарія

районний
районний
районний
районний
районний
районний
районний
районний
міський
районний

Чижик Артем
Омельченко
Артем
Друзь Михайло
Дацюк Анна
Химорода Яна
Поплавський
Антон
Гудим Діана
Корсунський
Даніїл

II
II

II
III
III
II
II
III
III
III
III
III
I
II
III

Корсунський
Даніїл

Хімія
9-А
III
Фізика
9-А
III
8-Б
III
Трудове навчання (технічна
праця)
І
Трудове навчання (технічна
11
праця)
Зарубіжна література
8-А
II
Зарубіжна література
9-Б
І
Зарубіжна література
9-А
III
Зарубіжна література
11
II
Учні ніколи брали участь в районних конкурсах
Конкурс
Олімпійське лелеченя
Змагання з волейболу (дівчата)

районний
районний
районний

Чижик Артем
Чижик Артем
Ткаченко Андрій

районний

Костенко Дмитро

районний
районний
районний
районний
і показали наступні

Клас
Збірна

Місце
І

команда
Збірна

II

Мороз Крістіна
Дацюк Анна
Мала Ксенія
Мартинова Аліна
досягнення:
Прізвище учня

команда
VIII Міжнародний мовно-літературного
конкурс учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка
(районний етап)

5-А
6-А
10-Б

III
II
II

Майсюра Софія
Баранова Валерія
Корсунський Даніїл

Районний конкурс «Мій родовід»

5-А
5-А
5-Б

І
III
І

Завгородська Аріна
Пономарьова Марія
Силко Олександра

II етап Міжнародного конкуру знавців
української мови імені Петра Яцика

4-А
5-А
9-А

І
III
III

Гудим Діана
Білоус Олександра
Калько Аліна

10-Б
10-А

III
III

Химорода Яна
Бурдик Дар’я

8-А
10-А
збірна

II
II
III

Новаковська Дарія
Талах Юлія

8-А

III

Новаковська Дарія

збірна

III

Районний учнівський конкурс
«Омбудсмен»
«Ми створюємо місто Еко-Град»
Всеукраїнський конкурс учнівської
творчості. Номінація «Історія України і
державотворення»
Діалог держав

Школа закінчила І семестр з такими підсумками:

1-ші

94

93

93

Атестовано

Успішність

Не
атестовано

Клас Кількість учнів Кількість
на початок учнів на
року
кінець
року

д

В

-

-

С

-

% якості
навчаня

П

-

-

-

2-гі

79

3-ті
4-ті
5-ті
6-ті

57
63
57
56

81
55
63
58
56

7-мі

52

54

8-мі
9-ті

57
49

56
47

10
11
Всього

44

42

24
632

24
630

-

-

-

11
7
12
1
3

46

24

35
34
24

14
16
28
31

5
4

76%
73%
43%
37%

33

9

22%

43
21
22
14
246

3
5

18%
45%

1
4
31

45%

-

56
47

4

18
12
10
17

-

42

4

15

24
537

1
43

6
217

-

-

-

93

81
55
63
58
56
54

-

-

-

-

70%

29%
46%

Аналіз результатів показує спад рівня якості навчання, як в усіх перевідних класах, так і по
школі в цілому. Найбільші темпи спаду в 6-тих, 7-их, 8-тих класах, де вони і досі залишаються
найвищим в школі, і в 5-х класах, що є традиційним і повторюється щорічно, у зв’язку з
переходом цих дітей до основної школи і зміни умов викладання. Суттєво збавили якісні
показники учні 5-х класів (на 30%), 6-тих класів (на 26%), 7-мих класів (на 15%) та 8-х класів
(на 17 %). У школі проводились контрольні роботи з правознавства (10 класи), економіки (11
клас), інформатики (11 клас), вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень з
екології, астрономії, природознавства, фізичної культури, основ здоров’я, біології, географії,
математики, хімії. За результатами контрольних робіт учнів можна зробити висновок, що
навчальний матеріал з цих предметів учні засвоїли в основному на середньому та достатньому
рівні.
Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, адміністрація дійшла висновку, що в
кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня. Так, на високому рівні
можуть навчатися деякі учні, які мають рівень досягнень 9 балів тільки з одного або двох
предметів. Акцентуючи деякі моменти в навчальній діяльності учнів, необхідн о зазначити
позитивні моменти та недоліки, виявлені моніторинговими спостереженнями:
• зниження якості навчальних досягнень в 5 класах;
• збільшення, хоч і незначне, якості навчальних досягнень в 9-х класах як для
майбутніх випускних класів;

6.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ.ОСНОВНІ ТА
НАЙБІЛЬШ ЦІКАВІ ЗАХОДИ.РОБОТА ГУРТКІВ,
СЕКЦІЙ.ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА З ПИТАНЬ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ СКОЄННЯ ЗЛОЧИНІВ І
ПРАВОПОРУШЕНЬ НЕПОВНОЛІТНІХ.
Протягом 2018-2019 навчального року в школі проводилась виховна робота, яка була
спрямована на профілактику правопорушень запобігання дитячого дорожньотранспортного травматизму та інших нещасних випадків, підвищення рівня
правового виховання, національно-патріотичного, трудового, економічного,
естетичного виховання, туристсько-краєзнавчої роботи, охопленням учнів школи
роботою та заняттями в спортивних секціях i гуртках, вдосконалення спільної
діяльності учнівського самоврядування та батьківського активу школи в навчальновиховному процесі, міжнародними i партнерськими зв’язками.
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

18.09.18р.

Виставка
дитячих
робіт

«Правила дорожні
знай – своє життя
зберігай!»

Рекреація
600/35/0

2

21.09.18р.

Мітинг

«Мир над
Україною»

подвір’я школи
200/10/0

3

12.10.18р.

Урочисте
відкриття
меморіальної дошки

«Героям слава!»

Центральний
вхід
230/8/15

4

19.10.18р.26.10.18р.

Тиждень
місцевої
демократії

«Ми за
демократію»

Приміщення
школи
600/40/50

5

24.10.18р.

спортивні
змагання

«Веселі старти»

Запрошені
особи (ПІБ,
посада,
організація)

Рідні Героїв,
голова РДА,
депутати Київради,
голова Київської
міської Спілки
ветеранів АТО

вихованці та
Спортивна зала
вихователі
дитячих
школи
садочків
(№768, 769, 784)

6

26.10.18р.

концертна
програма

«Осінній
ярмарок»

актова зала
350/15/100

7

06.11.18р.

Урокмужності

«Україна в
полум’ї війни»

актова зала
400/20/0

вихованці та
вихователі дитячих
садочків
(№768, 769, 784)

Примітка
(результативність)

8

13.11.18р.

Театралізоване шоу

ТО «Камуй»
(Японія)

актова зала
300/25/0

9

21.11.18р.

Мітингпам’яті

«Свобода ціною
життя»

10

23.11.18р. Літературна
композиція

Меморіальний
комплекс
В.Веремію
(ґанок школи)
307/11/10
актова зала
300/25/0

11

07.12.18р.

08.12.18р.

13

Урок
громадської
свідомості
14.12.18р.
Мітинг

«Збудуймо
пам’яті
негаснучий
собор»
«Дружба
починається з
усмішки»
«Права людини»

14

17.12.18р.

Лекція

«Вони собою
людство
заступили»
«СТОП БУЛІНГ»

15

22.01.19р.

Урок
патріотизму

Акція
(День
самоврядування)

12

Лекція

16
23.01.19р.
17

20.02.19р.

Мітинг

18

19

Патріотичн
ий захід
21.02.19р. Літературно
-музична
композиція
Відео12.03.19р.

20

11.04.19р.

лекторій

інсталяція

Навчальні
кабінети
15/7/0
Класні каб.
535/25/0
Рекреація
120/5/0
Кабінет
інформатики
60/5/0

«Соборна
Україна: від ідей
до сьогодення»
«Наша свободаїхній подвиг»

Актова зала
300/30/0

«Герою Слава!»

«Мово моя
калинова»

Меморіальний
комплекс
В.Веремію
(ґанок школи)
100/10/15
Актова зала
350/26/10
Актова зала
240/16/10

«За покликом
серця»
«Дитинство за
дротом»

Актова зала
300/31/0
Рекреація
400/40/0

«Воїни Майдану»

громадська
організація
«Інвалідівчорнобильців
«Земляки» та
менеджер проекту
«Окіагарі
Кобоши»,
Ватанабе Мінору
організатору туру
від «Фокусими до
Чорнобиля».
Ветерани спілки
АТО Деснянського
району

Актова зала
250/10/0

Головне
територіальну
управління юстиції
в місті Києві

Всеукраїнська
громадська
організація
«Сокіл»
Голова РДА,
голова Київської
міської Спілки
ветеранів АТО,
воїни АТО

23

26.04.19р. Літературно
-музична
композиція
08.05.19р. літературно
-музична
композиція
17.05.19р. фестиваль

24

17.05.19р.

флешмоб

25

26.05.19р.

Виховні
години

21

22

«Сурми
Чорнобиля»

Актова зала
450/30/0

«Ніколи знову…»

Актова зала
500/35/15

«Барвиста
вишиванка»
«Українаєвропейська
країна»
«Биківнянська
трагедія», «У
сталінських
жорнах»,
«Злочин, якому
немає прощення»

школа
538/30/50
Подвір’я
школи
200/9/0
Середні та
старші класи
220/15/0

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

Дата
проведенн
я заходу

Організатор
заходу,

1

28.09.18р.

Управління
освіти

2

30.09.18р.

Громадська
спілка «Центр
національнопатріотичного
виховання»

3

03.12.18р.

Управління
освіти

4

12.12.18р.

5

23.01.19р.

Управління
освіти
Управління
освіти

6

28.01.19р.
15.02.19р.

Управління
освіти

РЦ
«КосМікс»

ЗНЗ

у

заходах

Місце
Форма проведення,
проведення
назва заходу

Районні заходи
Конкурс
патріотичної пісні
«Україна від А до
Я»
Парк
Патріотичний
«Перемога»
вишкіл-гра
«КОЗАК-КВЕСТ».
Школа
№238

ГО «Інвалідівчорнобильців
«ЗЕМЛЯКИ» -

районного,
Кількість
учнів, які
взяли
участь

міського,

Примітка
(досягнення,
місце,
продовження
роботи,
тощо)

2

10

Грамота за
участь

Конкурс «Мій
родовід»

3

І місце (2)
ІІІ місце (1)

Школа 270

«Козацький гарт»

10

ІV місце

Школа
№292

Фестиваль «Зоряні
барви різдвяних
колядок»
Аматорський
турнір з боулінгу
«Кубок «КосМікс»
- зима 2019»

4

ІІ місце

4 (1-4
кл.)
4 (5-9
кл.)

участь

РНМНЦ
Деснянського
району

4 (10-11
кл.)

7

12.03.19р.

Управління
освіти

8

20.03.19р.

Управління
освіти

9

14.04.19р.

Управління
освіти

10

23.04.19р.

Управління
освіти

11

06.05.19р.

12

15.05.19р.

Управління
освіти
Управління
освіти

13

17.05.19р.
19.05.19р.

Управління
освіти

14

23.05.19р.

Управління
освіти

1

11.09.19р.

МОН

2

19.04.19р.

Чорнобильський
радіаційноекологічний
біосферний
заповідник

2

22.05.19р.

Управління
освіти

Школа
№23

Гра-квест
«УкрЛенд»

10

Школа
№308

Районний
фестиваль «Діалог
держав:
партнерство в
освіті».

10

Школа
№247

конкурс – захист
учнівських
проектів з
іноземної мови
«Ми створюємо
місто Еко – Град»
Школа 259 «Шкільна
футбольна ліга»
(серед 4-х класів)
Школа
районний конкурс
№308
«Київський вальс»
Школа
конкурс-фестиваль
№294
«Подорож країнами
Європи».
Позаміський І (районному) етапі
дитячий
Всеукраїнської
заклад
дитячо-юнацької
оздоровлення
та відпочинку військовопатріотичної гри
«Зміна»
«Сокіл» («Джура»)
Школа
«День добра»
№270
Заходи міського рівня
Всеукраїнський
радіо диктант
КМДА
конкурс
«Чорнобиль.
Природа.
Відродження»

Школа №270

Київська
міська школа
вищої
спортивної
майстерності

«Олімпійське
лелеченя»

Перемога у
номінації
«Жєб’є»
ІІІ місце,
Диплом ІІ
ступеня
(Київський
міжнародний
університет)

10

ІІІ місце

12

участь

12
ІІІ місце

18

8

100

450
5

Диплом І ступеня,
Диплом ІІ
ступеня,
Диплом ІІІ
ступеня.

12

1. 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

Форма проведення заходу

Назва заходу

Відповідальні за
проведення

1

Термін
проведення
заходу
жовтень

Концертна програма

«Осінній ярмарок»

Керівники початкових
класів

2

жовтень

Виставка

«Моя держава Україна»

3

грудень

Концертна програма

«Шоу талантів»

4

лютий

Тематичний тиждень

«Від Різдва до
Водохреща»

5

лютий

Декада партнерства та
комунікації

«Творимо майбутнє
разом»

6

березень

Виставка творчих робіт

«Весняна рапсодія»

Керівники початкових,
середніх та старших
класів
Керівники середніх та
старших класів
Керівники початкових,
середніх та старших
класів
Керівники початкових,
середніх та старших
класів
Керівники початкових,
середніх та старших
класів

7

травень

Галерея творчих робіт

«Моя родина –
частинка України»









1)
2)
3)


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:
09.10.18 р. «Хочу, можу і буду здоровим» (класовод 2-В класу);
15.11.18 р. «Толерантність – основа спілкування» (класний керівник 8-А
класу);
20.12.18 р. «Зимові свята» (класовод 1-А класу);
21.01.19 р. «Калейдоскоп зимових свят» (класовод 1-Б клас);
07.03.19р. «Т. Шевченко – Кобзар України» (класовод 3-б клас);
11.04.19р. «Фашистські табори смерті – геноцид проти людства» (класний
керівник 9-А класу);
10.05.19р. «З мами починається життя» (класний керівник 5-А класу).
2.
Опис роботи учнівського самоврядування (об’єднання старшокласників):
«КРІС»;
Козлова Аліна Олександрівна;
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 (21 вересня організація флешмобів)
21.12.18 р. організували танцювальний марафон «В ритмі танцю», приурочений
Новорічним святам (для учнів 8-11 класів);
14.02.19 р.- акція «Лист від святого Валентина»;
16.04.19 р. – відео-лекторій «Бережи планету!» (до Дня Довкілля) для учнів 1-5 класів.
5) Гурткова робота:
№
з/п

1

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

Збірник програм
«Факультативної,
гурткової та секційної
роботи фізкультурноспортивного і
фізкультурно-оздоровчого
напрямку» (схвалено МОН
лист №14/18 Г-827 від
06.12.10р.; лист №14/18 Г844 від 28.12.10р.; лист
№14/18 Г-461 від
25.06.11р.)

Прохніч
В.В.

Районні
змагання
збірних команд

ІІ місце
(дівчата);
ІV місце
(хлопці)

Збірник програм
«Факультативної,
гурткової та секційної
роботи фізкультурноспортивного і
фізкультурно-оздоровчого
напрямку» (схвалено МОН
лист №14/18 Г-827 від
06.12.10р.; лист №14/18 Г844 від 28.12.10р.; лист
№14/18 Г-461 від
25.06.11р.)
Збірник програм
«Факультативної,
гурткової та секційної
роботи фізкультурноспортивного і
фізкультурно-оздоровчого
напрямку» (схвалено МОН
лист №14/18 Г-827 від
06.12.10р.; лист №14/18 Г844 від 28.12.10р.; лист
№14/18 Г-461 від
25.06.11р.)

Коломієць
П.П.

2

«Настільний
теніс»

15

3

«ЗФП з
елементами
баскетболу»

15

4

«ЮІР»

15

Затверджено
педагогічною радою
(протокол №14 від
30.08.18р.),

Товариська
зустріч з 264
школою
Шкільні
змагання 6,7,9
кл.
Шкільні
змагання 9,10
класи

Пивоварова
І.В.

Шкільні
змагання 8,9,11
класи

Пархоменко
С.В.

«Дорожні
Правила –
правила життя»
(виступ
агітбригади,
шкільний рівень)

5

«Бабусь і
дідусів»

15

6

«Моделювання і
конструювання»

15

7

«Умілі руки»

15

8

«Туристсько краєзнавчий»

15

9

«Міжнародні
зв`язки»

15

10

«Юний
пожежник»

15

11

«Ерудит»

15

12

«Цікава фізика»

15

Погоджено наказом
УО (№369 від
13.09.18р.)
Затверджено
педагогічною радою
(протокол №8 від
29.08.17р.),
Погоджено наказом
УО (№371 від
15.09.17р.)
Затверджено
педагогічною радою
(протокол №8 від
29.08.17р.),
Погоджено наказом
УО (№371 від
15.09.17р.)
Затверджено
педагогічною радою
(протокол №8 від
29.08.17р.),
Погоджено наказом
УО (№371 від
15.09.17р.)
Затверджено
педагогічною радою
(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 №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

Барсук О.І.

«Моя родина –
частина
України»
(галерея творчих
робіт)

Вепрінцев
В.М.

«Чарівний
лобзик»
(виготовлення
скринь, дерев для
писанок районний
рівень)

Позняк В.О.

Майстер клас
«Квітковий
дивосвіт»,
«Писанки»
(шкільний
рівень)

Гусак Л.П.

Екскурсія на
Биковнянські
могили, в парк
Бабин Яр
(шкільний
рівень)

Карпіна Г.П.

«Діалог держав:
партнерство в
освіті»,
«Подорож
країнами
Європи»
(районний
рівень)
Конкурс
малюнків
«Пожежна
безпека очима
дітей»
(районний
рівень)
«Історичний
брей-ринг »
(шкільний
рівень)

Пархоменко
С.В.

Михайлова
Т.О.

Гоц Г.В.

«Дорога в
космос»

ІІІ місце

ІІІ місце

«Джура»

13

15
15

14

(протокол №8 від
29.08.17р.),
Погоджено наказом
УО (№371 від
15.09.17р.)
МОН
(протокол № 2 від
14.06.2017 р.)

(відкритий захід,
шкільний рівень)

Скляренко
В.П.
Вепрінцев
В.М.

І (районному)
етапі
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військовопатріотичної гри
«Сокіл»
(«Джура»)

3. 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)
№
1.

Дата
03.10.18 р.

Заходи, які проводились
«Здоровий спосіб життя –
запорука щастя»

2.

11.11.18 р.

«Фізичне
та
психічне
здоров’я людини»

3.

18.04.19 р.

«Здоров’я дівчинки – основа
материнства»

Ким проводились
Громадська організація
«Громадські ініціативи охорони
здоров’я «Здорове людство»
Центр у справах сім’ї та жінок
Деснянського району міста
Києва
Компанія
Procter & Gamble

3) Найцікавіші заходи, проведені ЗНЗ з правової освіти, щодо попередження
правопорушень
Примітка
№
Дата
Назва заходу
(досягнення,
місце,
(вказати рівень: шкільний, районний,
з/п
проведення
продовження
роботи, тощо)

міський і т.п.)

17.12.2018 р.

«Стоп

булінг»

(шкільний

рівень)

1.
17.04.2019 р.
2.

лекція

дискусію на тему «Права та
відповідальність підлітка» (шкільний
рівень)

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

Дата
проведення

Назва заходу
(рівень: шкільний)

Примітка
(досягнення, місце,
продовження роботи,
тощо)

1.

03.12.18 р.

заняття «Життя в світи, де є ВІЛ»

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, продовження
(вказати рівень: шкільний,
проведення
1.

18.10.18р.

2.

25.11.1810.12.18р.
05.12.18

районний, міський і т.п.)
Заняття «Зупини насильство»

Акція «16 днів проти насильства»

4.

26.02.19р.

5.

20.03.19р.

Семінар «Булінг, методи його
подолання»
Круглий стіл «Толерантність»
(шкільний рівень)
Заняття «Гендерна рівність»

6.

23.05.19р.

«День добра»

3.

роботи, тощо)

продовження роботи

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, довідко- бібліографічним
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 27.01.2019 року №15 “Про організацію харчування учнів
1-11 класів ЗНЗ в 2018-2019 н.р.”
Сніданки ,в які входило молоко,вітамінізовані напої,соки,отримували
всі учні школи в тому числі учні перших класів,які перебували в ДНЗ.
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.,...Медичний кабінет школи складається з
кімнати профілактичних щеплень і кімнати для амбулаторного прийому
учнів.Стоматологічний кабінет
обладнаний 2 стоматологічними установками поставлених німецькими
стоматологами.
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 із 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 Юлія
Анатоліївна.
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 2018-2019 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 2018-2019 навчальному році в школі продовжувала роботу піклувальна рада.
Головою якої обрано Онуфрійчука Вадима 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.

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
17.1 Бюджетні кошти, які виділялися з місцевого бюджету ціле направлено
перераховувалися за комунальні послуги в сумі 2 154453.60 грн.:
енергопостачання --- 164600 грн. (КЕКВ 2273)
теплопостачання -- 1 475409 грн. (КЕКВ 2271)
водопостачання --- 41752.04 грн (КЕКВ 2272)
інші комунальні послуги -- 308 092.68 грн.(КЕКВ 2240)
КЕКВ- 2240
--- 308 092.68 грн
КЕКВ -2210
--- 594423.93 грн
КЕКВ – 3110
--- 623692.00 грн
КЕКВ – 3132
Капітальний ремонт
(заміна вікон)
--- 174 982.50 грн
Капітальний ремонт
Вхідної групи зі встановленням
пандусу
--- 249 277. 95 грн
Капітальний ремонт
Інженерних мереж
( ХВП,ГВП,ЦО,каналізації) --- 134 581.65 грн
17.2 .1 Надходження коштів, отриманих від надання платних послуг не було.
17.2.2 Надходження бюджетних установ від господарської або виробничої
діяльності не було.
7.2.3 Доходи від здачі в оренду приміщень в сумі 97337,88 грн.
використовувались: на оплату за комунальні послуги, тепло, воду,
електроенергію, оплата за землю,а також
КЕКВ 2210
---- 20 901.96 грн
теплопостачання
--- 21000,00 грн.
енергопостачання
---- 29 289.83,00 грн.
оплата за землю
---- 8160 ,21грн
КЕКВ – 3110
---- 116 478.00 грн
17.2.4 Благодійні внески в 2018 році не отримувались :
17.2.5 Кредити в банку не отримувались.

18.ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА
ВИКОНАННЯМ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ І ПРОГРАМ
ЯКІСТЮ ЗНАНЬ,УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ.

На виконання річного плану з навчально-виховної роботи протягом
навчального року проводився змістовний систематичний контроль виконання
програм, якості знань, умінь і навичок учнів. В початковій школі проводилися
тематичні перевірки з математики, музики, навичок читання, української мови.
Протягом навчального року проводились тематичні, діагностичні, класно предметні, узагальнюючі перевірки в 5-11 класах з математики, української мови,
музики, іноземної мови, історії, зарубіжної літератури, фізичної культури,
фізики, біології, географії, ДПЮ. Підсумки проведення перевірок обговорювались
на засіданнях методичних об’єднань, нарадах при директорі. Комплексні перевірки
і контрольні зрізи знань свідчать, що вчителі виконують учбову програму,
володіють сучасною методикою викладання, постійно працюють над
вдосконаленням свого фахового рівня, урізноманітнюють форми і методи
проведення уроків з метою глибокого засвоєння знань, умінь і навичок учнями
зацікавленості учнів до вивчення предметів.

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 Деснянською Держспоживспілкою за
дотриманням санітарно-гігієнічних норм, міською поліцією та пожежною охороною
виконання виховних заходів з пожежної безпеки.
Директор школи

Коломієць П.П.

