Аналіз роботи
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
французької мови № 269 міста Києва
за 2017 - 2018 навчальний рік
В школі у цьому навчальному році було 16 класів початкової школи
(528 учнів), середня школа – 18 класів (460 учні), старша школа – 4 класи (82
учні), всього на кінець навчального року 38 класів ( 1073 учнів). Отримали
свідоцтво про здобуття базової середньої освіти 69 учнів, з них свідоцтво з
відзнакою – 10 учнів, отримали атестати про здобуття повної середньої освіти
41 учень, з них нагороджено золотою медаллю «За високі досягнення у
навчанні» - 4 учні, нагороджено срібною медаллю «За досягнення у навчанні» 4 учні.
У школі працюють 72 вчителя, 3 вихователя ГПД, 4 керівника гуртка. З
них:
1 кандидат педагогічних наук, Лікарчук А.М. – вчитель хімії;
мають педагогічне звання «учитель-методист»: 24 вчителя,
педагогічне звання «старший учитель» - 11 вчителів,
мають категорію «спеціаліст вищої категорії» - 47 вчителів,
мають категорію «спеціаліст першої категорії» - 7 вчителів,
мають категорію «спеціаліст другої категорії» - 13 вчителів,
мають категорію «спеціаліст» - 8 вчителів,
тарифний розряд – 1.
18 учителів нагороджені знаком “Відмінник освіти України”;
32 учителі нагороджені Почесною грамотою Міністерства освіти і
науки України.
На початок 2017-2018 навчального року в школі є учні пільгового
контингенту:
• діти-сироти та позбавлені батьківського піклування – 6 учнів;
• діти-інваліди – 12 учнів;
• діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС – 75 учнів;
• діти з багатодітних сімей – 96 дітей;
• діти з малозабезпечених сімей – 1 учень;
• переселенці з Донбасу та Криму - 14 учнів;
• діти з родин, батьки яких є учасниками АТО – 27 учнів.
Науково-методична робота в 2017-2018 навчальному році
проводилась згідно річного плану школи. В 2017–2018 н.р. колектив школи
працював над науково-методичною темою «Підвищення якості освіти через
формування базової компетенції учнів та педагогів, розвиток їхньої творчої
особистості в умовах розбудови нової школи України».
Науково-методична, виховна, дослідницька та експериментальна робота
колективу у 2017-2019 н.р. була спрямована на реалізацію завдань, що
обумовлюється основними державними документами про освіту: Законами
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону
дитинства», «Про позашкільну освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські

організації», «Про захист суспільної моралі», «Про протидію торгівлі людьми»,
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
Вчителі школи брали участь в роботі районних науково-методичних
об’єднань. Відповідно наказу управління освіти Голосіївської районної в місті
Києві державної від 04 вересня 2017 року № 299 «Про організацію науковометодичної роботи з педагогічними працівниками навчальних закладів
Голосіївського району в 2017/2018 навчальному році», вчителі школи були
призначені керівниками районних науково-методичних об’єднань (РМО)
району: Скремінська Н.М. – РМО вчителів французької мови; Шевчук Л.М. –
РМО вчителів історії; Лікарчук А.М. – РМО вчителів хімії; Шерстюк С.І. –
РМО вчителів художньої культури; Мазурок Л.А. – РМО класних керівників
5-8-х класів. Вчителі школи Шевчук Л.М., Лікарчук А.М., Скремінська Н.М.
входили до складу науково-методичної ради районного науково-методичного
центру. До складу творчих груп РМО ввійшли: Білошвець Т.П. – вчитель
географії; Мазурок Л.А. – вчитель французької мови; Кабишева О.С. – вчитель
французької мови; Мацьоха О.М. – вчитель інформатики; Домаскіна Н.Ю. вчитель трудового навчання; Лакоза В.М. – вчитель фізичної культури та
захисту Вітчизни; Сєдова О.А. – практичний психолог.
Керівниками шкільних науково-методичних об’єднань були призначені:
 методоб’єднання іноземної мови – Лактіонова Олена Олександрівна;
 методоб’єднання
початкової
школи
–
Дроздовська
Вікторія
Олександрівна;
 методоб’єднання української та світової філології - Ганага Ірина
Валеріївна;
 методичне об’єднання фізико-математичного профілю – Леута Ганна
Григорівна;
 методичне об’єднання природничих та суспільних наук – Білошвець
Тетяна Петрівна;
 методичне об’єднання фізичної культури – Лакоза Віталій Михайлович;
 методичне об’єднання естетичного виховання – Домаскіна Наталія
Юріївна;
 методичне об’єднання класних керівників – Мазурок Лілія Афанасіївна.
З метою надання допомоги в розвитку інноваційних процесів і проведенні
досліджень адміністрація школи постійно проводить консультації з вчителями
та головами методичних об’єднань. У ході моніторингу динаміки педагогічної
майстерності вивчались питання реалізації особистих творчих планів,
проводилось сумісне корегування самоосвітньої діяльності педагогів відповідно
до завдань освітньої галузі. Планування методичної роботи відбувалось на
діагностико-корекційній основі й забезпечувалось цілісною інформаційноаналітичною системою, постійним оновленням інформаційного банку даних з
питань нормативно-правового забезпечення діяльності педагогів.
Науково-методична робота школи була спрямована на формування
творчої особистості педагога, розвиток у вчителя-професіонала педагогічної
системи природничо-наукової чи гуманітарної освіти, в якій він виявляє себе
фасилітатором (помічником) дослідницької діяльності учнів.

Науково-методична робота здійснюється на засадах загальнопедагогічних
принципів (демократизації, гуманізації, диференціації, індивідуалізації та
індивідуального підходу).
Головною метою науково-методичної роботи є ефективний розвиток усіх
напрямків і суб'єктів педагогічної діяльності навчального закладу в
інноваційному режимі.
Протягом року надавалась методична підтримка й практична допомога в
поширенні досвіду, апробації методичних розробок, проведенні «майстеркласів», з цією метою в школі була проведена «панорама майстерності
педагогічних працівників».
В 2017-2018 навчальному році пройшли атестацію 9 педагогічних
працівників.
На відповідність категорії «спеціаліст вищої категорії» - 5 вчителів, на
присвоєння «спеціаліст вищої категорії» - 1 вчитель, на присвоєння «спеціаліст
першої категорії» - 1 вчителі, на присвоєння «спеціаліст другої категорії» - 2
вчителів; підтвердили педагогічне звання «старший вчитель» - 2 вчителі,
«вчитель-методист» - 3 вчителі.
Вчителі школи мають має власні методичні розробки апробовані
вчителями шкіл Голосіївського району та схвалені науково-методичною радою
науково-методичного центру управління освіти Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації, рішення №2 від 27 лютого 2018 року:
Білошвець Тетяна Петрівна на тему «Комплексне використання сучасних
технологій навчання географії при вивченні
особливо складних тем».
Методика вчителя спрямована на формування світогляду, стимулювання
активної творчості учнів. Комплексне використання сучасних технологій
співробітництва допомагає дещо змінити кут погляду на предмет вивчення,
напрямок мотивування, мету і кінцевий результат. Учитель розробив власні
авторські електронні уроки-презентації з усіх тем, передбачених програмами з
природознавства і географії
Чехович Ольга Григорівна на тему «Розвиток комунікативної компетенції
на уроках французької мови». Методична розробка спрямована на формування
в учнів комунікативної компетенції, правильного використання граматичнолексичних структур у комунікативно зорієнтованих ситуаціях. Учителем
розроблено сценарії відомих п’єс у сучасній інтерпретації - для легшого
засвоєння та кращого розуміння дітьми, а також мотиваційні листи і сценарії
рольових ігор для відтворення життєво-виробничих ситуацій.
Мала Тамара Тихонівна на тему «Розвиток творчої поетичної мови на
уроках літературного читання в 3-му класі. Перші дитячі поезії». Методична
розробка спрямована на розвиток творчої поетичної мови учнів, що формує та
збагачує словниковий запас, навчає дітей поважно й чуйно ставитися до слова,
яскраво та образно висловлювати свої думки, тлумачити значення незрозумілих
слів, уміння писати перші поетичні рядки.
В лютому-березні 2018 року були проведені творчі звіти та презентація
роботи вчителів, які атестувалися в 2018 році.

Була організована робота «круглого столу» для педагогічних працівників,
які працюють у 1-4-х і 9-х класах, з проблемних питань запровадження
оновлених навчальних програм та нового Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти.
Протягом 2017-2018 навчального року вчителі МО вивчали,
систематизували та трансформували перспективний досвід, відвідуючи уроки
та виховні заходи колег, семінари-практикуми, круглі столи, презентації, що
проводились іншими закладами освіти Голосіївського району. Школа була
базовою для проведення районного етапу олімпіад з історії, французької мови,
хімії, інформатики, інформаційних технологій. На базі школи проводились
засідання районних методичних об’єднань вчителів фізичної культури, захисту
Вітчизни, французької мови, хімії, художньої культури.
На засіданнях методичних об’єднань розглядалися нормативно-правові
документи щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти,
актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, актуальні
питання підвищення якості знань, використовуючи диференційний підхід до
навчального процесу, інформація стосовно проведення навчальних позакласних
занять, проводився огляд та обговорення методичної літератури, книг,
періодичних видань тощо.
Свою діяльність вчителі продовжували спрямовувати на створення умов
для атмосфери успіху та творчого співробітництва. Інтерактивні форми роботи
допомагають приділити увагу кожному учню. Працюючи колективно, в групах
чи парах, школярі самостійно розв’язують доступні для них завдання, стають
дослідниками, разом переборюють труднощі на шляху до мети. Крім того,
інтерактивні форми навчання, що використовують педагоги на своїх уроках,
розвивають комунікативні вміння та навички, допомагають встановленню
емоційних контактів між учнями, вчать критично мислити, дискутувати,
самостійно приймати рішення. Особливу увагу в роботі вчителі приділяють
застосуванню ІКТ, що робить традиційні уроки яскравими, насиченими,
ефективними.
Протягом 2017-2018 навчального року вчителі школи брали участь в
роботі «Школи молодого вчителя». За кожним молодим вчителем був
закріплений відповідальний вчитель, який надавав їм методичну допомогу у
розв’язанні першочергових проблем, подоланні труднощів, із якими
зустрічається молодий учитель, з метою підтримання їхньої творчої наснаги,
бажання плідно працювати.
З 2015 року вчителі початкових класів Василяка Т.Ф., Топчій Г.О.,
Карпович Н.В. та Дроздовська В.О. беруть участь у Всеукраїнському проекті
«Розумники». Використання комп’ютерів, інтерактивної дошки в поєднанні з
програмними засобами, інтернет-ресурсами спонукає і заохочує дітей до більш
активних дій під час виконання завдань, наочно розширює можливості подачі
нового матеріалу, відпрацювання певних навичок на етапі закріплення знань.
Вчителі, що працюють за проектом «Розумники SMART KIDS» Василяка Т.Ф.,
Дроздовська В.О., Карпович Н.В. та Топчій Г.О. стали учасниками настановчої
сесії для учасників дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня

«Технологія навчання учнів початкової школи “Розумники” (Smart Kids)» 06
жовтня 2017 року на базі Національної академії педагогічних наук України,
ІХ міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Шостої
міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu» 25 жовтня 2017 року у
Київському Палаці дітей та юнацтва,
IX міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2018» та VII
міжнародної виставки освіти за кордоном «Word Edu», 15 березня 2018 року у
м. Києві ,
ІV ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА ПРОЕКТОМ «РОЗУМНИКИ
(Smart Kids)» 19–21 квітня 2018 року у м. Нововолинську на базі навчальновиховного комлексу «Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 1 –
колегіум Нововолинської міської ради Волинської області».
Вчителі Дроздовька В.О., Карпович Н.В. та Василяка Т.Ф. пройшли
навчання у Академії «SMART KIDS» ( зимова сесія ).
Онлайн-курс для вчителів початкової школи EdEra успішно пройшли
Петровська І.О., Сивирин Л.П., Литвинова О.В., Гордовська І.О., Топчій Г.О.,
Чижук Л.Ф.
Вчителі
французької мови успішно проходять «Онлайн-курс для
вчителів початкової школи» від Міністерства освіти і науки України, а також
курси для вчителів французької мови «PRO FLE» від Посольства Франції в
Україні.
Протягом навчального року 157 учнів 2-4 класів брали участь у
Всеукраїнському етапі математичного конкурсу «Кенгуру», де отримали 13
сертифікатів «Добрий рівень» і 1 учень (Олійник Павло, 3-В клас) отримав
«Високий рівень»; 58 учнів 5-8-х класів брали участь у Всеукраїнському етапі
математичного конкурсу «Кенгуру», де отримали 14 сертифікатів «Добрий
рівень» і 8 отримали сертифікат «Високий рівень». 154 учні стали учасниками
ІІ Міжнародного етапу цього конкурсу, де 6 учнів отримали «Добрий
результат». Також цього року 83 учні початкових класів були учасниками
Всеукраїнського конкурсу з українознавства «Патріот».
44 учня 4-10-х класів прийняли участь у восьмому Всеукраїнському
конкурсі з англійської мови «Грінвіч» (05.12.2017); учні отримали 1 Бронзовий
сертифікат, а також отримали сертифікати учасників конкурсу. 164 учня 3-11-х
класів прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі з французької мови
«Галлус» (05.10.2017); учні отримали Золоті (4), Срібні (2) та Бронзові (1)
сертифікати, а також отримали сертифікати учасників конкурсу.
Учителі методоб’єднання іноземних мов продовжують розроблення
методик викладання уроків з використанням мультимедійних технологій по
темам: «Свята» (1 клас), «Природа» (2 клас), «Людина» (3 клас), «Помешкання»
(4 клас), «Одяг» (5 клас), «Види спорту» (6 клас), «Франкомовні країни» (7
клас), «Шкільна бібліотека» (8 клас), «Молодіжна культура» (9 клас), «Засоби
масової інформації» (10 клас), «Наука і технічний прогрес» (11 клас).
Вчителі іноземних мов брали активну участь у районних, міських та
Всеукраїнських семінарах, конференціях, виставках, круглих столах:

- Вереснева студія вчителів іноземної мови (5-7.09.2017 - СШ№15,
СШ№110);
- Районний семінар для молодих та малодосвідчених вчителів іноземної
мови «Школа молодого вчителя» (12.10.2017р. - СШ№112 );
- Перша міжнародна конференція Франкофонії в Україні (19.10.2017 КНУ імені Тараса Шевченка);
- Семінар з Alex Warren від National Geographic Learning (31.10 - Київ)
- «Освіта та кар’єра 2017», презентація можливостей навчання у Франції
для українських студентів (16.11.2017 – Український дім);
- Семінар-тренінг «Успішне формування іншомовної аудитивної
компетенції учнів старших класів під час підготовки до ЗНО 2018 з англійської
мови» (25.01.2018 – Міжнародний освітній центр);
- Семінар-тренінг вчителів англійської мови щодо підготовки до ЗНО з
англійської мови 2018 (25.01.2018 – Дінтернал Ед’юкейшн);
- Засідання круглого столу вчителів англійської мови району (09.02.2018 –
СШ№179);
- Засідання круглого столу вчителів французької мови району (14.02.2018
– СШ№110);
- «Генеральна асамблея Асоціації викладачів французької мови»
(23.03.2018 - КНУ імені Тараса Шевченка);
- Науково-практична конференція щодо запровадження моделі змішаного
навчання англійської мови в навчальних закладах (30.03 - КНУ імені Тараса
Шевченка);
- «Глобалізаційні освітні тенденції 2018» (17.04.2018 – Академія праці,
соціальних відносин і туризму);
- «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення
початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової
загальної середньої освіти на 2017-2022 роки спільно з Посольством Франції в
Україні» (04.06.2018 – СШ №49);
- «Методика викладання французької мови в міжкультурному просторі на
початковому та середньому етапі» (11.06.2018 – СШ №49).
Германенко Ольга Олексіївна та Золотих Єлизавета Миколаївна брали
участь у ХІІ Всеукраїнському фестивалі науки (16-18.05.2018 – Інститут
Патона).
Учні старших класів приймали активну участь у Днях франкофонії,
фестивалі «Французька весна в Україні» (квітень 2018 року).
Під час тижня Франкофонії учні нашої школи брали участь у таких
заходах:
1. Учні 11-А класу відвідали Посольство Лівану в рамках проекту «Один
клас – одне посольство» (20.03.2018);
2. Конкурс-фестиваль «Діалог держав: - партнерство в освіті» під гаслом
«Україна – це Європа» (22.03.2018, СШ №165).
Під час місяця «Французької весни в Україні» вчителі та учні нашої
школи стали учасниками таких заходів:

1. Музична вистава-перформенс «Повітря» (31.03.2018, Софіївська
площа);
2. Перегляд фільму в рамках проекту «Роман з кіно» (06.04.2018,
кінотеатр Київ);
3. Фотовиставка Катрін Гореллер «Голоси в Києві».
В рамках співробітництва з Французьким Інститутом в Україні учні нашої
школи брали участь у святі «День відкритих дверей» і відвідали медіатеку з
метою участі в годині казок.
З 20 по 22 листопада 2017 року вчителями французької мови були
проведені квести «Орієнтація по школі» для учнів 5-х класів.
18 січня 2018 року відбувся круглий стіл для учнів 10-х класів з
викладачем французької мови КНУ імені Т.Г. Шевченка Емілією Войтенко на
тему: «Навчання у Франції. Отримання подвійної освіти».
31 січня 2018 року відбувся круглий стіл для учнів 11-х класів з
викладачем англійської мови у Китаї на тему: «Викладання іноземної мови за
кордоном».
На протязі року були випущені стінгазети до Міжнародних свят та
історичних подій Україна-Франція.
Протягом лютого учні 8-11-х класів працювали над власними проектами
на тему: «Довкілля» під керівництвом французького волонтера Сари Дада.
17 лютого 2018 року вчителі та учні нашої школи брали участь у
фестивалі «Global village».
11 квітня 2018 року на базі школи відбувся вебінар з англійської мови для
учнів 8-х класів «Королівська сім’я».
17 квітня 2018 року для учнів 10 та 11-х класів пройшов єдиний
паралельний урок на англійській мові «Глобальні цілі сталого розвитку».
18 квітня 2018 року у Київському Палаці дітей та юнацтва відбувся
Фестиваль стартапів «Сlass ідея» серед здобувачів освіти та педагогічних
працівників. Учениця 9Б класу Германенко Ольга та вчитель французької мови
Ткаченко Оксана Володимирівна стали лауреатами, представивши свій проект
на цьому фестивалі у номінації «Стартап для Людини».
25 травня 2018 року відбувся круглий стіл для вчителів французької мови
нашої школи з президентом асоціації провансальської культури «l’Oulivell» на
тему: «Діалекти французької мови».
10 червня 2018 року вчителі французької мови та учні старших класів
прийняли участь у Святі франкофонії – День вулиці Костьольної, яке було
організовано Французьким інститутом в Україні та МЗС України.
Напрямками роботи з обдарованими дітьми є пошук і цілеспрямований
вияв обдарованих дітей, створення сприятливих умов для інтелектуального,
духовного, морально-етичного, фізичного розвитку особистості. Багато в цьому
напрямку зроблено класними керівниками 3В кл. – Василякою Т.Ф., 3А кл. –
Малою Т.Т., 5А кл. – Пірус Т.В., 7А кл. – Коваленко І.В., 10А кл. –
Вакулою Г.О., 7А кл. – Лут А.М.
Протягом навчального року вчителі продовжували розкривати творчі
здібності учнів. Учні брали активну участь в Всеукраїнських учнівських

олімпіадах з базових дисциплін. Отримано 36
олімпіад:

призових

місць в ІІ етапі

Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнських предметних олімпіад
Предмет
Клас
Місце
ПІБ учня
№ з/п
1.
французька мова
3
8
Анненкова Юна Геннадіївна
2.
французька мова
3
8
Жиленко Софія Вадимівна
3.
французька мова
3
9
Шуляк Дарина Юріївна
4.
французька мова
2
9
Терещук Анна Григорівна
5.
французька мова
1
9
Германенко Ольга Олексіївна
6.
французька мова
2
10
Глухий Данило Миколайович
7.
французька мова
1
10
Вікулова Марія Володимирівна
8.
французька мова
2
11
Золотих Єлизавета Миколаївна
9.
англійська мова
3
10
Вікулова Марія Володимирівна
10.
інформатика
1
11
Козак Денис Юрійович
11.
інформаційні технології
3
9
Ромашов Дмитро Сергійович
12.
інформаційні технології
3
11
Козак Денис Юрійович
13.
хімія
3
8
Артюх Анастасія Сергіївна
14.
математика
2
7
Ратушний Максим Володимирович
15.
історія
3
11
Мельничук Анастасія Євгеніївна
16.
історія
3
10
Оксимець Юрій Олександрович
17.
історія
3
10
Калитенко Таміла Олександрівна
18.
історія
3
10
Тимченко Ольга Олексіївна
19.
правознавство
3
9
Саган Владислав Олександрович
20.
правознавство
3
9
Шинкарецька Ангеліна Андріївна
21.
правознавство
3
10
Мамєєва Єлизавета Ігорівна
22.
правознавство
3
10
Тимченко Ольга Олексіївна
23.
образотворче мистецтво
1
9
Позняк Дар’я Романівна
24.
фізика
2
7
Кістень Тихін Олександрович
25.
фізика
3
9
Шуляк Дарина Юріївна
26.
географія
3
8
Євдокимов Олександр Олександрович
27.
географія
3
9
Вєрнікова Лілія Геннадіївна
28.
географія
3
9
Ромашов Дмитро Сергійович
29.
біологія
1
10
Вікулова Марія Володимирівна
30.
педагогіка та психологія
1
11
Васько Мілена Василівна
Переможці ІІІ (міського) етапу Всеукраїнських предметних олімпіад
№ з/п
Предмет
Клас
Місце
ПІБ учня
1.
образотворче мистецтво
9
2
Позняк Дар’я Романівна
Переможці І (районного) етапу МАН
№з/п Клас Місце
Секція
ПІБ учня
1.
2.

9
11

1
2

Французька мова
Французька мова

Германенко Ольга Олексіївна
Золотих Єлизавета Миколаївна

Переможці
ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів – членів Малої академії наук учнівської молоді
№з/п Клас Місце
Секція
ПІБ учня
1.
2.

9
11

1
1

Французька мова
Французька мова

Германенко Ольга Олексіївна
Золотих Єлизавета Миколаївна

Учасник ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України - Германенко
Ольга Олексіївна.
У 2017-2018 навчальному році школа спрямовувала виховну роботу на
вирішення виховної проблеми «Виховання гармонійно розвиненої,
високоосвіченої, соціально-активної і національно свідомої людини», основною
метою якої є виховання національної свідомості, любові до рідної землі, свого
народу, держави; формування високої духовної особистості; сприяння
набуттю дітьми та учнівською молоддю соціального досвіду, успадкуванню
ними духовних надбань українського народу;
утвердження принципів
загальнолюдської моралі; забезпечення повноцінного фізичного розвитку
учнів; створення умов для соціального захисту дітей; створення умов для
творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до
різноманітної діяльності щодо їх інтересів; колективне планування діяльності
вчителів та учнів через шкільне самоврядування.
Виховна діяльність в школі, як цілісна система, складається із діяльності
педагогів (адміністративно-педагогічна функція, методичне об’єднання класних
керівників), учнів (учнівське самоврядування), батьків (рада школи,
батьківський комітет школи, батьківські комітети класів) та тісної співпраці з
Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Голосіївського району,
Будинком дитячої та юнацької творчості, Службою у справах дітей
Голосіївського району, громадськими організаціями.
Виховна робота з учнями будувалася за напрямками: фізичне здоров’я
дитини – здоров’я нації; виховання та розвиток особистості дитини;
громадянське виховання; родинно-сімейне виховання; трудове виховання;
художньо-естетичне виховання; морально-правове виховання; екологічне
виховання; формування здорового способу життя; превентивне виховання.
Згідно річного плану роботи школи та наказів районного управління
освіти було організовано та проведено такі тижні та місячники:
1. Місячник безпеки та здорового способу життя «Здорова дитина –
багата Україна».
2. Місячник національно-патріотичного виховання «Україна, як мама і
тато, одна».
3. Місячник духовно-морального виховання «Я вірю в силу доброти».
4. Місячник правового виховання «Право і закон».
5. Тиждень Олімпійського руху.
6. Тиждень права.
7. Тиждень боротьби зі СНІДом.
8. Тиждень здоров’я.
9. Місячник громадянського виховання «Я громадянин, я патріот».
10. Місячник родинного виховання «Я, родина, Україна».
11. Місячник естетичного виховання «Я – творча особистість».
12. Місячник екологічного виховання «Я – житель Планети».
13. Місячник превентивного виховання «Бачити майбутнього дорогу…».

Методичним супроводженням виховної роботи є засідання методичного
об’єднання класних керівників, виступи класних керівників на педагогічних
радах, нарадах при директорі, нарадах при заступнику директора з виховної
роботи, науково-методичних конференціях, педагогічних читаннях.
Діяльність методичного об’єднання класних керівників 1-11 класів
спрямована на реалізацію головної мети освітнього закладу. Класні керівники
працювали за індивідуальними планами, змістовна наповнюваність яких
відповідала віковим особливостям учнів і була спрямована на виховання у них
ціннісного ставлення до себе, родини, людей, до праці, до природи, до культури
і мистецтва, ставлення до держави. На засіданнях МО класних керівників
розглядались питання нормативно-правового забезпечення виховного процесу,
створення сприятливого середовища в освітньому закладі, профілактика
правопорушень, формування в учнів культури поведінки та спілкування.
Соціальний захист учнів школи знаходиться під контролем адміністрації
та класних керівників. Спільна робота всіх суб’єктів освітнього процесу
спрямована на попередження негативних явищ в учнівському середовищі.
Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять здійснюється регулярно
адміністрацією школи, класними керівниками. Ведеться журнал обліку
відвідування навчальних занять учнями школи.
Діти пільгових категорій беруть активну участь у соціальних акціях. Для
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та
дітей з малозабезпечених сімей в школі організоване безкоштовне одноразове
гаряче харчування; учні забезпечуються безкоштовними запрошеннями на
Новорічні свята; дітям позбавленим батьківського піклування надається
шкільна форма.
В школі створено умови для розвитку інтелектуального потенціалу
школи, пошуку, підтримки і стимулювання творчо обдарованих дітей та молоді.
Педагоги допомагають учням шукати в собі краще, створюють умови для
вільного самовизначення, становлення особистості, розвитку індивідуальних
рис засобами шкільної та позашкільної освіти, сприяють набуттю додаткових
знань, умінь, навичок, залучають учнів до науково-дослідницької діяльності з
навчальних предметів.
Традиційними формами роботи класного керівника залишаються виховні
години, бесіди, години спілкування, «круглі столи», диспути, конкурси,
вікторини, екскурсії, які успішно використовуються в виховному процесі.
Значне місце в планах виховної роботи посідають заходи, спрямовані на
посилення індивідуальної роботи з учнями девіантної поведінки. Дуже
ефективним є заохочення таких дітей до позакласних справ, завантаження
вільного часу гуртковою роботою, роботою на користь школи (Лактіонова О.О.
– 8В кл., Середа М.О. – 8Г кл.)
Пошуку нових, нетрадиційних, цікавих форм роботи з учнями сприяє
також розвиток та взаємодія з органами учнівського самоврядування
(кл. керівник Мазурок Л.А. – 9А кл., 9Б кл. – Ткаченко О.В., Скремінська Н.М.
– 11А кл.), розширення взаємозв’язків з керівниками гуртків (кл.керівники

Мала Т.Т. – 3А кл., Гордовська І.А. – 4А кл., Сивирин Л.П. – 4Г кл.,
Карпович Н.В – 4А кл., Шевчук Л.М. – 11Б кл.).
Родинне виховання.
Родинно-сімейне виховання учнів виявляється у моральній активності
особистості, любові до батьків, близьких людей, прояві чуйності, милосердя,
толерантності, вмінні співпрацювати з іншими. Батьки учнів школи є
активними учасниками освітнього процесу, постійними помічниками та
порадниками школи, учасниками класних, загальношкільних та позашкільних
заходів.
З метою координації взаємодії адміністрації, вчителів, вихователів і
батьків для створення умов з інтелектуального, фізичного, психічного,
соціального та духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового і
соціального захисту проводилися батьківські збори, лекції, анкетування. У
постійній співпраці з батьками були класні керівники. На батьківських зборах
розглянуті питання: результати навчання учнів, відвідування навчальних
занять, стан дитячого травматизму, аналіз стану дисципліни, профілактика
захворювань, питання національно-патріотичного, морального виховання учнів.
Психологом школи Сєдовою О.А. проводиться батьківський всеобуч, на якому
розглядаються питання адаптації учнів 1-х, 5-х, 10-х класів до навчання,
співпраці школи та родини по створенню сприятливих умов для особистісного
розвитку учня. В листопаді-грудні 2017 року був проведений цикл занять в
рамках соціального проекту "Навчальна програма для батьків "Сімейні
цінності", впровадженого громадською організацією "Батьки і діти". Метою
проекту є сприяння відродженню та утвердженню морально-духовних
цінностей в сім'ях, згуртування членів сім'ї в одне гармонійне ціле, сприяння
створенню навколо дитини здорової моральної атмосфери, позитивного
психологічного клімату в сім'ї, надання допомоги у налагодженні зв'язку між
школою та родиною для підвищення ефективності навчання та виховання
дитини, її становлення як особистості.
Протягом року педагогічний колектив працював в тісному контакті з
батьками і саме спільна робота шкільного «трикутника» - учні, батьки, вчителі
– допомагає у вирішенні багатьох питань, організації та проведенні родинних
свят, приурочених традиційним народним святам: свята осені «На білих крилах
рушника несе надію Україна» (3-11 класи), до Дня Покрови – свято
«Українська вишиванка» для учнів 1-11 класів; до Дня Святого Миколая –
свято «Чудо творить Миколай» для учнів 1-5 класів, Новорічних та Різдвяних
свят (1-11 кл.), виставка декоративних композицій «Хай Різдвяна зірка сяє,
світлий день людей єднає», родинне свято «З бабусиної скрині» (5А клас),
флеш-моб «Мій тато – найкращий в світі» (1-11 кл.), бесіди «Цінності моєї
родини» (5-7 кл.), виховні години «З родини йде життя людини»; виставки
творчих робіт учнів «Таланти нашої школи». Були проведені традиційні
щорічні акції «Наш друг – книга» до Всеукраїнського дня бібліотек, акція
«Чиста Земля – мирне життя», «Милосердя», в яких взяли участь всі класи
школи. В рамках акції «Монетки діткам» наша школа перерахувала на рахунок

благодійного фонду "Таблеточки" зібрані кошти в сумі 4786,92 грн. на
закупівлю медикаментів для онкохворих дітей.
У жовтні 2017 року до Всесвітнього дня тварин проведена благодійна
акція «Пухнастий друг». Зібраний корм для тварин було відвезено до притулку
SOS у Пирогово. У грудні 2017 року для учнів 1-4 класів проведено
пізнавально-розважальне благодійне шоу на підтримку онкохворих дітей.
За ініціативи батьківської ради у березні 2018 року в школі відбулася
зустріч з популярними дитячими письменниками, авторами видавництва
"Фонтан казок". Дітям презентували свої нові книжки їх улюблені автори Іван
Андрусяк, Олег Чаклун, Юрій Бедрик, Галина Манів, Сашко Дерманський.
До Дня сім’ї у травні 2018 року була проведена родинна зустріч «Хай
буде міцна вся наша сім’я» (2А,В кл.).
Національно-патріотичне та громадянське виховання.
Національно-патріотичне виховання в школі здійснювалося на всіх
етапах навчання і забезпечило всебічний розвиток, гармонійність і цілісність
особистості, розвиток її здібностей та обдарованість, виховання патріотизму,
національної свідомості, правосвідомості та культури міжетнічних відносин.
Лейтмотивом урочних та позаурочних форм роботи звучить любов до України,
самовідданість і патріотизм її захисників, активна громадянська позиція
українців, відповідальність за долю держави.
В школі розроблена система заходів з національного виховання.
Протягом року були проведені виховні години до Дня незалежності України
«Ми – діти європейської держави» (1-11 кл.), , «Ми – козацького роду
нащадки» до Дня захисника України (1-11 кл.), бесіди до подій у Бабиному
Яру, до річниці Революції Гідності, «Україна соборна – наша гордість і слава»;
виставка малюнків «Моя Україна – єдина країна». До 85-ї річниці подій
Голодомору 1932-1933 рр. проведений концерт-реквієм «Жнива розпачу». Учні
9Б класу відвідали Національний музей «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в
Україні».
Особливою формою роботи є військово-патріотичне виховання дітей,
висвітлення героїчних та водночас драматичних подій останнього часу. У
жовтні 2017р. були проведені заходи, присвячені Дню Захисника України:
змагання з армреслінгу (1-4 класи), станційна гра «Ми – козацького роду
нащадки» (6-7 класи), змагання зі стрільби «Юний снайпер» (8-11 кл.),
фестиваль патріотичної пісні та поезії «Герої не вмирають» (8-10 класи),;
конкурс малюнків «Україна, як мама і тато, одна!» (1-4 кл.) - кращі роботи
учнів були направлені на районний конкурс. Учні 5-10 класів взяли участь у
районному конкурсі літературно-музичних композицій «Під Божим Покровом з
любов’ю і вірою за Україну!». До Дня збройних сил України проведено свято
«Нумо, хлопці!» (5-ті класи).
11 жовтня 2017 року відбулася зустріч учнів та учителів школи з
випускником нашої школи Павлом Мамонтовим, який був переможцем
української команди в «Іграх нескорених» (Invictus games), що відбулися в місті
Торонто, Канада.

Важливим аспектом формування національно свідомої особистості є
виховання поваги та любові до державної мови. До Дня української писемності
та мови у листопаді 2017 р. були проведені виховні години «Солов’їна,
барвінкова українська рідна мова» (1-11 кл.), турнір знавців української мови
серед учнів 10-х класів «Мова нас єднає», флеш-моб «Я розмовляю
українською» (5-11 кл.), продемонстрований фільм «Історія русифікації
України» (10 кл.).
До річниці Революції Гідності проведена класні години «Скажи своє
слово про Україну» (1-4 кл.), інформаційні години «Революція Гідності. Як це
відбувалося» (5-11 кл.), документальна фотовиставка «Свобода ціною в життя»,
аудіо-тур по Майдану Незалежності «Революція Гідності» (7В кл.). Учні школи
взяли активну участь у проведенні благодійних акцій патріотичного
спрямування, а саме: у жовтні 2017 року учні 7Б класу стали учасниками
заходів до 3-ї річниці відкриття пам’ятника Небесній Сотні на Теремках, у
грудні була проведена акція «Зігрій солдата теплим словом». Зібрані малюнки,
привітання з Новорічними святами передані бійцям АТО.
До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні були проведені заходи: виставка
плакатів «Промені гідності», акція «Подаруй свого янгола Небесній Сотні» учні молодшої школи виготовили янголів, яких учні старшої школи поклали
разом з квітами біля пам'ятника Героям Небесної Сотні в мікрорайоні Теремки.
У квітні-травні 2018 року шкільна команда «Нащадки козаків» стала
учасником районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура») і посіла ІІ місце. Команда гідно
представила школу і район на міському етапі серед 28 шкіл міста Києва: посіла
ІІ місце в конкурсі «Добре діло», 5 місце – «Перетягування линви», Бурдейна
Анастасія стала 4-ю у конкурсі «Фехтування», Терещенко Владислав – 5-м в
особистому заліку в конкурсі «Стрільба».
До Дня пам’яті та примирення у травні 2017 року був проведена щорічна
традиційна акція «Герой живе поруч» - привітання ветеранів Другої Світової
війни з Днем Перемоги.
Традиційно, в травні, щороку в школі проходить Свято вишиванки до
Всесвітнього дня вишиванки, в якому беруть участь учні, батьки та вчителі.
Важливе значення для національно-патріотичного виховання учнів має
виявлення їх творчих здібностей. У квітні-травні 2018 року в нашій школі
пройшов ІІ конкурс-фестиваль «Школа 269 має талант». На 7 концертах
виступили 179 учнів 1-11 класів, які представили свою творчість у п’яти
номінаціях. Завершився фестиваль гала-концертом «Майбутнє твориться
сьогодні», на якому були відзначені найкращі учні, які гідно представили
школу на районних, міських, Всеукраїнських предметних олімпіадах та стали
переможцями конкурсу «Школа має талант».
Для розширення пізнавального і культурного світогляду школярів,
ознайомлення з історичною спадщиною нашого народу класними керівниками
були проведені екскурсії по м. Києву, до Закарпаття, міста Одеси; відвідування
музею грошей при НБУ (7А,В кл.), Приватбанку (6Б кл.), планетарію (3 кл.),
фабрики ялинкових прикрас (2,3-ті кл.), Національного музею історії України в

Другій Світовій війні (8,11 кл.), водно-інформаційного центру (5А,Б кл.),
Державного музею літератури і друкарства (3,4 кл.), заводу «Кока-Кола» (7 кл.),
Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» (8А,Г кл.),
музею іграшки (1В,Г кл.), музею національної архітектури і побуту в Пирогово
(1Г кл.), музей Гетьманства (8Б,Г кл.), Агроцентру «Куклабія (6Б кл.), заводів
«Куліничі (2 кл.), «Кока-Кола»(6В кл.), музею анатомії та гістології НУБіП
(8В,Г, 11А, Б кл.), міського Будинку природи (9Б кл.), Київської картинної
галереї (11А кл.), музею Чорнобиля (4-ті кл.), музею авіації (3А,Б,В,Г, 8В,А
кл.), музею метро (7А кл.). Учні відвідали театральні вистави у театрі юного
глядача на Липках (5А,Б, 6А,Б, 7А кл.), театрі оперети (11А,Б кл.), театрі
ім..І.Франка (9 Б кл.), театрі «Колесо» (7В кл.).
Туристсько-краєзнавча робота та екологічне виховання.
Система екологічного виховання в школі передбачає формування умінь
аналізувати явища природи, бережливого ставлення до її багатств як
надзвичайно важливого середовища існування людини. Головним завданням
педагогічного колективу в цьому напрямку є виховання почуття
відповідальності за природу як національне багатство, залучення учнів до
екологічної та туристсько-краєзнавчої діяльності (відп. Шевчук Л.М.).
В цьому напрямку проведені заходи:
- участь в районному туристському святі «День туризму»;
- акція «Листок за листок» - збір макулатури (1-11 кл.);
- вікторина «Я у світі не один, що я знаю про тварин» (5 кл.);
- флешмоб до Всесвітнього дня моря «А я на морі…» (1-11 кл.);
- участь в міській краєзнавчій акції «Пізнай свій край – пізнай себе»;
- акція «Батарейки, здавайтеся!» - збір відпрацьованих батарейок;
- фотопроект «Вусатий-полосатий» (1-11 кл.);
- допомога притулку для тварин «Пухнастий друг» (1-11 кл.);
- інтерактивні уроки «Толерантне ставлення до тварин» (1 класи);
- акція «Чиста Земля – мирне життя» в рамках проекту «Школа
ДоброТи» (1-11 кл.);
- екологічні подорожі «Неси добро у світ природи».
До Дня Довкілля, 21 квітня 2018 року, відбулася весняна Толока,
учасниками якої стали учнівський та педагогічний колективи школи та
мешканці мікрорайону Теремки. Під час Толоки відбулося прибирання
території, висаджені дерева, проведений благодійний ярмарок. На заході були
присутні поважні гості: голова Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації Бондар Н.В., начальник управління Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації Полторак Г.М., представники французького
посольства. Толока відбулася за підримки БО "БФ Допоможи дітям України",
депутата Київської міської ради Іванченка В.А., Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації, Голосіївського Червоного Хреста, БО "Рідне
місто моє", активу мікрорайону Теремки.
Міжнародне співробітництво.
В школі працює євроклуб «Марпен», який тісно співпрацює з
Французьким культурним центром, посольством Франції. Члени євроклубу

беруть активну участь у Днях франкофонії в Києві: зустрічаються з
французькими митцями та викладачами, відвідують театральні вистави,
переглядають фільми французькою мовою.
У вересні 2017 року члени
Євроклубу відвідали свято Французького інституту в Україні – «День відкритих
дверей», виставку «Освіта та кар’єра – 2017», підготували проект
«Подорожуємо світом». Учні 3А класу відвідали медіатеку Французького
інституту «Година казок».
21 квітня 2018 року в проведенні «Дня довкілля» взяли участь
представники Посольства Франції в Україні.
27 квітня 2018 року відбулася зустріч з аташе Посольства Франції в
Україні з питань наукового та університетського співробітництва паном
Сільвеном Ріголе, аташе Посольства Франції в Україні з питань
співробітництва в галузі французької мови Фабріс Пето в рамках тижня
французької мови у школі, а також відбувся круглий стіл з вчителями на тему:
«Місце французької мови у новій українській школі».
Для учнів 6-7 класів проведено новорічне свято «Різдвяна подорож
країнами світу». До року Японії в Україні проведений «круглий стіл» «Японія –
країна див».
У січні-лютому 2018 року для учнів 8-11 класів організована робота
проекту «RePLANET» в рамках Міжнародної програми стажувань «AIESEC». У
березні 2018 року старшокласники були запрошені на прийом до Посольства
Лівану, де вони мали чудову екскурсію по посольству, прослухали цікаву
інформацію щодо країни і важливість вивчення французької мови,
доброзичливу бесіду з послом Лівану.
У квітні 2018 року в школі проведений Тиждень франкофонії
«Французька весна в школі», який завершився гала-концертом за участю Аташе
Посольства Франції в Україні Сільвена Ріголле та Фабріса Пето.
Протягом року організовано випуск шкільної газети «Franglais»
французькою мовою.
Превентивне та правове виховання.
Особлива увага протягом року приділялася питанням профілактики
девіантної поведінки, правопорушень та злочинності серед неповнолітніх.
Робота педагогічного колективу в цьому напрямку була спрямована на
реалізацію таких завдань: діагностика діяльності і розвитку учнів, класного
колективу, мікроклімату в класі; консультативно-методична допомога всім
учасникам освітнього процесу; просвітницько-інформаційна робота з
підвищення психолого-педагогічної культури в школі та сім’ї; робота з сім’ями,
які опинилися в складних життєвих ситуаціях; превентивне виховання,
спрямоване на переконання учнів у доцільності дотримання норм і правил
поведінки, ведення здорового способу життя.
З учнями девіантної поведінки постійно проводилася відповідна робота:
профілактичні бесіди, залучення дітей до суспільно-корисної праці, творчої
діяльності, бесіди з батьками. До роботи з вищевказаними сім’ями та учнями
залучалися практичний психолог, кримінальна поліція, Служба у справах дітей,
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Голосіївського району.

Особлива увага приділялася учням 8Г класу Бублику Микиті, Куценку
Максиму, Городкову Артему, 8В класу Ковальову Єгору, формуванню
сприятливого мікроклімату у 5А, 8В класах (класні керівники Пірус Т.В. та
Лактіонова О.О.).
Протягом року плідно працювала Координаційна рада. На засіданнях
ради, які проводились згідно плану, розглядались питання профілактики
правопорушень серед учнів школи, поведінка окремих учнів.
На початку навчального року було створено банк даних дітей, які
потребують соціального захисту, опіки, складено соціальні паспорти класів,
школи, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час,
проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року виявлено і
проведено роботу з учнями, які мають девіантну поведінку. На даний час на
внутрішкільному обліку перебувають Бублик Микита та Куценко Максим (8Г
клас) за порушення дисципліни та пропуски уроків без поважних причин. На
дітей заведено облікову картку неповнолітнього, розроблений і виконується
спільний план дій психолога, класного керівника і заступника директора з
виховної роботи.
З метою правової освіти учнів, попередження правопорушень,
бездоглядності, насильства в учнівському середовищі адміністрацією школи та
класними керівниками проводиться виховна і профілактична робота:
№ з/п

Захід

Дата
проведення
Вересень 2017р.

1.

Оновлення куточку правових знань

2.

Тренінгові заняття в рамках програми «Я Вересень 2017 р.
– особистість»:
- «Унікальність та цінність людського
життя. Як розкрити свій потенціал?»
Тренінги «Як уникати конфліктів?»
Листопад 2017 р.

Учасники

8 класи

Відповідальні
Учнівське
самоврядування
Громадська
організація «Батьки
та діти»

Листопад 2017р.
Листопад 2017р.
Листопад 2017р.

5-7 кл.
8-11 кл.

7.

Години спілкування «Чесність і
правдивість»
Бесіди «Цінності моєї родини»
Виховні години «Духовні цінності і
життєві пріоритети»
Акція «16 днів проти насильства»

8В, 9В
класи
1-4 класи

Листопад-грудень 1-11 кл.
2017 р.

Класні керівники,
уч.самоврядування

8.

Тиждень права

04-08.12.2017

1-11 кл.

9.

Всеукраїнський урок «Права людини» з
нагоди проголошення Загальної
декларації прав людини
Виставка плакатів «Твої права, твої
обов’язки»
Виховні години «Я дитина і я маю
права»
Виховна година «Немає прав без
обов’язків»
Виховна година «Що треба знати про
право і закон?»

08.12. 2017р.

5-11 класи

Учитель права,
класні керівники
Учитель права

Грудень 2017р.

1-4 класи

Учнівське
самоврядування
Класні керівники

Грудень 2017р.

5-7 класи

Класні керівники

Грудень 2017р.

8-11 класи

Класні керівники

3.
4.
5.
6.

10.
11.
12.
13.

Грудень 2017р.

ГО «Батьки та діти»
Класні керівники
Класні керівники
Класні керівники

14.
15.

16.
17.

Правовий всеобуч «Кримінальна
відповідальність неповнолітніх»
Бесіда «Попередження правопорушень»

Грудень 2017 р.

8 класи

03.10.2017р.

8Г клас

День самоврядування в школі
Тренінги в рамках програми
«Формування навичок безпечної
поведінки у підлітків»:
- «Мистецтво спілкування»;
- «Ризикована поведінка»
Зустрічі з успішними людьми у форматі
«питання-відповідь»
Тренінг «Безпека в Інтернеті» до Дня
безпечного Інтернету
Бесіда «Закон і ми»
Бесіда «Правова відповідальність
підлітків»

07.12.2017р.
Листопадгрудень 2017 р.

10-11 класи
7 класи

Листопад 2017р.
Березень 2018р.
Лютий 2018р.

8-11 класи
7-мі класи
7-8 кл.

Березень 2018р.
17.04.2018

9-11 класи
6В,9А,Б,В

Єдиний інтерактивний урок
«Організація об’єднаних націй»

Квітень 2018р.

10А,Б

Екскурсії до Верховної Ради України

Квітень-травень
2018 р.
Протягом року

10А,Б, 9Б

Викладка літератури «Конвенція ООН
про права дитини»

Учнівське
самоврядування
Капітан поліції
Голосіївського
ГУНП
Кисличук В.В.
Уч. самоврядування
Всеукраїнський
культурнопросвітницький
центр «Нове життя»
ГО «Школа героїв»
Уч.інформатики
Мацьоха О.М.
Класні керівники
Шкільний офіцер
поліції
Сірооченко С.С.
Міжнародна
організація
«AIESEC».
Класні керівники
Бібліотекар
Масляк Л.І.

Формування здорового способу життя.
Одним із важливих завдань сучасної школи є виховання свідомого
ставлення до свого здоров’я.
Реалізація цих завдань в школі вирішується за напрямками:
- створення безпечних та нешкідливих умов навчання, режиму роботи,
умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формування
гігієнічних навичок та засад здорового способу життя;
- організація оптимального рухового режиму: уроки фізичної культури,
фізкультурно-оздоровчі заняття, заняття у фізкультурних гуртках та
спортивних секціях.
Протягом року особлива увага приділялась формуванню моральноетичних цінностей, навичок здорового способу життя, надання дітям
достовірної інформації про шкідливий вплив на організм людини вживання
алкоголю, тютюну, психотропних та наркотичних речовин:
№ з/п
1.

2.
3.

Захід
Проведення Олімпійського тижня:
- Спортивні змагання з шахів, футболу,
піонерболу, греко-римської боротьби,
спортивні естафети;
- Відкритий Олімпійський урок;
- Виставка плакатів «Олімпійський урок та
участь в ньому українських спортсменів»;
- Вікторина «Олімпійські ігри».
Посвята першокласників у юні пішоходи
«Київський школярик – зразковий пішохід»
Виставка малюнків «Від рідного порога –

Дата проведення Учасники
Вересень 2017р.
335 учнів

Відповідальні
НОК України,
вчителі фізкультури

Вересень 2017р.

1 класи

Вересень 2017р.

1-11 кл.

Учнівське
самоврядування
Кер. гуртка

безпечна дорога»
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

Вересень
2017 р.

8 класи

образотворчого
мистецтва
Громадська
організація «Батьки
та діти»

Вересень 2017р.

1-11 кл.

Класні керівники

Вересень 2017р.

7Б клас

Листопад 2017р.

7-11 кл.

Листопад 2017р.

1-4 кл.

Тиждень боротьби зі СНІДом:
- виставка плакатів;
- написання диктантів «СНІД – чума ХХІ
століття»;
- виховні години
Перегляд фільмів з профілактики здорового
способу життя
Тренінги в рамках програми «Формування
навичок безпечної поведінки у підлітків»:
- «Ризикована поведінка»

27.11-01.12.
2017р.

8-11 класи

Керівник гуртка
Шевчук Л.М.
Учнівське
самоврядування
Учнівське
самоврядування
Педагог-організатор

Грудень 2017р.

5-7 класи

Педагог-організатор

Листопадгрудень 2017 р.

7 класи

Лекції з питань гігієни для дівчаток «Як ти
дорослішаєш»

Січень 2018р.

7-8 класи

Травень 2018р.

6-ті класи

Всеукраїнський
культурнопросвітницький
центр «Нове
життя»
Національна медична
академія, кафедра
підліткових
захворювань
Класні керівники
ВКПЦ «Нове життя»
Загін швидкого
реагування
товариства
«Червоний хрест»
Учителі фізкультури
Класні керівники
Учнівське
самоврядування
Адміністрація школи

Тренінгові заняття в рамках програми «Я –
особистість»:
- Бесіда «Скажи Ні!- шкідливим
звичкам»
Виховні години «Здорова дитина – багата
Україна»
Участь у районному туристському святі
«День туризму»
Флеш-моб «Територія вільна від паління» до
Міжнародного дня відмови від паління
Виставка плакатів «Здоров’я очима дітей»

13.
14.
15.

Виховні години «Формула здоров’я»
Лекції «Шлях до справжнього кохання»
Тренінг «Надання домедичної допомоги»

Лютий 2018 р.
Березень 2018р.
01.03.2018 р.

1-11 класи
9-ті класи
9Б,В

16.

Тиждень здоров’я:

Квітень 2018 р.

1-11 класи

17.

Робота постійно діючого куточку «Твоє
здоров’я – в твоїх руках»
Рейди по виявленню учнів, що палять «Ні –
палінню!»

Протягом року

18.

Протягом року

Організація позашкільної роботи.
З метою задоволення особистісних потреб учнів, їх самореалізації та
самовдосконалення, максимального розвитку творчих здібностей, створення
оптимальних умов для розвитку індивідуальних можливостей учнів,
попередженню і подоланню відхилень в поведінці школярів, запобігання різних
форм асоціальної поведінки, організації змістовного дозвілля в позаурочний час
у школі організовано роботу гуртків.
У школі працюють 13 гуртків різного напрямку. Школа тісно співпрацює з
фізкультурно-оздоровчим центром «Голосієво», Будинком дитячої та юнацької
творчості, «Школою боротьби». На базі школи працюють спортивні секції
«Баскетбол», «Городки», «Регбі», «Греко-римська боротьба», а також гуртки
Будинку дитячої та юнацької творчості «Вишивка», «Інформатичний»,

«Виготовлення сувенірів». Протягом року гуртківці брали активну участь у
районних конкурсах:
1. Туристсько-краєзнавчий гурток (кер. Шевчук Л.М.) – участь у
туристському святі «День туризму»;
2. Конкурси малюнків «Моя Україна – моя Батьківщина», «Від рідного
порогу безпечна дорога» (кер.гуртка Чмуль Л.М.);
3. Конкурс літературно-музичних композицій «Під Божим Покровом з
любов’ю і вірою за Україну, із прагненням миру!» (кер.гуртка Василяка
В.М.);
4. Шахові турніри (Кер.гуртка Шаповал А.А.).
5. Конкурс «Діалог держав: партнерство в освіті» (кер.гутрка
Лактіонова О.О.).
6. Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл»
(«Джура») (кер.гуртка Лакоза В.М.).
Учні-гуртківці брали активну участь у проведенні шкільних масових
заходів: концерту до Дня вчителя, Міжнародного жіночого дня, «Французька
весна в школі» (хореографічний гурток «Український сувенір», вокальний
гурток «Світанок»), виставки малюнків «Від рідного порога – безпечна дорога»,
«Небезпечний вогник», «Моя Україна – єдина країна», «Здоров’я очима дітей»
(гурток «Чарівний пензлик»), станційна гра «Козацькі забави», змагання зі
стрільби до Дня Збройних Сил України (гурток «Юний снайпер»), проведені
театральні вистави для учнів початкової школи «Ріпка», «Пригоди Тома
Сойєра» (гурток «Акторська майстерність»).
Проведені шахові турніри до Дня фізичної культури та «Різдво в Голосієво
- 2018», «Кубок Голосієва» (кер. Шаповал А.А.), шкільний чемпіонат з футболу
(кер. гуртків Ященко С.В..). Вихованці спортивної секції «Баскетбол» стали
переможцями відкритої першості серед школярів Голосіївського району
«Перші кроки» та чемпіонату Києва з баскетболу серед юнаків та молоді.
Всього зайнято у школі в позаурочний час 425 учнів – у шкільних гуртках,
творчих об’єднаннях і спортивних секціях, 80 учнів – займаються у спортивних
секціях від ФОЦ «Голосієво», 35 – у «Школі боротьби», 75 – в гуртках від
БДЮТ, які працюють при школі.
Слід відмітити роботу гуртків: шахового (кер.Шаповал А.А.), «Художня
кераміка» (кер.Реутова Т.М.), туристсько-краєзнавчого «Рідний край»
(Шевчук Л.М.), хореографічного «Український сувенір» (Шайда М.М.),
театрального «Акторська майстерність» (кер.Бойченко Л.С.), євроклубу
«Марпен» (кер.Лактіонова О.О.) .
Учнівське самоврядування.
Учнівське самоврядування в школі працює в тісному зв’язку з
педагогічним колективом, адміністрацією та батьківською радою. Проводяться
спільні засідання, тренінги, приймаються рішення щодо покращення шкільного
життя.
Учнівське самоврядування робить життя школи змістовним, насиченим,
цікавим. Діти вчаться відчувати відповідальність, проявляти ініціативу,
допомагати один одному. Робота самоврядування в школі опирається на

зкоординованість з планом роботи школи і важливою умовою є постійний
пошук нових форм і методів організації.
Шкільне самоврядування представлене Президентською республікою, яку
очолює Президент – учень 11 класу Чудочкін Олексій.
До складу
президентської ради входить 8 міністерств: міністерство освіти, інформації,
культури і дозвілля, захисту прав, екології, праці і дисципліни, спорту,
милосердя.
Протягом року були проведені спільні заходи педагогічного, учнівського
та батьківського колективів: акція «Наш друг – книга», «Листок за листок»,
запізнення учнів на уроки, шефська допомога учням початкової школи. Для
учнів 1-х класів було організовано привітання з Днем Знань, посвята в юні
пішоходи «Київський школярик – зразковий пішохід».
За ініціативи шкільного самоврядування для учнів старшої школи були
проведені акції «День відмови від паління» до Дня непаління, «Я розмовляю
українською!» до Дня української писемності та мови, «Зігрій солдата теплим
словом» - привітання бійців АТО з Новорічними святами.
Спільно з батьківською радою школи проведені флешмоби: до Дня
смайлика «Розпочни день з посмішки», до Міжнародного дня миру «Ми за
мир», до Всенародного дня Батька «Мій тато – найкращий в світі», до
Міжнародного дня дівчаток, Дня вишиванки.
Спільно з батьківською радою школи були проведені акції «Милосердя»
по наданню матеріальної допомоги родинам Петренко (4-А кл.), Савченко
(7-Б кл.) та Гез (9А кл.).
07 грудня 2016 року в школі проведено День самоврядування, під час
якого учні виявили активність, зацікавленість і творчість. Було залучено учнів
10-11 класів, які провели заняття з різних предметів з учнями початкових
класів.
Продовжується випуск шкільної газети «Велика перерва», редакція якої
стала лауреатом Міжнародного конкурсу «Прес-весна на Дніпрових схилах».
У квітні проведено звітно-виборчу конференцію та вибори Президента
школи на 2018-2019 н.р., яким став учень 10А класу Глухий Данило
Участь у районних та міських конкурсах.
Учні школи протягом семестру брали активну участь в районних та
міських заходах та конкурсах:
Конкурси, змагання

Учасники

Туристський зліт до Всесвітнього Дня туризму

6 учнів

Прізвище
керівника
Шевчук Л.М.

Районний фестиваль малюнків «Україна, як мамо і
тато, одна» до Дня Захисника України
Районний
конкурс
літературно-музичних
композицій «Під Божим Покровом, з любов’ю і
вірою за Україну!»
Районна відбіркова гра в рамках міської
пізнавально-розважальної гри для молодших
школярів «Юніор»

2 учні

Чмуль Л.М.

Результати
вність
І місце на
станції
«Орієнтшоу»
Участь

Учні 5-10 класів Василяка В.М.
– 15 осіб

Участь

6 учнів

ІІІ місце

Колесніченко А.В.

Районний шаховий турнір «Різдво у Голосієво- 10 учнів
2018»

Шаповал А.А.

І місце

Районний шаховий турнір до Дня фізкультурника

Шаповал А.А.

І місце

15 учнів

Участь у виставці декоративних композицій «Хай Учні 5А, 6Б класів Колесніченко А.В.
Різдвяна зірка сяє, світлий день людей єднає»

Участь

Районний конкурс «Поетична весна»

Вакула Г.О.

Участь

Лактіонова О.О.
Середа М.О.
Полтавець О.Г.
Колесніченко А.В.

Участь

Лауреати

Шаповал А.А.

ІІ місце

Шаповал А.А.

І місце

Шаповал А.А.
Вдовенко Г.В.

ІV місце
ІІ місце

Вдовенко Г.В.

І місце

Жукова Ю.В.
Лакоза В.М.

ІІ місце

Жукова Ю.В.
Лакоза В.М.
Чернов О.В.

Участь

Лейєр Єлизавета

Районний конкурс «Діалог держав: партнерство в Учні 8-х класів –
12 осіб
освіті»
Фестиваль-конкурс дитячо-юнацької журналістики 7А клас,
«Прес-весна на Дніпрових схилах»
редакція
шкільної газети
Районний шаховий турнір «Кубок Голосієва»
Вілінська Надія
Вілінська Любов
Вілінський Юрій
Районний шаховий турнір «Кришталева тура»
Вілінська Надія
Вілінська Любов
Міський шаховий турнір «Кришталева тура»
Чемпіонат Києва з баскетболу серед юнаків 2004
р.н. і молодші
Чемпіонат Києва з баскетболу серед юнаків 2005
р.н. і молодші
Районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Вілінська Надія
Команда
«Тейваз»
Команда
«Тейваз»
8 учасників

Міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 8 учасників
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Проаналізувавши стан виховної роботи у 2017-2018 навчального року,
слід зазначити, що класні колективи 1-11-х класів під керівництвом класоводів
та класних керівників, за участі учнівського самоврядування активно
долучаються до проведення позакласних та позашкільних заходів різного
спрямування. Із задоволенням діти готуються до проведення виховних заходів.
Особливий інтерес викликає підготовка та участь у благодійних заходах,
концертах, акціях милосердя, флешмобах, днях учнівського самоврядування,
новорічних святах, шкільних конкурсах художньої дитячої творчості тощо.
В школі ведеться постійний контроль за виконанням законодавчих та
нормативних документів. Висновки результатів відвідування уроків, виховних
заходів, годин інформації, годин спілкування, перевірки документації
робляться в книзі внутрішкільного контролю. Постійно надається методична
допомога класним керівникам і всім категоріям педагогічних працівників
школи. Питання організації навчально-виховної роботи розглядаються на
педагогічних радах, методичних радах, загальношкільних батьківських зборах.

Інформація
про
спеціалізованої школи
французької мови № 269
КФК
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070201
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покращення
І-ІІІ ступенів

матеріально-технічної
бази
з поглибленим вивченням

Найменування товару
Прапори
Дошка 5роб поверхня 1800*1000
Класні журнали
Шкільна документація
Рідке мило дитяче ,5 л
Стінка для навчальних кабінетів 3
секційна ІІІ-1
Шкільна форма
Бензокосарка Makita EM 2500U
Відро оцинковане 10 л.
Віник сорго.
Мітла березова.
Мітла поліпропіленова кругла.

Кількість
2
5
38
1737
265
2

Профінансовано
0,1
8,8
2,1
3,0
4,1
8,0

3
1
20
50
50
20

4,2
4,8
0,8
1,5
0,5
0,8

Граблі металеві виті на 12 зубів з
держаком.
Граблі-віяло телескопічні пруткові з
держаком.
Сапа самозаточна з держаком.
Лопата совкова з держаком.
Лопата штикова з держаком.
Лопата для снігу дюралева з держаком.
Скребок для льоду з держаком.
Совок для сміття дюралевий з держаком.
Совок двірника оцинк. з гнутою ручкою.
Секатор для обрізки гілок д/к з прямим
зрізом.
Рукавички трикотажні з латексним
покриттям
Рукавиці х/б з брезент – вставкою.
Рукавиці гумові.
Тачка садова двоколісна.
Драбина – стрем’янка.
Урна для сміття вулична.
Швабра для миття підлоги дерев’яна.
Корзина для сміття пластмасова.
Щітка для унітазу з підставкою.
Совок пластмасовий для
Відро пластмасове 10 л.
Таз пластмасовий 6 л.
Таз пластмасовий 9 л.
Таз пластмасовий 12 л.
Таз пластмасовий 15 л.
Шланг поливний 3/4 армований (50 м.п.)
Тканина для миття підлоги ширина
1,5 м.
Пакети для сміття 120 л. (15 шт.).
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Пакети для сміття 35 л.(30 шт).
Пакети для сміття 60 л. (15 шт) з
затяжкою.
Мило дитяче в упаковці, 100 гр 1 кг х
33,90 грн
Мило господар. твер.72%,
200 гр 1 кг
х 17,76 грн
Порошок для прання "Пролісок," упак.
10 кг 1 кг х 15,90 грн
Зас для сант виробів "TezAT", упек 900
мл 1 л х 17,7 грн
Зас сипучий для чищ С.В. "Сама" упак.
500г 1 кг х 22,80 грн
«Жавілар плюс»(300 таблеток в банці)
Лопата - очисник снігу СНІЖОК 3
Дозатор рідкого мила 0,5л
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0,5
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16
1
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74,8
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269
269
269
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2240
2240
2240
2240
2240
2240
2240

поточний ремонт мереж
вивіз сміття
виготовлення технічної документації
дезінфекція, дератизація
Заміна вікон
зв'язок, інтернет
охорона, кнопка тривожного сповіщення

56,9
13,1
151,7
11,4
193,6
2,7
2,8

070201
070201
070201
070201

269
269
269
269

2240
2240
2240
2240

1,2
0,0
19,0
12,0
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269

2240

070201

269

2240

070201
070201

269
269

2240
2240

070201

269

2240

070201

269

2240

Послуги електровимірювальних робіт
поточний ремонт приміщень
технічне обслуговування обладнання
технічне обслуговування
сист.каналізаціїї
ТО. інженерних мереж (ХВП, ГВЦ, ЦО,
Каналізація)
аварійний ремонт зовнішніх
сантехнічних мереж
поточний ремонт обладнання
прочищення зовнішньої мережі
каналізації
аварійний ремонт електромереж та
електрообладнання
аварійний ремонт внутрішньої мережі
центрального опалення

18,0
7,2
11,5
1,2
2,9
6,0

2240

511,2

070201

269

3110

070201
070201

269
269

3110
3110

070201

269

3110

3110

Холодильна шафа (глухі двері,об"єм
800 л)
Плита електрична
ПЕ-4ШН
Комплект двомісний не регульований
№ 29,
в тому числі:
Стіл двомісний – 17 шт;
Стілець полозковий – 34 шт;
Стінка для навчальних кабінетів 5
секційна ІІІ-2

1

21,9

1
5

13,9
68,0

2

21,1

124,9

Всього
710,9
2017 рік
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація).
Кошторисна вартість (тис.грн.): 779.2

Директор

В.Лелетін

