ЗВІТ
про роботу середньої загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №146 м. Києва
2016-2017 навчальний рік

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 146 м. Києва — це заклад
освіти з правом юридичної особи, що забезпечує потреби громадян у повній
загальній середній освіті, в якому працює професійний творчий педагогічний
колектив, відкритий для інновацій, під керівництвом директора Коваленко О.В.
ЗНЗ передбачає вивчення двох іноземних мов – англійської з 1-го класу та
німецької з 5 класу, забезпечує опанування комп’ютерних технологій.
Школа функціонує в одну зміну, з п’ятиденним режимом роботи, за
кабінетною системою.
За погодженням з районним управлінням освіти, враховуючи рекомендації
ради СЗШ №146, керуючись рішенням педагогічної ради школи, на підставі заяв
батьків, наказу по навчальному закладу, функціонують 8-9-ті класи з поглибленим
вивченням окремих предметів:
Навчальний рік
Клас
Поглиблене вивчення предметів
8-А
Українська мова та література
8-Б
Англійська мова
2016-2017
9-А
Математика
9-Б
Українська мова та література
Упродовж звітного періоду збільшувалась мережа класів та учнів:
Рік
(станом 1-4 Учнів 5-9 Учнів 10-11 Учнів
на
кл. у них кл. у них
кл.
у них
01.09.)

Усього
класів

Усього
учнів

Середня
наповнюваність класів

2015
7
186 8
197
2*
43
17
426
25,1
2016
7
203 9
220
1*
25
17
448
26,4
* 10-11 кл. – профільні класи (українсько-англійської філології).
Школа повністю укомплектована педагогічними кадрами. Освіта та
спеціальність учителів відповідає займаним посадам. Атестація педпрацівників
проводиться в умовах демократичності, відкритості та гласності. Аналіз складу та
освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок
про проведення навчально-виховного процесу на достатньо високому рівні. Склад
педагогів (32 педагогічні працівники) за кваліфікацією:
спеціаліст
16%
друга
16%

вища
46%

перша
22%

Велика увага приділяється модернізації закладу освіти, створені всі необхідні
умови для навчання та виховання учнів. Усі напрямки цієї діяльності вимагають
нестандартних форм і методів роботи, цікавих заходів.

Під керівництвом директора Коваленко О.В. школа бере активну участь в
інноваційній та експериментальній діяльності:
 продовження залучення учнів 1-4-х класів до самостійної дослідницької
роботи через підготовку та презентацію кожним класом проектних робіт за
опрацьованою темою:


використання елементів розвиваючого навчання за системою
Ельконіна-Давидова в початковій школі на уроках української мови та математики.
Система розвивального навчання має на меті формування в учнів особливої форми
активності, а саме – навчальної діяльності. Наявність кваліфікованих та
досвідчених учителів початкових класів, вихователів групи продовженого дня і
постійна практична допомога з боку Київського університету імені Бориса
Грінченка надають можливість реалізації проекту в 1-х та частково 2-х класах. У
процесі реалізації мети проекту “Розвивальне навчання в школі” розв’язуються
завдання:
- розвиток особистості школяра;
- забезпечення високих результатів навчання і, таким чином, формування
навчальних компетенцій учнів;
- надання дітям шляхів для творчої самореалізації;
- розвиток критичного мислення;
- виховання учня як носія цінностей національної культури та громадського
суспільства.
Психологічний супровід процесу здійснює шкільний психолог Антонова
Анастасія Михайлівна.


використання елементів гуманітарного курсу “ПіснеЗнайка” для учнів
початкових класів з 2014 року. "ПіснеЗнайка" – це не тільки інноваційний
гуманітарний проект, а й корекційне лікувально-оздоровче навчання, що дає
можливість уникнути багатьох негативів, які існують у житті дітей при традиційній

системі навчання, а саме: перевтоми, стресу, гіподинамії; пригнічення творчих
здібностей школярів; недостатнього розвитку духовного світу дітей, який
обумовлює зростання дитячої агресивності, особистісної невпевненості, згубних
звичок:


проведення майстер-класів учителів школи для батьківської громади
мікрорайону:


курс “Уроки сталого розвитку” в ході участі педагогів та учнів школи в
Міжнародному проекті ”Освіта для сталого розвитку в дії” в партнерстві з благодійною
організацією “Вчителі за демократію та партнерство” та організацією “Global Action
Plan” за підтримки уряду Королівства Швеції. До реалізації проекту у школі залучаються
батьки, вчителі, представники громадськості тощо. Дорослі беруть участь у проектній
діяльності школи на правах координаторів, консультантів, експертів, членів журі, вони
можуть поділитися власним життєвим досвідом, допомогти школярам відшукати джерела
інформації щодо проблеми, піднятої в проекті, посприяти контактам із спеціалістами:


активна співпраця з Всеукраїнською громадською організацією
“Соціальна взаємодія. Ініціативи. Творчість. Інновації” щодо пропагування
здорового способу життя серед дітей та молоді, набуття корисних звичок,
здійснення просвіти щодо психології міжособистісних стосунків і здорових

сімейних відносин. У нашій школі дітям початкових класів запропоновано
інтегрований курс «Корисні звички», «Цікаво про корисне» та «Абетка
харчування» на гурткових заняттях у другій половині дня в межах проекту “Школа
сприяння здоров’ю”, за участь в якому СЗШ №146 виборола III місце в районі:


розвиток творчих здібностей учнів, їх талантів та обдарувань шляхом
ведення гуртків, предметних клубів, проведенням інтелектуальних змагань і
турнірів:


продовження викладання курсу духовного спрямування “Християнська
етика в українській культурі” в початковій школі;

впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх
навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, розвиток
комп’ютерної грамотності вчителів та учнів;
 допрофільна, профільна освіта, профорієнтаційна робота:


реалізація спортивних можливостей учнів, популяризація спорту,
пропаганда здорового способу життя, залучення дітей до занять в спортивних
гуртках у оновленому та обладнаному спортивному залі:


національно-патріотичне виховання школярів. Перемога в Спартакіаді
допризовної молоді навчальних закладів з військово-прикладних видів спорту, де
за результатами змагань команда СЗШ №146 посіла І місце, а учень 11-А класу
Харченко Олексій зайняв І місце в загальному заліку. Також він був відзначений
грамотами за І місце з метання гранати та зі стрільби. Перемога у змаганнях
Дніпровського району м. Києва з стрільби “Снайпер столиці”, де Крутий
Владислав (11-А клас) посів ІІ місце в особовому заліку, а команда школи ІІІ місце
в районі:


правове виховання учнів, профілактика правопорушень серед
учнівської молоді. Переможці (ІІ місце) районного огляду-конкурсу на кращу
організацію правової освіти та виховання:


участь педагогів у професійних конкурсах та змаганнях. У номінації
“Класний керівник 5-7 класів” – учитель української мови та літератури Ролік А.А.
(6-А кл.), у номінації “Класний керівник 10-11 класів” – учитель зарубіжної
літератури Мельник Н.Г. (10-А кл.) за рішенням районного журі стали лауреатами
та нагороджені грамотами управління освіти Дніпровської РДА:


участь учнів у різноманітних творчих конкурсах. Переможці IY
районного конкурсу “Солофест-2016”, де учениця Восканян Ельза здобула Гранпрі та ввійшла в п’ятірку кращих у місті Києві серед колективів, виконавців в
рамках Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості “Чисті роси”:


сприяння читацької активності школярів. Прищеплення любові до
книги. Переможці районного етапу Всеукраїнського конкурсу “Шкільна
бібліотека-2017” в номінації: “Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і
можливостей” (завбібліотекою Усата А.В.):


участь педагогів та учнів школи 20 квітня 2017 року в міському
Фестивалі стартапів “Klass ідея” в номінаціях “Стартап і Мистецтво” (вчитель
обслуговуючої праці Вербілова А.А. та учениця 11 класу Країло А. з презентацією
“Пасхальна прикраса”), “Стартап і Людина” (практичний психолог Антонова А.М.
з презентацією “Підліток-репетитор” і вчитель української мови та літератури
Ролік А.А. з ученицею 7 класу Лєфоновою П. з презентацією “Лайк-кошик”):

Проекти, здійснювані сьогодні у нашому навчальному закладі, можна
вважати провісниками нової якості навчально-виховного процесу. Їхні зміст і
спрямованість однозначно свідчать про те, що педагогічний пошук у школі
зосереджується на шляхах розробки методично обґрунтованих творчих та
соціальних проектів, метою яких є посилення зв’язку навчання із життям,
ефективний відгук на його динамічні запити.
Адміністрація та педагогічний колектив школи систематично працюють над
залученням до навчання дітей і підлітків шкільного віку, соціальним захистом
школярів, покращенням успішності учнів школи, тримають на постійному контролі
стан відвідування учнями навчальних занять.
Рік
Повернуто на навчання
2016
Учениця 8-А класу Чудіна К. повернута на навчання до
вечірньої школи №4.
Крім того, в 2016 році за ініціативою школи розпочато процедуру
позбавлення батьківських прав батьків учня 2-Б класу Сосновського В., дитину
влаштовано до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей м.Києва та
зараховано на індивідуальну форму навчання до СЗШ №9 м.Києва.
СЗШ № 146 активно співпрацює з виховними закладами, що розташовані в
Дніпровському районі. Серед них ЦДЮТ, СЮТ, Центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, басейн “Ювілейний”, бібліотека ім. В. Яна, кінотеатр “Старт”,
кінотеатр “Ленінград”, Служба у справах дітей, Рада ветеранів району,
Міжнародною правозахисною організацією “Ла Страда - Україна”, Дніпровським
центром зайнятості.
Адміністрація школи вживає невідкладних систематичних заходів щодо
зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи. Зовнішній стан
шкільних будівель та пришкільної території виглядає естетично привабливим.
Навчальні класи та кабінети школи забезпечені обладнанням та меблями в обсязі,
який дає можливість проводити навчально-виховний процес на належному рівні.
За сприянням управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, депутатів Київської
міської ради, за допомогою батьків і працівників у школі повністю відремонтовано
та обладнано спортивний зал, оновлено комп’ютерну техніку та меблі, майже всі
вікна школи замінено на металопластикові пакети, придбано господарчі, будівельні

та канцтовари, проведено поточні косметичні ремонти усіх класних кімнат,
приміщень та навчальних кабінетів, коридорів школи:

Наприкінці кожного навчального року на засіданні загальних зборів СЗШ
№146 голова батьківського комітету школи звітує перед батьками та
громадськістю про благодійну надану допомогу від батьків, а директор школи
Коваленко О.В. надає звіт про всі види робіт, які були проведені в школі за
бюджетні та благодійні кошти та ті роботи, які плануються до виконання. Ця
інформація оприлюднюється на сайті навчального закладу.

Адміністрацією школи здійснюється постійний контроль за станом
організації харчування учнів, медичним забезпеченням учнів та працівників.
Стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії під час
навчально – виховного процесу в школі знаходиться під щоденним особливим
контролем. Керівництво СЗШ №146 вважає одним із пріоритетних напрямків роботи
забезпечення функціонування системи управління охороною праці, безпекою
життєдіяльності з метою створення безпечних умов роботи, навчання та виховання
всіх учасників навчально-виховного процесу:

Адміністрація школи разом із профспілковим комітетом своєчасно здійснює
оцінку трудової діяльності працівників і застосовує заходи матеріального та
морального заохочення. Між адміністрацією та профспілковим комітетом укладено
Колективний договір на 2017-2019 роки (реєстраційний номер 1/17 від 24.01.2017).
Злагоджено співпрацюють педагогічна рада, батьківський комітет, рада школи.
Керівництвом школи здійснюється контроль за розглядом звернень, заяв громадян і
розв’язанням проблем, що виникли.
Педагогічний колектив школи на чолі з директором працює над науковометодичною проблемою: “Впровадження інтерактивних та проектних технологій в
навчально-виховний процес з метою підвищення ефективності праці вчителів та
формування життєвих компетентностей учнів”.

Головні зусилля директора зосереджені на створення творчої атмосфери,
такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих
технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій в навчальновиховний процес у школі, відпрацювання та впровадження інтерактивних методик
креативного розвитку учнів.

Директор

О. Коваленко

