ЗВІТ
директора комунального закладу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16
Вінницької міської ради»
Романової Зої Миколаївни
про роботу закладу за 2019-2020 н.р.
Розділ
Безпечне освітнє
середовище

Заплановано
Підготовка до
нового
навчального
року

Якість і конкурентноспроможність освіти

Моніторинг
якості знань
учнів

Виконано
Поточні ремонти
Повірка вогнегасників
Повірка електроприладів
та діелектричного
захисту
Перевірка спортивних
споруд та ігрових
майданчиків
Організація освітнього
процесу. Наскрізна
освітня програма.
Внутрішня система
забезпечення якості
освіти. Система та
механізми забезпечення
академічної
доброчесності. Стратегія
розвитку комунального
закладу.

Результативність
Акт про відкриття закладу

Початкова школа. В поточному навчальному році
навчалось 898 учнів, з них 412 –– у 3 - 4 класах, що були
атестовані і закінчили на:
високий рівень – 82 учні (20 %);
достатній рівень – 276 учні (66%);
середній рівень –54 учнів (14%).
Нагороджені Похвальним листом «За високі досягнення у
навчанні» – 82 учня.
5-11 класи. В поточному навчальному році навчалось 855
учнів, що були атестовані і закінчили на:
високий рівень – 50 учнів (5,8 %);
достатній рівень – 385 учнів (45%);
середній рівень –402 учнів (47,%);
початковий рівень -18 (2 %)
Нагороджені Похвальним листом «За високі досягнення у
навчанні» – 36 учнів.

Робота з
обдарованими
учнями

Впровадження
Концепції
НУШ

Профільна
школа

Ефективне
використання
варіативної
складової

Олімпіади, конкурси,
Початкова школа: ІІ
(міський) тур Міжнародного
олімпіади он-лайн,
конкурсу знавців української мови імені П. Яцика – ІІІ
інтерактивні конкурси (2- місце отримала
Поліщук Вероніка, учениця 4-А класу
11 класи)
(вчитель Камінська А.А.). Міський конкурс «Містер і Міс
Каліграфія» – переможці шкільного туру: Данилюк
Максим, учень 2-А класу (вчитель Секретна Е.В.), Бондар
Софія, учениця 2-Г класу (вчитель Кочетова І.В.), Росоха
Ольга, учениця 3-Б класу (вчитель Бровко Л.О.).
Традиційною стала участь учнів школи у Всеукраїнських
та Міжнародних конкурсах: «Кенгуру» (32 учні), «Puzzle»
(32 учнів), «Гринвіч» (36 учнів).
5-11 класи. Всеукраїнські учнівські олімпіади: міський (І)
етап – 10 учнів, обласний (ІІ) етап – 4 учнів.
Всеукраїнські учнівські конкурси: 10 призових місць.
ІІ цикл (2 класи),
Затверджено План заходів щодо продовження
виконання навчальних
впровадження нового Державного стандарту початкової
програм в початковій
загальної освіти Нової української школи у 2019-2020
школі, в базовій школі за навчальному році ( наказ № 290 від 23.09.2019).
Державними
Були проведені засідання асоціацій творчих груп за
стандартами освіти
темами: «Нова українська школа: досвід і перспективи»,
відповідно до освітньої
«Розвиток творчого потенціалу учнів під час уроків курсу
програми закладу
«Мистецтво» (керівник Кочетова І.В.)
Класи з поглибленим
ДПА для 4-х та 9-х класів відмінено.
вивченням української
За підсумками ЗНО-2019 показник якості навченості
мови і літератури,
становить:
підвищити результати
- українська мова – 71,2%;
ЗНО, ДПА
- історія України – 65 %;
- математика – 68,9 %;
- англійська мова 67,7%.
Результати підвищено з української мови та математики.
Введення курсів за
(3, 7 класи – “Культура добросусідства”).
вибором,
Факультативи: «Російська мова» – 7 класи; «Хімія в побуті»
факультативів
– 9 класи; «Хімія і екологія» - 8 класи; «Ми – громадяни
України» - 9 класи.

Впровадження
Концепції розвитку
інклюзивної освіти

Відкриття
інклюзивних
класів
Поповнення
сенсорної
кімнати
Забезпечити
контроль за
станом
викладання
предметів в
інклюзивних
класах

Рівний доступ до освіти

Організація освітнього
процесу з метою
вдосконалення всіх
напрямів діяльності
закладу

В 1-х класах

Відкрито 2 інклюзивних класи: 1-Б,1-Г.

Для учнів з особливими
потребами (аутизм, вади
зору, ознаки ДЦП)
новими дидактичними
засобами
(2-е, 3-в, 3-д, 4-г, 4-е, 5-е)
та спецкласі (7-д клас)
згідно річного плану

За потребою

Набір в 1, 10-ті
класи

1 (кількість - 6 ), 10
(кількість - 2) класи за
територією
обслуговування
Забезпечення
Денна,
різних форм
екстернат,
здобуття освіти педагогічний патронаж,
сімейна (домашня)

Забезпечення
необхідними
ресурсами

Кадрові,
фінансові,
матеріальні,
інформаційні

Розроблено та затверджено індивідуальні навчальні
програми розвитку учнів на основі Типових навчальних
планів з урахуванням висновку про комплексну психологопедагогічну оцінку розвитку дитини.
Здійснено оцінювання навчальних досягнень дітей з ООП
згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів
та обсягу матеріалу, визначеним індивідуальним
навчальним планом.
Відкрито 5-е клас (2 учні).
1 (кількість - 7 ), 10 (кількість - 2) класи за територією
обслуговування
Педагогічний патронаж – 4 учня (1- 4 класи), 6 учнів (5-11
класи).
Сімейна форма навчання – 2 учня (1-4 класи), 1 учень (5
клас).
Екстернатна форма навчання – 2 учня (8, 10 класи).
Забезпечено, рівень задовільний.

Початкова освіта.
Оновлена програма
початкової школи.
Впровадження
Державного стандарту
початкової школи
Нова українська школа

Дієвість
системи
зовнішнього та
внутрішнього
моніторингу
якості освіти

Історія України (9, 11
класи), українська мова
(8, 10 класи)

Право на
отримання
освіти за
різними
формами

Рівний доступ до освіти

Створення
особистісноорієнтованого
освітнього
простору,
забезпечення
індивідуалізації
і диференціації
освітнього
процесу.
Формування
ключових і
предметних
компетентносте
й молодших
школярів як
бази для
успішного
навчання в
основній
школі.

1 цикл - адаптаційний:
1-2 класи
2 цикл – основний:
3-4 класи

Зовнішній моніторинг (ДО ВМР):
– українська мова (8 клас): ПЯН – 32,2% ; середній бал 4,2;
- українська мова (10 клас): ПЯН – 53% ; середній бал 6,9;
- Історія України (9 клас): ПЯН – 69% ; середній бал - 8,2;
- Історія України (11 клас): ПЯН – 66% ; середній бал - 7,7.
Рівний доступ до освіти. Створення безпечний умов для
учнів з особливими освітніми потребами.

Забезпечено:
- організація ефективного і безпечного освітнього
середовища;
- особливості організації освітнього процесу в
початкових класах у 2019-2020 навчальному році;
- методичні рекомендації щодо викладання предметів у
початковій школі 2019-2020 н.р. ;
- методичні
рекомендації
щодо формувального
оцінювання учнів 1 та 2 класів;
- методичні рекомендації щодо заповнення класного
журналу початкових класів Нової української школи.

Оновлення змісту освіти Відкриття
Формування профільної класів з
поглибленим
школи
вивченням
української
мови і
літератури
Впровадження
STEM-освіти в
освітній процес

10-11 класи запровадження
компетентнісного
підходу як основи
старшої школи.

Відкрито класи з поглибленим вивченням української мови
та літератури – 10-А, 10-Б класи.

Діагностичний рівень

Початкова школа: впровадження STEM-освіти в освітній
процес. Методичний практикум «STEM-освіта в початковій
школі».
Робота за Всеукраїнським проектом Healthy Schools - вихід
у фінал (Відповідальні: Овчар А.С., Більська О.В.);
Міський чемпіонат пізнавально-розвиваючої гри «Нонстоп» - (Відповідальні: Косміна О.В., Більська О.В.) –
нагороджені сертифікатом на 1800 грн.;
Міський конкурс соціальної реклами «Молодь Вінниці – за
життя без СНІД!»
Відбірковий тур пізнавально-розвиваючої гри «Click trevel»
(Відповідальна: Більська О.В.);
Конкурс «Найкращий урок з профілактики психічного
здоров‘я учнів» за проектом Healthy Schools – Мельник
Н.С. – ІІІ місце.
Міський методичний захід Воркшоп « Я – бренд: як
допомогти дитині зрозуміти, що вона може стати успішною»
(Відповідальні: Никодим Л.А., Коцюбняк Н.П.).
Вчитель Медвецька В. І. учасник міського конкурсу
«Особливий урок інтегрованого курсу «Я досліджую світ2020».
Переможець конкурсу Healthy Schools «Найкращий урок з
профілактики психічного здоров’я учнів» (3 місце)
Мельник Н. С.
Працювали за проектами:
- 1 класи – «Я – школярик» («Свято першокласника» –

Переорієнтація
пріоритетів в освіті з
державних на
особистісні

Формування
здорового
способу життя
як складової
виховання,
збереження і
зміцнення
здоров’я дітей.

Реалізація проекту
“Школа - територія
здоров’я”

Вдосконалення
професійної
майстерності вчителів

Реалізація
проекту
“Освітня
траєкторія
вчителя як
основа
підвищення
особистісного
професійного
розвитку “
(методичні

Робота над проектом

Реалізація Концепції
національнопатріотичного
виховання

об`єднання,
творчі групи,
ШМВ)
Участь у
сертифікації
вчителів
закладу
Участь у
конкурсах
фахової
майстерності
Обмін досвідом
через
публікації
власних
методичних
розробок,
проведення
міських
методичних
заходів
Реалізація
проекту
“Школа радості
“ (Нова
українська
школа)
Оновлення
моделі
виховної
роботи

квітень);
- 2 класи – «Відкриваю секрети довкілля» (фото-подорож
– березень).
Міський фестиваль «Заступник директора з навчальновиховної роботи» - Симотюк О. О.
Міські методичні заходи:
- workshop «Я - бренд: як допомогти дитині зрозуміти,
що вона може стати успішною»» для вчителів початкової
школи провели педагогічні працівники Коцюбняк Н.П.,
Никодим Л.А.;
- семінар-практикум на тему «Tips and tricks for primary
school English teachers» для вчителів англійської мови
(виступ Діденко О.Р.);
- майстер-клас на тему «Дизайн мислення як умова
мотивації діяльності учнів на уроках інформатики» для
вчителів інформатики підготувала Гончар В.І.;
- семінар-практикум «Солом'яне диво» для вчителів
образотворчого мистецтва
(відповідальна Герасимчук
А.М.).
Публікація навчальних розробок учителями закладу на
платформах «Освітній проект «На урок», «Всеосвіта».

Співпраця з Військовомедичним клінічним
центром Центрального
регіону

Благодійний осінній шкільний ярмарок «Осінні барви»
(Відповідальна: Никодим Л.А.) – передача адресної
допомоги 2000 грн.
Участь у волонтерському концерті «Вклоняюсь тобі
захисник» на базі ВМКЦ ЦР.
Змагання учнів «Козацькі забави» (Відповідальний Гуленко
С.П.)

Розвиток
системи
самоврядуванн
я учнів: дитяче
об’єднання
“Веселка”.
Президентська
рада

Учнівське
самоврядування

Свято «Посвята в Весельчата» (Відповідальні: Косміна
О.В., Більська О.В.)
Благодійний осінній шкільний ярмарок «Осінні барви»
(Відповідальна: Никодим Л.А.)

Учнівське
самоврядування

Формувати
компетентну
особистість,
здатну до
суспільного
життя та
співпраці в
громадянськом
у суспільстві.

Формування
компетентної
особистості

Участь у міському громадському об’єднані «Лідер».
(Відповідальні: Косміна О.В., Крижанівська Аня – 9-Б
клас).
Бюджет шкільних ініціатив (Відповідальна: Григоренко
А.В.)
Установча учнівська конференція (Відповідальна
Крижанівська Анна 9-Б клас)
Міський конкурс проекту «Лідер 2020» - Крижанівська
Анна - ІІІ місце.
Міський конкурс учнівських робіт «Козацтво України»
(Відповідальні Герасимчук А.М., Косміна О.В., Костюк
А.О.) - переможці;
Міський конкурс малюнків «Не вдавай, що не бачиш»
(Відповідальні Швандер І.М., Косміна О.В.) – 1 місце;
III всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Зірки
Львова» (Відповідальна: Гречана О.М.);
Всеукраїнський учнівський літературно-мистецький
конкурс «Стежками Каменаря» (Відповідальна: Герасимчук
А.М.); Виставка-конкурс новорічних композицій «Зимова
феєрія - 2019» (Відповідальна: Косміна О.В.);
Всеукраїнський конкурс малюнків «Озеленення України»;
Всеукраїнський конкурс малюнків «Озеленення України»
Міська виставка конкурс декоративно-прикладного і
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій рідний край!»
(Відповідальні: Косміна О.В., Більська О.В.);
Міська виставка конкурс технічної творчості
«Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» (Відповідальний
Мартинюк В.А.) – І та ІІ місця

Формування
Формування здорового
здорового
способу життя
способу життя,
удосконалення
фізкультурнооздоровчої та
спортивномасової роботи
(гуртки, секції,
клуби,
змагання, акції)

Педагогіка партнерства
в управлінні школою

Клуб вихідного
дня для батьків
– «День
здорової сім’ї»
Взаємодія
трикутника:
вчителі, діти,
батьки

Батьківське
самоврядування
Нові форми роботи з
батьками

Формування
Бюджет шкільних
сучасної
ініціатив
шкільної
інфраструктури
разом з
громадськістю
(стадіон,
басейн,
спортивні зали)

Робота секцій та гуртків – настільний теніс, футбол,
волейбол, тхеквон-до, баскетбол, безпека життя, спортивна
ігротека, плавання.
Участь у шкільній спартакіаді, «Олімпійське лелеченя»,
«Шкіряний м’яч».
Участь у змаганнях з настільного тенісу (Відповідальна:
Соколова Н.В.) - 1 місце, волейболу(юн.) (Відповідальна:
Соколова Н.В.) - 2 місце, волейболу(дів) (Відповідальна:
Дюбанова О.М.) - 8 місце, баскетболу 3//3(юнаки)
(Відповідальна: Соколова Н.В.) - 5 місце,футзальній лізі
(Відповідальний: Мисак Ю.Ю.) - 2 місце,змаганнях
«Олімпійське лелечення» (Відповідальні: Соколова Н.В.,
Дюбанова О.М.) - 1 місце.
За потребою

Рада школи, материнська рада, рада чоловіків,
мамина школа, дні самоврядування, батьківські збори,
загальношкільні збори, Рада школи
Оновлення приміщень басейну, поточний ремонт душових
кабін, спортивної зали басейну.
Участь у міському конкурсі «Бюджет шкільних ініціатив».
Участь у конкурсі «Європа – це ми!»

Проектна діяльність

Міжнародний
проект:
Погляд
зсередини.
Навчання в
середніх
школах
України та
Польщі

Робота над проектом
«Міжнародне
співробітництво у сфері
освіти».
Реалізаційний етап

Шкільний
проект:
Сім’я і школа

Впровадження
різноманітних форм
роботи з батьками

Міський етап обласного конкурсу
декламаторського мистецтва в номінації «Польська поезія»,
присвяченого творчості польського поета та драматурга
Юліуша Словацького (Черніченко Марія).
Підписання Декларації між Комунальним закладом
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Вінницької
міської ради» і Комплексом Шкіл Надгімназійних №2 в
Кельцах.
Зустріч делегації освітян з міста Кельце (Польща).
Обмін досвідом. Поїздка вчителів закладу до міста Кельце
(Польща).
Тренінги, семінари, практичні заняття, круглі столи,
індивідуальні бесіди.

Шкільний
Перенесено на 2021 рік
проект:
Життя разом,
освіта та
діалог (за
Концепцією з
інтеркультурн
ості)

Перенесено на 2021 рік

Шкільний
проект:
Школа –
територія
здоров’я

Міський семінар для заступників директорів з виховної
роботи «Формування культури здоров’я учнів, як
невід’ємна складова становлення соціального здорового
учнівського середовища»;
Благодійний осінній шкільний ярмарок «Осінні барви»
(Відповідальна: Никодим Л.А.) – передача адресної
допомоги 2000 грн.
Участь у волонтерському концерті «Вклоняюсь тобі
захисник» на базі ВМКЦ ЦР. Змагання учнів «Козацькі
забави» (Відповідальний Гуленко С.П.).

Робота над проектом

Дистанційне навчання.
Дистанційні технології.

Матеріально-технічна
база

Шкільний
проект:
“Школа
радості “
(Нова
українська
школа) І цикл
– 1,2 клас
Шкільний
проект:
Освітня
траєкторія
вчителя як
основа
підвищення
особистісного
професійного
розвитку
Освітній
процес під час
карантину

Робота над проектом

Працювали за проектами:
3 класи – «Культура добросусідства» (флешмоб –
березень);
- 4 класи – «Маленькі українці подорожують країнами
Євросоюзу» (фестиваль народів Європи – квітень).

Робота над проектом

І етап – діагностичний.

Дистанційне навчання

Поточний
ремонт
приміщень
басейну,
демонтаж
панелей

Оновлення матеріальнотехнічної бази закладу

З 12.03 по 29.05.2020 освітній процес здійснювався за
дистанційними технологіями.
Вчителі здійснювали спілкування між учасниками
дистанційного навчання через передачу відео-, аудіо-,
графічної та текстової інформації у синхронному або
асинхронному режимі через сайт школи за допомогою
хмарних сервісів Google, платформи Zoom, середовища
LearningApps, міжнародної платформи Вчи.юа, освітнього
проекту «На Урок», цифровий сервіс Viber.
Поточний ремонт приміщень басейну, демонтаж панелей
коридору 4 поверху, поточний ремонт системи водогону,
душових кабін басейну, придбання декоративних лавок у
вестибюль та на 4 поверх.

коридору 4
поверху,
поточний
ремонт системи
водогону,
душових кабін
басейну,
придбання
декоративних
лавок у
вестибюль та
на 4 поверх.

