Аналіз навчально – виховного процесу
опорного закладу "Бутенківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
імені Ю.П.Дольд-Михайлика»
за 2018 – 2019 навчальний рік.
( звіт директора ЖУРАВЛЯ Г.В. перед громадськістю)
І. Вступ
Робота школи планувалась на 2018-2019 навчальний рік відповідно до
перспективного плану розвитку закладу, програми розвитку школи на 20152020 роки згідно з нормативними документами, Конституцією України,
Законами України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту»,
відповідних Указів Президента, наказів Міністерства освіти і науки України,
департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, районного
відділу освіти. З 2017 року школа працює як опорний заклад, співпрацюючи
з чотирма філіями : Бережннівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів,
Марківська
загальноосвітня
школа
І-ІІ
ступенів,
Луценківська
загальноосвітня школа І ст. відповідно розроблено та затверджено
Статут опорного закладу, Положення про філії.
ІІ. Організаційні питання навчального процесу
У 2018-2019 навчальному році школа продовжувала працювати над
методичною темою «Формування життєвих компетентностей особистості
учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній
діяльності в умовах Школи сприяння здоров’ю». З даної теми було
проведено ряд тематично-педагогічних нарад, семінарів, методичних
заходів. Було посилено їх практичну спрямованість.
Можливості навчального плану розширені за рахунок годин варіативної
складової. У 2018-2019 навчальному році у школі впроваджувалися курси за
вибором:





«Християнська етика в українській культурі» у 2-6 класах (учителі
Миргородська Н.В., Дорофієнко Ю.І., Кобель Н.В., Жорняк С.В.,
Калюжна В.В.)
«Історія України І половини ХХ століття в особах» в 11 класі (учитель
Калюжний В.М.)
«Основи енергоефективності і енергозбереження» у 8-Б класі (учитель
Малимон В.І.)
Основні здобутки :

Обласна олімпіада «Пролісок» : Богданова Катерина, 8-Б клас, І місце з
історії, учитель Кордіяк І.К.; Дзеркалій Каріна, 9 клас, ІІ місце з
математики, учитель Бабич В.Г., Шенгур Анна, 9 клас, ІІІ місце з історії,
учитель Калюжний В.М.

Учні та учителі закладу – активні учасники різноманітних масових заходів. У
районному етапі предметних олімпіад взяли участь 37 ( у минулому - 34
учнів), у цьому навчальному році маємо 15 призових місць (І – 5, ІІ -2, ІІІ 8), у минулому році також 15 (І – 4місць, ІІ- 7, ІІІ – 4);
3 - переможець і призер обласної предметної олімпіади «Пролісок» (2- у
минулому році);
Учні закладу беруть участь у різноманітних Міжнародних та Всеукраїнських
інтелектуальних та творчих конкурсах, спортивних змаганнях.
Цього навчального року здобувачі освіти взяли участь:
- у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» - 39 (у минулому році
-24), з них «відмінний результат» - 16 (3), «добрий результат» - 15 (19 -у
минулому році);
- у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» - 49 ( 46 – у минулому
році) з них: диплом переможця в початковій школі – 5 учасників, диплом І
ступеня Регіонального рівня – 2, диплом ІІ ступеня Регіонального рівня – 1;
диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня – 1;
переможців на шкільному рівні - 16;
диплом І ступеня Всеукраїнського рівня – 1; диплом ІІ ступеня
Всеукраїнського рівня – 5;
диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня – 2;
- у Міжнародній грі зі світової літератури «Sunflower» - 22 (48 – у минулому
році) з них: диплом І ступеня Регіонального рівня – 1, диплом ІІ ступеня
Регіонального рівня – 1; диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня – 4;
- у Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер» - 5(0 – у минулому році),
відмінний результат – 5;
- у Всеукраїнському конкурсі з фізики «Левеня» - 14 (0 – у минулому році),
добрий результат – 5;
- у Міжнародному конкурсі з англійської мови «Гринвіч» - 17(0 – у
минулому році), «золотий сертифікат» - 2;
- в осінньому етапі Всеукраїнського природознавчого конкурсу «Колосок» 15 учасників (у минулому році – 20); з них - «золотий сертифікат» - 2 (2);
«срібний сертифікат» - 11 (14); у весняному етапі – 15 (20);
- у ХІХ Міжнародному конкурсі з української мови імені П. Яцика - 42
учасників шкільного етапу (27 - минулому році), у районному етапі – 9 (6)
учасників, з них – ІІІ місце - 1 ( у 2017-2018 н.р. ІІІ – 2), ІІ місце – 1(0);
- у шкільному етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка - 24 учасників (29
у минулому році), у районному етапі – 4 учасники (4), з них ІІ місце – 1,
ІІІ -1, ( у 2017-2018 н.р. – ІІ місце – 1, ІІІ -1);
- у І (районному) етапі математичних змагань імені М.В.Остроградського
маємо 1 ІІ місце ( у 2017-2018н.р. – 2- ІІ місця);
- у районному етапі конкурсу екологічних бригад (театрів - шоу) – ІІ місце
виборов театр-шоу «Антициклон»;
- у районному етапі інтелектуальної гри «Дебати» команда закладу посіла І
місце (у 2017-2018 н.р. – ІІІ місце);

- у районному етапі УІІ Чемпіонату області з основ підприємництва «Крок
до бізнесу» - ІІ місце, у минулому році – ІІІ місце;
- у районному етапі військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура) рій
«Побратими» виборов І місце ( у 2017-2018 н.р. також І місце);
- спортсмени школи у загальнокомандному заліку районної Спартакіади
посіли ІІІ місце (учителі Мигуля М.В., Дрига М.В.,), ( у 2017-2018 н.р.
також ІІІ місце);
Призером районного етапу огляду художньої самодіяльності «Веселка» є
старша група танцювального колективу «Фантазія» (керівник Басюк Ю.В.);
У шкільному конкурсі «Учитель року - 2019» взяли участь – 4 учителі
у номінаціях: «Географія», «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни».
Протягом
навчального
року
організовано
проведено
курсову
перепідготовку 6 учителів та атестацію 12 педагогічних працівників.
Протягом 2018-2019 навчального року проведено 12 засідань педагогічних
рад, на яких планово розглядались як організаційні питання навчального
року, так і нагальні питання освітнього процесу. Проведено дві
загальношкільних батьківських конференції .
У школі організоване безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та пільгових
категорій, у ІІ семестрі працювала підготовча група для майбутніх
першокласників.
Забезпечено підвіз учнів до опорного закладу трьома шкільними автобусами
з навколишніх сіл.
Своєчасно складалися та подавалися до відділу освіти звіти та інформації з
питань навчально-виховного процесу.
ІІІ. Забезпечення обов’язкової середньої освіти
Усі діти мікрорайону школи охоплені навчанням.
Вирішене кадрове питання.
Ведеться контроль за вибуттям та прибуттям учнів до закладу, за навчанням
учнів пільгових категорій, індивідуальним навчанням.
Троє учнів (Бреславець Ю., 9 клас; Коба О.,8-Б; Зацеркляний Я.,6-Б кл.)
охоплені інклюзивною формою навчання. Виконання навчальних програм
даними учнями заслуховувалось на нараді при директору.
Працівники школи приділяли увагу навчанню дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, дітей-інвалідів та
постраждалих від Чорнобильської аварії, дітей учасників ООС.

Вирішувалось питання щодо проходження психолого-медико-педагогічної
комісії учнями 6-А класу Басовим О. та 4-Б класу Дригою Д.
У червні місяці при школі працював оздоровчий табір «Сонечко», в якому
оздоровились 84 дитини, в тому числі і діти пільгових категорій (начальник
табору Калюжна В.В.), табір праці та відпочинку «Бригантина» - 53учні
(начальник табору Артеменко О.С.). При школі був створений і працював
мовний табір «TheBest» 10 учнів 6-х класів (вчитель Іванова Н.Д.)
З випускників (ІІ ступеню) 2018 року одержали свідоцтво про базову
середню освіту 37, продовжили навчання у школі ІІІ ступеню – 32, інших
навчальних закладах – 5. Із 33 випускників ІІІ ступеню в 2018 році 19 стали
студентами вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації , 11 – в вузах І-ІІ рівнів акредитації,
2 – в ПТНЗ, 1- працює.
У 2019 році 26 учнів закінчили школу ІІІ ступеню, ЗНО пройшли усі 26
учні. У 2019 році 30 учнів 9 класу закінчили школу ІІ ступеню і одержали
свідоцтва про базову середню освіту, дві учениці (Дзеркалій К., Шенгур А.)–
свідоцтва з відзнакою.

