Звіт
завідуючої Васильківської філії
Лохвицької гімназії №1 Цапко Надії Іванівни
про роботу філії в 2019 – 2020 навчальному році

Згідно наказу МОН України №178 від 23.03.2005 року щорічно в
травні – серпні проводиться звіт керівника навчального закладу. Хоча ми є
філією Лохвицької гімназії №1, в своєму звіті я хочу висвітлити роботу
безпосередньо філії у взаємозв’язку з Лохвицькою гімназією.
Робота філії протягом року – це робота не тільки адміністрації, але і
всього колективу: її учнів, вчителів, працівників та всіх учасників навчальновиховного процесу.
Протягом минулого навчального року школа працювала, щоб
забезпечити рівний доступ до якісної освіти всіх учнів школи. Школа
повністю була забезпечена кадрами. Всього в школі працювало 9 учителів: 7
учителів працювали на постійній основі. Сумісниками в школі були вчителі
математики – Жмайло Л.О. та Жмайло В.М.
З 1 вересня за парти сіло 5 першокласників, які разом з вчителькою 1
класу Прокопенко Г.М. працювали над реалізацією освітньої програми Нової
української школи під редакцією Савченко. За рік діти освоїли програму 1
класу на рівні Державних стандартів: навчилися читати, писати, оволоділи
навичками лічби.
На 1 вересня 2019 року загальна чисельність учнів складала 26 учнів.
Протягом року контингент учнів змінився: прибуло 3 учні і на кінець
навчального року чисельність учнів в школі складала 29 учнів. На кінець
року ми мали 3 повних класи: 1, 4 і 5 класи.
Навчання в школі проводилося за складеним навчальним планом, де
використовувалася тільки інваріантна частина навчального плану. Розклад
уроків було складено так, щоб забезпечити виконання навчальних програм.
відвідані мною уроки засвідчили, що вчителі школи працювали творчо, з
використанням інноваційних технологій навчання, проводили уроки як за
традиційною формою навчання так і нестандартні, використовували ТЗН,
зокрема, комп’ютери, власні ноутбуки. Наявна в школі мережа інтернет, дає
змогу поліпшити роботу школи, полегшити підготовку учителям до уроків.
Проте ускладнювало роботу на початку навчального року відсутність

підручників для учнів основної школи. Але робота бібліотекаря поступово
зняла цю проблему, завдяки взаємообміну з іншими школами.
Вчителі школи забезпечували навчання дітей на рівні державних
стандартів. Професійному росту вчителів сприяла їх участь в різних формах
підвищення кваліфікації. Вчителі школи були членами шкільних МО,
творчих груп вчителів-предметників Лохвицької гімназії №1:
 МО вчителів початкових класів (голова Фоміна О.М.);
 МО вчителів української мови та літератури (голова Костюк Н.Б.);
 МО вчителів математичного циклу (голова Йоша Н.В.);
 МО вчителів іноземних мов ( Коломієць О.Г.);
 МО вчителів природничих дисциплін (Харченко О.В.);
 МО вчителів суспільних дисциплін (Милашенко Л.В.);
 МО вчителів зарубіжної літератури ( Кірзенко Н.М.);
 МО класних керівників (голова Шумило І. М.).
На засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні
питання (запровадження Концепції Нової української школи, рекомендації
МОН, обласної конференції, серпневої конференції, рекомендації
методкабінету щодо викладання і вивчення навчальних предметів у
2019/2020 н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення
олімпіад, предметних тижнів), так і науково-методичні питання. Упродовж
навчального року вчителями філії були проведені предметні тижні згідно
окремих планів.
Протягом року мною, як завідуючою філією, проводилися методичні
наради з метою ознайомлення з нормативними документами, державними
стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним
досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів
тощо. Єдиним методичним днем було визначено понеділок.
Вчителі школи працювали над підвищенням свого фахового та
професійного рівня шляхом самоосвіти, взаємовідвідування уроків та участі в
районних методичних обєднаннях вчителів-предметників, участі в вебінарах
на платформах «Всеосвіта» та «На Урок», шляхом проходження курсової
перепідготовки при ПОІПОПП імені М.Остроградського.
В 2019 – 2020 н.р. чергову атестацію пройшла Цапко Н.І., вчителька
зарубіжної літератури, якій підтверджено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст вищої категорії» та Фесенко Л.В., як вчителька біології та
початкових класів, якій встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст
вищої категорії».
Протягом березня райметодкабінетом вивчено стан викладання та
рівень знань учнів з математики (учителі Жмайло Л.О. та Жмайло В.М.)

В школі проводиться робота по виявленню обдарованих двітей та по
їх залученню до участі в предметних конкурсах та олімпіадах. Так 10 учнів
школи взяли участь у Всеукраїнському конкурсі з математики «Кенгуру».
Учні школи взяли участь у предметних олімпіадах із зарубіжної літератури (
5 учнів), української мови (6 учнів), математики (2 учні) на платформі
«Всеосвіта». Проте учні школи не взяли участі в жодній районній предметній
олімпіаді, що свідчить про відсутність системи в роботі по пошуку
обдарованих дітей, недостатню індивідуальну роботу вчителів по розвитку
творчих здібностей учнів.
Виховна робота школи була спланована на основі проведення
предметних виховних тижнів, тематичних тижнів, Днів правового
інформування, планів роботи класних керівників. Новинкою у виховній
роботі школи стало проведення Днів моєї України, що сприяє поглибленню
національно- патріотичного виховання в школі.
В школі працював гурток декоративно-вжиткового мистецтва під
керівництвом працівника районного ЦДЮТ Голобородко Н.А, що пожвавило
позакласну гурткову роботу в школі.
Навчально-виховний процес в школі буде успішним тільки тоді, коли він
підкріплений належною навчально-матеріальною базою та відповідними
санітарно-гігієнічними умовами. Протягом минулого навчального року
змінився зовнішній вигляд школи: замінено вікна, замінений дах на школі,
проведено ремонт в їдальні. Закуплені нові меблі в їдальну та нове
технологічне обладнання: електроплита, встановлені нові мийки, закуплені
ножі, розробні дощечки. Покращилася і матеріальна база НУШ. Для учнів –
першокласників придбано нові парти, шафа для дидактичного матеріалу, стіл
для вчителя, кольоровий телевізор, ноутбук для вчителя, придбано комплект
дидактичного матеріалу для першокласників та ігрові набори LEGO.Навколо
школи почалася заміна паркану. В приміщенні школи виділено частину
приміщення , де проводиться ремонт для старостату та виділено кімнату для
учнів майбутнього першого класу.
Кожен класний керівник, учитель дбав про поповнення матеріальної бази
навчального кабінету електронними посібниками, методичною літературою.
Держава мало приділяє уваги таким малокомплектним школам як наша, тому
ми самостійно повинні дбати про своє виживання. Ставши частиною
Лохвицької ОТГ сподіваємося на підтримку депутатського корпусу та
міського голови Радька В.І. в продовженні оновлення школи, матеріального
забезпечення НУШ і не тільки.
Болючим місцем і на сьогодні залишається автобус, який вижив усі свої
терміни експлуатації.

Належним чином організоване в школі і харчування учнів, яке
здешевлюється за рахунок вирощення овочів на пришкільному городі, а
також з допомогою батьків.
Підтримку в забезпеченні роботи школи надає працівник місцевого
ФАПу Даниленко С.І. Щороку вчителі і учні проходять поглиблений
медичний огляд, який проводиться організовано. Але в цьому році роботу
школи дещо дестабілізував карантин. Дистанційне навчання, яке було
запропоноване нам всім з 12 березня 2020 року показало, що не всі учні
школи здатні опановувати програму, навчаючись дистанційно. А ще не
допомагали в цьому і відсутнє належне матеріальне забезпечення учнів. Не
всі діти мають вдома комп’ютери, не всі підключені до мережі Інтернет.
Тому доводилося вчителям спілкуватися в телефонному режимі. Це звісно
знижувало рівень засвоєння знань учнями і зводилося до самостійного
опрацювання заданого матеріалу. І повертаючись до медичних оглядів,
скажу, що невідомо на сьогодні як вони будуть проводитись в зв’язку з
карантином.
Я вважаю , що школа справляється з поставленими завданнями, працює
злагоджено і готова виконувати завдання поставлені МОН України тільки б
були діти. Адже з нового навчального року змінюється система фінансування
малокомплектних шкіл. Тому наше першочергове завдання працювати над
збільшенням нормативної наповнюваності класів.
Новинкою в діяльності школи стала прозорість її роботи. Згідно ст..30
Закону України «Про освіту» окремі сторінки діяльності школи повинні
виставлятися на сайті школи. Всі можуть познайомитися з діяльністю школи
на сторінках її сайту і в розділі «Публічна інформація». Сайт школи
перебуває в стадії оновлення. Адже змінився статус школи. Але, незважаючи
на оновлення, сайт школи постійно подавав оперативно і завдання для дітей
під час карантину і знайомив учителів, батьків та учнів з нормативними
документами щодо дистанційного навчання та порядком завершення
навчального року. Навчальний рік підходить до завершення. Попереду літні
канікули. Тож приємного всім відпочинку!. Бережіть своє здоров’я та життя.
І сподіваюся на початок 2020-2021 навчального року в стінах нашої
Васильківської філії Лохвицької гімназії №1.

