
Звіт директора школи І-ІІІ ступенів № 289  

Дарницького району м. Києва Т.О. Плугової 

за 2018-2019 навчальний рік 
 

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я 

керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими 

нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу загальної 

середньої освіти. 
 

І. Загальна інформація. 

Школа І-ІІІ ступенів № 289  Дарницького району м. Києва – заклад 

загальної середньої освіти з українською мовою навчання. Іноземною мовою є 

англійська, вивчення якої запроваджене з 1-го класу. 

За 2018-2019 навчальний рік охоплено навчанням 580 дітей. На початок 

року приступили до навчання 575 дитини. За рік вибуло - 20, прибуло - 25. На 

індивідуальному навчанні серед 1-11 класах перебувало 22 дітей, екстернат - 1.  

Було відкрито 29 класів. Серед них 2 спеціальних  класи для дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення, 23 класи з інклюзивною формою навчання. Дітей з 

особливими освітніми потребами у закладі 109. 32 дитини з особливими 

освітніми потребами отримували додаткові корекційно-розвиткові та 

психолого-педагогічні послуги за рахунок субвенції. 

 

Заклад загальної освіти 
Усього 

у навчальному 

закладі 
Початкова школа Основна школа Старша школа 

1–4 класи 5–7 класи 8–11  класи 

1–11  класи К-сть класів К-сть учнів К-сть класів К-сть учнів К-сть класів К-сть учнів 

14 283 13 268 2 30 

Усього класів школи:29 Усього класів:29 

Усього учнів школи:580 Усього учнів:580 

Середня наповнюваність:20 Середня 

наповнюваність:20 

 

ІІ. Кадрове забезпечення навчального закладу. 

 

Всього педагогічних працівників у закладі – 84 

Працюють за строковою угодою –13 

   

  З них: 

 мають вищу освіту –78 

 мають середню спеціальну освіту –4 

 не мають педагогічної освіти -2 

 навчаються за денною формою – 2 



 навчаються за заочною формою -2 

 учителів вищої кваліфікаційної категорії –30 

 учителів першої кваліфікаційної категорії –10 

 учителів другої кваліфікаційної  категорії –13 

 учителів-спеціалістів –31 

 мають звання «учитель-методист» – 3 

 мають звання «старший учитель» –12 

 мають науковий ступінь – 0 

 нагороджені знаком «Відмінник освіти України» –3 

 нагороджені знаком «Василь Сухомлинський» –0 

 молоді спеціалісти – 0 

 педагогів-чорнобильців –1 

 педагогів, які досягли пенсійного віку – 12 

 перебувають у відпустці по догляду за дитиною –5  
 

Підсумки атестації педагогічних працівників  

 

1. Солодуха Світлана Ярославівні, учитель інформатики, підтвердила 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». 

2.  Гаврилюк Ганні Миколаївні, вчителю англійської мови; 

Терентьєвій  Наталії Ростиславівні, вчителю англійської мови; 

Стецюк Наталії Степанівні, вчителю початкових класів; 

Андрущенко Ганні Олегівні, вчителю – дефектологу; 

 Березинець Яні Ігорівні, вчителю – логопеду 

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». 

 3. Ульяновій Анні  Ігорівні, вчителю інформатики,  

 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». 

4. Опаріній Аліні Володимирівні, учителю початкових класів та вихователю 

групи подовженого дня,  

Герасимчук Тетяні Григорівні, вчителю української мови та літератури, 

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». 

5. Паламарчук Ольга Олександрівна, вчитель англійської мови; 

Король Наталія Петрівна, вчитель української мови та літератури; 

Руденко Тетяна Миколаївна, вчитель фізичної  фізкультури; 

Шевченко Ольга Василівна, вчитель хімії,  

Підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». 

6.  Паламарчук Ользі Олександрівні, вчителю англійської мови; 

Король Наталії Петрівні, вчителю української мови та літератури,  

присвоєно педагогічне звання «старший учитель». 
7.  Руденко Тетяна Миколаївна, вчитель фізичної  фізкультури; 

Шевченко Ольга Василівні, вчитель хімії, 

 підтвердили раніше присвоєне педагогічне  звання «старший учитель». 

 
 

 



ІІІ. Організація харчування учнів у навчальному закладі. 

 

«Пантем» - організація, що постачає продукти харчування. Скарг від  

батьків, вчителів протягом року не було. Їжа смачна, подається згідно 

температурного режиму. 

Харчоблок повністю укомплектований робочим персоналом.  

Технологічне та холодильне обладнання замінено на нове та знаходиться в 

робочому стані.  

Учні 1-4 класів - 314  та учні  пільгових категорій у кількості – 32 осіб   

забезпечені  безкоштовним харчуванням. Гарячими обідами забезпечені діти 

групи подовженого дня та всі бажаючі. 

 

ІV. Медичне обслуговування учнів. 

Заклад забезпечений медичною сестрою. Протягом року працював 

стоматологічний кабінет. Проводилась профілактична робота по запобіганню 

інфекційних захворювань (вітряна віспа, кір, ГРВІ, грип). Постійно під 

контролем медичний огляд учнів. 

 

V. Освітній процес. 

 

Освітній  процес у 2018-2019 навчальному році організовано й 

виконується відповідно до Типових освітніх програм закладів загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів з  українською мовою навчання  (наказ МОН 

України від 20.04.2018  № 405) з урахуванням Типової освітньої програми 

спеціальних  закладів загальної середньої освіти І-ІІ ступенів для дітей з 

особливими освітніми потребами (наказ МОН України від 12.06.2018 №627). 

Освітня програма школи на 2018-2019 навчальний рік враховувала основні 

вимоги Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» щодо 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти. 

Освітнім процесом у 1 класах за програмою Нової української школи  за 

редакцією Я. Савченко (наказ МОН України від 21.03.2018  № 268) було 

охоплено 103 учня. Корекційно-розвиткова робота для учнів з  особливими 

освітніми потребами з урахуванням Типової освітньої програми початкової 

освіти спеціальних  закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами (наказ МОН України від 26.07.2018 №814). 

В школі створено групи подовженого дня для учнів 1-5 класів. Організація 

та функціонування групи подовженого дня здійснюється з додержанням вимог 

законодавства щодо охорони праці, правил протипожежної безпеки, санітарно-

гігієнічних та державних будівельних правил.    

  Освітня програма включає інваріантну складову, сформовану на 

державному рівні, спільно для  закладів загальної середньої освіти, та 

варіативну складову, в якій передбачені додаткові години на предмети 

інваріантної складової, предмети та курси за вибором, факультативні, 

індивідуальні та групові заняття. Таким чином, повноцінність загальної 

середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної 

частини навчального плану.   



Курси за вибором 

Клас Предмет 
Кількість 

годин 

2-4 Логіка 1 

2-4 
Каліграфія з елементами  зв’язного 

мовлення 
1 

5 Мій Київ 1 

5-8 Логічними стежками математики 1 

 

Індивідуальні консультації та групові заняття 

 

Клас Предмет 
Кількість 

годин 

6,  10 Українська мова 1 

9 Українська мова 0,5 

9,10 Математика  1 

Факультативи: 

- У 7 кл. «Юний географ-краєзнавець» - 0,5 год  

- У 8 кл. «Аптека природи» – 0,5 год 

- У 10 кл. «Розв’язування задач з хімії» - 1  год 

- У 10 кл. «Узагальнення шкільного курсу біології» – 1 год 

- У 11 кл. «Стилістика сучасної української мови» - 0,5 год 

- У 11 кл. «Узагальнення шкільного курсу біології» - 0,5 год 

 

Збільшено кількість годин на вивчення навчальних предметів 

інваріантної складової у класах: 

 

Клас Назви предметів, які збільшено час ( кількість годин)  

5 Українська мова + 0,5 години 

6 
Українська мова + 0,5 години 

Англійська мова +1 година 

7 
Хімія + 0,5 години 

Українська мова + 0,5 години 

8 
Українська мова + 1 година 

Історія України + 0,5 години 

9 
Українська мова + 1 година 

Історія України + 0,5 години 

10-А 

Історія України + 0,5 години 

Зарубіжна література + 1 година 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) + 1 година  



Англійська мова + 1 година 

Хімія + 0,5 годин 

11-А 

Англійська мова + 0,5 години 

Історія України + 0,5 години 

Художня культура + 0,5 години  

 

    У 1-8 класах інклюзивного навчання для дітей, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку (з тяжкими порушеннями мовлення) 

корекційно-розвиткові заняття не враховуються при визначенні гранично 

допустимого навантаження.  

     В 2-4 класах навчального навантаження з фізичної культури 

використовувалася 1 година на вивчення хореографії.  

Згідно  плану внутрішкільного контролю на фронтальному контролі 

протягом поточного року  були такі предмети: 

І семестр  (3-11кл.) -  українська мова  

ІІ семестр (3–4 кл.) – літературне читання, (5-11 кл.)українська література 

 

Результати контрольних диктантів зведено у таблицю, наведену нижче: 

 

Рівень навчальних досягнень 4-А 4-Б 4-В 4-ті 5А 5Б 5-В  5-ті 9А 9Б 9-ті 11А 

Початковий  0 0 0 0 0 2 2 4 3 2 5 1 

Середній  3 4 7 14 7 5 1 13 6 5 11 1 

Достатній  7 4 7 18 6 2 5 13 3 9 12 2 

Високий  4 7 3 14 4 4 6 14 0 2 2 1 

Всього виконували роботу  14 15 17 46 17 13 14 44 12 18 30 6 

 

Результати контрольних робіт свідчать про те, що: 

- середній бал з української мови відповідає достатньому рівню 

сформованості знань, умінь та навичок учнів; 

Серед найтиповіших помилок з мови необхідно виділити такі:  

- при написанні ненаголошених голосних –е/–и в коренях слів та при 

написанні особових закінчень дієслів; 

- при правописі слів іншомовного походження;  

- при правописі –а/–я чи –у/–ю іменників чоловічого роду ІІ відміни. 

- вживанні розділових знаків при однорідних членах речення та 

відокремлених членах речення; 

- написання частки не- з прислівниками; написання складних 

прикметників. 



Уважаємо, причиною виявлених прогалин у знаннях учнів є: 

- наявність об’єктивно складних тем, які завжди викликають труднощі 

під час вивчення та потребують постійного опрацювання шляхом 

систематичного повторення; 

- відсутність методичної системи з вивчення окремих тем, які є 

провідними для всього курсу мовної освіти. 

Питання про вивчення  української мови розглядались на засіданнях 

педагогічної ради.  За підсумками вивчення даних предметів складені довідки  

та видані накази.  

На виконання річного плану роботи школи на 2018 - 2019 навчальний рік, 

з метою контролю виконання  освітньої програми та  навчальних програм 

заступниками директора з НВР Петраш Н.О., Ульяновою А.І., Товстенко Л.А. 

здійснена перевірка класних журналів, календарних планів учителів, зошитів 

для контрольних, практичних та лабораторних робіт; проведено аналіз звітів 

вчителів  щодо виконання навчальних програм протягом  2018-2019 

навчального року. 

 Перевірка передбачала аналіз :  

викладання навчального матеріалу відповідно до чинних програм 

загальноосвітніх дисциплін, методичних рекомендацій до викладання 

предметів у 2018 – 2019 навчальному році; 

послідовності вивчення  навчального матеріалу та дотримання кількості 

годин, відведених  програмою на кожну тему; 

виконання обов’язкового мінімуму навчальних, практичних, контрольних 

та лабораторних   робіт,  передбачених  програмою; 

погодинного  фактичного  виконання  програм; 

відповідності  вивченого   матеріалу  змісту  програми; 

виконання  практичних творчих робіт з розвитку зв’язного мовлення, 

позакласного  читання. 

 Перевіркою було встановлено, що зміст інваріантної складової робочого 

навчального плану виконувався повністю,  відповідно до нормативних 

документів; предмети та курси за вибором вивчалися в межах гранично 

допустимого навчального навантаження з урахуванням навчально-методичного 

та кадрового забезпечення школи, відповідає обраному напрямку навчання,  

індивідуальним освітнім потребам учнів. 

  Освітня програма у 2018-2019 н. р. вчителями школи в основному 

виконана за рахунок інтенсифікації освітнього процесу та якісної заміни 

уроків.. Кількість фактично проведених уроків предметів відповідає кількості 

годин за календарним плануванням та навчальним планом.  

  Аналіз звітів вчителів про виконання програм за 2018 – 2019 навчальний 

рік засвідчив, що всі види індивідуальних, фронтальних робіт виконано в 

повному обсязі, кількість контрольних, лабораторних та практичних робіт 

відповідає вимогам чинних програм. 

 Дітям, які перебували на довготривалому лікуванні надавались необхідні 

консультації під час індивідуальної роботи в позаурочний час.  



На засіданнях методичних об єднань проаналізовано виконання програм з 

навчальних предметів, керівники методичних об’єднань підготували звіти про 

виконання програм,  видано наказ.   

Успішність учнів  

33 учні закінчили школу з Похвальним листом, що становить 6%. 

 

5 класи  

Високий рівень -  4 учня – 7%; 

Достатній рівень – 22 учня – 37%; 

Середній рівень - 33 учня – 56%. 

Початковий рівень – 0. 

 

6 класи  

Високий рівень -  3 учня – 5%; 

Достатній рівень – 33 учня – 57%; 

Середній рівень - 22 учня – 38%. 

Початковий рівень – 0. 

 

7 класи  

Високий рівень -  3 учня – 5%; 

Достатній рівень – 24 учня – 44%; 

Середній рівень - 19 учня – 35%. 

Початковий рівень – 9 учня – 16%. 

 

8 класи  

Високий рівень -  0; 

Достатній рівень – 29 учня – 49%; 

Середній рівень - 28 учня – 48%. 

Початковий рівень – 2 учня – 3%. 

 

9 класи -  

Високий рівень -  1 учень – 2%; 

Достатній рівень – 18 учня – 42%; 

Середній рівень - 24 учня – 56%. 

Початковий рівень – 0. 

 

10 клас  

Високий рівень -  2 учня – 11%; 

Достатній рівень – 1 учня – 6%; 

Середній рівень - 8 учня – 44%. 

Початковий рівень – 7 учня – 39%. 

 

11 клас  

Високий рівень -  0; 

Достатній рівень – 11 учня – 79%; 

Середній рівень - 3 учня – 21%. 



Початковий рівень – 0. 

 

Підсумки проведення районних предметних олімпіад та МАН  

 

Переможці ІІ (районного) етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

  Шило Анна Сергіївна, учениця 10-А класу – ІІІ місце з предмету 

української мови та література. 

  Чернова Валерія Ігорівна, учениця 6-А класу –ІІІ місце з предмету 

математика. 

  Войцеховський Єфрем Олексійович, ученик 11-А класу - ІІІ місце з 

предмету математика. 

  Пивоварова Катерина Миколаївна, учениця 9-Б класу - ІІІ місце з 

предмету образотворче мистецтво.   

 

Чернова Валерія Ігорівна  зайняла I місце у II (районному) етапі XIX 

Міжнародного конкурсу з української мови 

 ім. Петра Яцика. 

Зайняла ІІI місце у IIІ (міському) етапі XIX Міжнародного конкурсу з 

української мови 

 ім. Петра Яцика 

 

 Моцний Юрій Володимирович, учень 9- Б класу посів третє місце у І 

(районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів МАН 

 Івасюк Єлизавета Василівна, , учениця 9- Б класу посла третє місце у І 

(районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів МАН 

 

Початкова освіта та корекційна педагогіка 

. 

Круглий стіл на тему: «Рука допомоги дитині з розладами аутичного спектра» 
1 листопада 2018 року поділилися  своїм досвідом корекційні педагоги школи І-

ІІІ ступенів №289 Дарницького  району м. Києва з вчителями-логопедами 

спеціальної школи №12.  
 

24 січня 2019 року вчитель-логопед Роменська І.І. провела відкрите заняття з 

корекції мовлення на тему: «Казкотерапія як метод інноваційних технологій в 

інклюзивному навчанні» для вчителів –логопедів Дарницького району. 

 

У грудні 2018 року вчитель   Чепелюк Людмила Сергіївна  посіла перше місце у 

І  (районному)  турі, а з 28.01.2019 по 31.01.2019  та взяла участь у ІІ(міському) 

турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»  в номінації «Учитель 

інклюзивного класу». 



         На базі школи №289 I-III ступенів Дарницького району протягом жовтня-

грудня 2018 року проходили курси за програмою Нової української школи для 

вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти Дарницького 

району, які проводила тренер Чернова Лариса Валентинівна (вчитель 

початкових класів, спеціаліст вищої категорії, має звання «Старший вчитель» ).  

 

  У червні місяці  на базі школи працював дитячий табір відпочинку 

«Сонечко» з денним перебуванням та мовний табір, в якому відпочило 64 

дитини. За створення належних умов для відпочинку дітей, високий рівень та 

змістовність організації дозвілля отримали Подяку від Управління освіти 

Дарницької районної державної адміністрації м. Києва. 

 
Позашкільна освіта 

 
У 2018/2019 навчальному році організація позашкільної освіти 

здійснювалась відповідно до Закону України "Про освіту", основних 

орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 

№1/9-486 «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи 

щодо безпеки і благополуччя дитини у 2018-2019 навчальному році» в нашій 

школі педагогічний колектив намагався організувати  виховний процес так, 

щоб кожній дитині гарантувалося право на свободу, особисту недоторканність 

та захист гідності. Дисципліна і порядок як у сім’ї так і у нашій школі  

забезпечувались на принципах, що ґрунтуються на взаємоповазі, 

справедливості та виключають приниження честі і гідності дитини. Діти, 

повинні бути захищені від насильства, відсутності піклування, брутального 

поводження та експлуатації. Це найголовніші виховні завдання нашого 

навчального закладу загалом і класного керівника зокрема. 

Цьогорічною новацією є «Концепція підтримки та сприяння розвитку 

дитячого громадського руху в Україні», що схвалена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 281-р. Протягом останнього 

десятиліття в Україні виникла принципово нова ситуація у дитячому 

громадському русі, що потребує перш за все внесення змін до нормативно-

правової бази для забезпечення розвитку дитячого громадського руху та 

ефективного функціонування дитячих громадських організацій на всіх рівнях, 

надання науково-методичної, інформаційної, організаційної підтримки дитячим 

громадським організаціям. Тому педагогічний колектив разом з адміністрацією 

школи почали налагоджувати систему підготовки (навчання) кадрів: дітей, 

дорослих координаторів, волонтерів, керівників дитячих громадських 

організацій всіх рівнів. 

Виховна робота колективу протягом 2018-2019 н.р. серед учнів 1-11-х класів 

будувалася за місячниками згідно основних орієнтирів виховання – це : 



 національно-патріотичне виховання 

 превентивне виховання 

 фізичне виховання 

 художньо-естетичне виховання 

 розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок і культури 

засобами натуралістичної роботи 

 підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя 

 професійна орієнтація та до профільна підготовка. 

У школі діють 9 шкільних гуртків та 4 спортивних секцій, в яких 

займається 291 дитина. 

Клас 
Кількість 

годин 
Назва гуртка 

5-9 4 «Український сувенір» 

5-9 2 «Євроклуб» 

1-4 2 «Образотворче мистецтво» 

1-11 2 «Співаночки» 

1-4 2 
Театральний гурток 

«Викрутасики» 

1-4 4 «Мистецтво нашого народу» 

1-4 2 
«Декоративно-ужитковий 

гурток» 

9-11 4 «Шкільний вальс» 

6-9 2 
«Юний інспектор дорожнього 

руху» 

Спортивні гуртки та секції 

2-11 9 «Тек Вандо» 

2-11 9 «Футбол» 

8-11 

3 

 

2 

Туристично-краєзнавчий гурток, 

«Загальна фізична підготовка» 

8-11 6 
Військово-патріотичний гурток 

«Джура» 

3-4 11 Бейсбол 

З вересня по травень проведено 67 екскурсій.  

Згідно Методичних рекомендацій з виховної роботи проведено: 

1. У вересні: 

 в рамках Олімпійського тижня турніри з настільного тенісу та 

бадмінтону. 

 27 вересня відбулися вибори Президента школи. 

2. У жовтні: 



 Святковий концерт до Дня вчителя. 

 «Осінній вернісаж юних художників». 

 Традиційні змагання «Посвята в козачата» для учнів 5-х класів. 

 24 жовтня для учнів 7-9 класів лекція на тему «Особливості 

адміністративної та кримінальної відповідальності серед  

неповнолітніх». 

3. У листопаді 

 заходи до Дня Гідності та Свободи, а також до Дня пам’яті жертв 

Голодоморів України. 

22 листопада 2018 року у навчальному закладі відбувся загальношкільний 

конкурс-фестиваль «Inter Continental». Потрібно відмітити належну підготовку 

учнів до фестивалю, неперевершеність музичного оформлення, костюми, а 

також артистичність та акторську майстерність дітей. 

Отже, серед призерів та переможців: 

 Учні 6-А класу вибороли І місце (Латвія) 

 6-В клас ІІ місце (Англія) 

 5-В клас ІІІ місце (Німеччина) 

У свою чергу номінації «Оригінальність ідеї», яка простежувалась впродовж 

всього виступу, отримали учні 9-Б класу (Австралія). 

Переможці отримали солодкі подарунки. 

4.  У листопаді: 

 Заходи до Дня української писемності. 

 12.11.2018 по 16.11.2018  в рамках тижня безпеки дорожнього руху були 

проведені заходи: юними інспекторами дорожнього руху гру-вікторину : 

«Знай правила дорожнього руху!»; класний керівник  1-Б класу провела 

уявну  подорож на тему: «Твій шлях від школи та додому»; 

 шкільна медична сестра Олексій Л.М. для учнів 9-х класів провела 

тематичне заняття з питань надання допомоги постраждалим у наслідок 

дорожньо-транспортних пригод під гаслом: «Знаю, вмію, врятую!» 

 А також упродовж тижня був проведений конкурс малюнків «Діти за 

безпеку дорожнього руху!» 

 30 листопада на передодні Дня боротьби зі СНІДом була проведена 

інформаційна лінійка  та акція "Червона стрічка".  

5. У грудні: 

 Конкурс-виставка «Збережи ялинку». 

 Новорічні розважальні заходи «У сяйві новорічної ялинки». 

6. У січні: 

 Заходи до Дня Соборності України та Дня пам’яті героїв Крут. 

7. У лютому: 

 Заходи до Дня Героїв Небесної Сотні (лінійка-реквієм та виховні 

години) 

8. У березні: 

 Святковий концерт до Дня 8 березня. 



 Загальношкільна толока. 

 21 березня відбувся конкурс краси та грації «Міс школи № 289» 

серед учениць 5-7 класів, де дівчатка проявили свій талант, 

ніжність та багатогранність. Кожна з учасниць отримала  певну 

номінацію, було проведено онлайн голосування в месенеджерах 

(Viber та Telegram) за Міс Глядацьких Симпатій, яку отримала 

Яковенко Ріна учениця 5-А класу. А переможницею конкурсу «Міс 

Школи 2019» стала учениця 6-А класу Сущенко Дар’я.     

1. У квітні: 

 24 квітня в школі відбувся пісенний конкурс «Євробачення» в 

якому отримали перемогу: І місце Польща 5-Б, ІІ місце Ізраїль 8-А, 

ІІІ місце  Вірменія 6-А. 

 26 квітня в рамках проекту ЕВОРАНК в актовій залі  проведений 

брифінг де були представлені 12 проектів учнями нашої школи. 

  “Ласково просимо” – оновлення рецепції вахтера. 

 “Сучасні меблі” – шафи для одягу. 

 “Віра в майбутнє” – шафи для одягу. 

 “Вивчення англійської мови цікаво та сучасно” – проектор та смарт 

дошка в кабінет англ.мови. 

 “Математика навколо нас” – оновлення стендів в кабінетах 

математики. 

 “Зелений коридор” – оновлення вазонів у фоє школи. 

 “Телекомунікація” – придбання телевізорів для класів української 

мови. 

 “Фото зона”- придбання модульної арки для фотозони школи. 

 “Зона відпочинку” – обладнання  зони дозвілля для учнів школи. 

 “Цікава хімія” – оновлення стендів та закупівля реактивів в кабінет 

Хімії. 

 “Модернізація кабінету історії” – придбання системного блоку в 

кабінет Історії. 

 “Відкриваємо світ мистецтва” – придбання проекторів та екранів в 

кабінети музичного мистецтва та образотворчого мистецтва. 

 

2.  У травні : 

 8 травня заходи до Дня пам’яті та примирення: в цей день були 

проведені виховні години, фотовиставка від учнівського 

самоврядування та покладання квітів в таких місцях,  як  

Привокзальний парк пам’яті загиблих дарничан під час Другої 

світової війни та меморіалу в парку Партизанської Слави. 

 Участь у І (районному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

 

А також брали участь у районних конкурсах: 

1. 22 жовтня 2018 року на базі школи І-ІІІ ступенів № 289 

Дарницького району м. Києва був проведений фінальний етап 



районних змагань на призи клубу «Шкіряний м’яч». Команда нашої 

школи посіла ІІІ місце. 

2. 24 жовтня брали участь у районному конкурсі «Юніор - турнір».  

3. У районному фестивалі дитячої творчості «Дарниця талантами 

славиться 2019» учениця 9-Б класу Дениченко Віра посіла ІІ місце. 

4. До Дня святого Миколая учні нашої школи приєднались до 

районної волонтерської акції «Кошик Взаємодії» для воїнів АТО та 

дітям, які перебувають на лікуванні в «ОХМАТДИТ». 

5. 22 березня на районному етапі міського конкурсу авторської пісні 

учениця 9-Б класу Решодько Анна посіла ІІ місце. 

VI. Робота з батьками та громадськістю. 

 

Батьки активно залучались до участі  в освітньому процесі та проведенні 

позашкільних  заходів.  

За підтримки депутата київської міської ради Юлії Ярмоленко, 

Громадської організації «Взаємодія» виграли три проекти Громадського 

бюджету м. Києва: «Музичне обладнання для актової зали», «Дитячий 

майданчик для дітей з особливими освітніми потребами» та «Еворанк».  

 

 

VІІ. Матеріально-технічна база навчального закладу. 

 

Технічні засоби навчання, які використовуються для проведення уроків:  

2 комп’ютерні класи, в них – 18 комп’ютерів; 1 мультимедійний комплекс,            

4 смарт-дошки (кабінет історії , актова зала, 1-А, 1-В класи). 

Поповнилася обладнанням «Ресурсниа кімната»  усім необхідним для 

розвантаження, відпочинку та навчання учнів, проведення корекційно-

розвиткових занять. Облаштований кабінет для занять лікувальною 

фізкультурою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


