ЗВІТ
спеціалізованого навчально-виховного комплексу
“ДЕСНЯНКА”
з поглибленим вивченням англійської мови
Деснянського району міста Києва
про роботу у 2019-2020 навчальному році
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1. Коротка характеристика закладу: структура, контингент учнів,
склад педагогічного колективу тощо.
Спеціалізований навчально-виховний комплекс «Деснянка» здійснює
навчально-виховну роботу з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.
Освітня установа заснована 1989 року як дошкільний навчальний заклад,
2000 року реорганізована в школу-дитячий садок, 2005 – в спеціалізовану
школу-дитячий садок з поглибленим вивченням англійської мови, 2012 –
перейменований у спеціалізований навчально-виховний комплекс «Деснянка» з
поглибленим вивченням англійської мови.
В установі функціонує 4 дошкільні групи (ясельна, молодша, середня,
старша) – 118 дітей, 8 класів початкової школи (по два класи на паралелі) –
270 учні. Усього в СНВК „Деснянка” виховується і навчається 388 дітей.
Сучасна система освіти передбачає створення простору для
різноманітних видів діяльності, що забезпечує становлення індивідуальності
дитини як суб’єкта власного розвитку. Усвідомлення цінності, неповторності
й унікальності особистості дитини, визнання її свободи визначає зміст
виховного процесу.
Кадрове забезпечення: 33 педагога, 2 медичні сестри та 34 працівника
технічної ланки. Наявні вакансії: 2 вихователя дошкільних груп, 1 керівник
гуртка, 1 вихователь групи продовженого дня.
Якісний склад педагогічного колективу дозволяє проводити навчання та
виховання дітей на належному методичному професійному рівні:
 директор школи – вища освіта; як учитель – вища категорія,
«учитель-методист»;
 2 заступники директора з НВР – вища освіта; як учителі – вища
категорія, «учитель-методист»;
 вихователь-методист – вища освіта (дошкільна і початкова), вища
категорія, «старший вихователь»;
 8 учителів початкових класів (класоводів):
 8 – вища освіта,
 6 – вища категорія,
 2 – перша категорія,
 3 – «учитель-методист»,
 3 – «старший учитель»;
 7 вихователів групи продовженого дня:
 6 – вища освіта,
 4 – вища категорія,
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 1 – перша категорія,
 1 – друга категорія,
 1 – звання «вихователь-методист»,
 1 – середня спеціальна освіта, 11 тарифний розряд,
3 учителя англійської мови:
 2 – вища освіта, вища категорія, «старший учитель»;
 1 – вища освіта, вища категорія;
1 учитель з фізичного виховання – вища освіта, вища категорія,
«старший учитель»;
1 педагог-організатор – вища освіта, друга категорія;
1 практичний психолог – вища освіта, перша категорія;
1 керівники гуртка – вища освіта, 12 тарифний розряд;
6 вихователів дошкільних груп:
 3 – вища освіта;
 1 – перша категорія;
 2 – спеціаліст;
 1 – середня спеціальна освіта, 11 тарифний розряд, «виховательметодист»;
 1 – студент УДПУ ім. М.Драгоманова, 10 тарифний розряд;
 1 – здобуває другу вищу освіту;
 1 – музичний керівник, вища освіта, друга категорія.

4

2. Завдання і проблеми, над якими працював заклад.
Починаючи з 2015-2016 навчального року і на період до 2020 року
колектив СНВК «Деснянка» працював над науково-методичною темою
«Патріотичне виховання особистості в умовах становлення та розбудови
української державності». У процесі роботи над даною методичною темою в
освітній установі проводилися виховні патріотичні заходи у відповідності з
календарними датами, педагогічно-учнівський колектив співпрацював з
громадською організацією «Всеукраїнський альянс бійців та волонтерів АТО».
2019 року рій «Гармаші» СНВК «Деснянка» посів ІІ місце у районній грі-квесті
«КозачатаФест» в рамках І Всеукраїнської військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»), а 2020 року – ІІІ місце у І Всеукраїнському заочному
конкурсі-звіті про роботу роєв молодшої вікової групи.
Робота патріотичного спрямування постійно проводилася з молодшими
школярами і дошкільниками в процесі освітньої діяльності.
2019-2020 навчального року педагоги СНВК «Деснянка» вирішували такі
завдання:
1. Впровадження концепції сталого розвитку як вимоги сучасності для
успішної адаптації дітей в новому соціальному та інформаційному середовищі.
2. Оновлення інструментарію педагогічного колективу з метою якісної
реалізації завдань НУШ та втілення принципів партнерської взаємодії всіх
учасників освітнього процесу.
3. Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів та дошкільників
як чинників моральності дітей у сучасному соціопросторі.
Щоправда, через епідеміологічні обставини, що склалися в країні і перехід
на дистанційне навчання, третє питання річного плану не вдалося опрацювати
належним чином. Тому на педагогічній раді педколектив ухвалив рішення щодо
реалізації цього завдання у процесі освітньої роботи у новому навчальному
році.
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3. Створення умов для обов’язкового здобуття початкової,
базової та повної загальної середньої освіти. Коротка характеристика
мікрорайону (якщо є закріплення). Сім`ї та учні, які порушують
вимоги щодо обов`язкового здобуття середньої загальної освіти.
Заходи, які вживалися закладом з метою повернення їх до навчання.
У спеціалізованому навчально-виховному комплексі «Деснянка» створені
всі умови для здобуття дітьми якісної дошкільної та початкової освіти.
Учні 1-2 класів СНВК навчаються за Типовою освітньою програмою,
розробленою під керівництвом Савченко О.Я. 1-2 класи (наказ МОН України від
21.03.2018 № 268) – НУШ-1.
Учні 3-4 класів СНВК «Деснянка» навчаються за Типовою освітньою
програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта),
яка затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 407 і розроблена на
виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів
України від 20.04.2011 року № 462 «Про затвердження Державного
стандарту початкової загальної освіти».
Державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості
дитини 6 (7) років перед її вступом до школи визначені Базовим компонентом
дошкільної освіти (нова редакція) затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012 року.
Реалізація Базового компонента дошкільної освіти в СНВК «Деснянка»
забезпечується програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років
«Дитина» (рекомендованої Міністерством освіти і науки України, лист МОН
№ 1/11–16163 від 09.11.2015 року).
З 1-го класу вивчається англійська мова, класи при цьому діляться на дві
(1-2 класи) та три (3-4 класи) групи. \При вивченні української мови і читання
та інформатики класи поділяються на дві групи.
2019-2020 навчального року освітня установа продовжувала роботу в
умовах нового Державного стандарту початкової освіти – Нової української
школи (1-2 класи). Для виконання поставлених завдань в закладі були створені
усі умови: кадрами СНВК забезпечений, матеріальна база достатня, регулярно
поповнюється і поновлюється.
Учителі та вихователі проводять заняття, уроки, виховні заходи для
колективних переглядів, використовуючи методи і прийоми, спрямовані на
активізацію пізнавальної діяльності. На заняттях у дошкільних групах завжди
використовуються ігрові прийоми, сюрпризні моменти.
Педагоги приділяють велику увагу індивідуальному підходу до учнів і
вихованців на уроках, заняттях, у повсякденному житті, подачі пізнавального
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матеріалу у цікавій ігровій формі. Застосування інноваційних виховних
технологій та використання соціокультурного середовища – необхідна умова
сучасного виховного процесу. Це надихає на пошук нових моделей
індивідуального розвитку особистості, розробку цікавих програм, проектів.
Переплітаючись між собою, доповнюючи один одного, проекти спрямовані на
досягнення компетентної особистості, адаптованої до життя в сучасних
умовах, комунікабельної та креативної. У рамках кожного з проектів діти
отримують практичні навички соціальної дії, уміння формувати й зміцнювати
свій соціальний простір, розвивають соціально значущі якості, набувають
досвіду соціальної активності.
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4. Науково-методичне забезпечення роботи закладу. Робота
педагогічної ради. Участь в експериментальній та інноваційній
діяльності.
Педагогічні ради проводилися у відповідності із завданнями річного
плану. На них розглядалися такі питання.
 Педрада № 1 (29.08.2019)
1. Результативність освітньої роботи СНВК за 2018-2019 навчальний
рік (довідка-презентація).
2. Підсумки роботи в літній оздоровчий період. Підготовка до нового
2019-2020 навчального року (довідка).
3. Завдання роботи на новий навчальний рік. Обговорення та схвалення
річного плану.
4. Ознайомлення з навчальним планом початкової школи.
 Педрада № 2 (25.11.2019) – форма проведення – аукціон
1. Аналіз результативності роботи впровадження концепції сталого
розвитку для успішної адаптації дітей в новому соціальному та
інформаційному середовищі (довідка).
2. Аукціон педагогічних ідей.
Педрада № 3 (27.12.2019)
1. Виконання навчальних планів та програм за І семестру початкових
класах (довідка-презентація).
2. Результативність освітньої роботи за І семестр у дошкільних
групах (довідка).
 Педрада № 4 (05.03.2020)
1. Аналіз роботи щодо реалізації завдань НУШ та втілення принципів
партнерської взаємодії всіх учасників освітнього процесу (довідка).
2. Обговорення та погодження завдань ДПА для 4-х класів.
3. Обговорення вибору підручників для 3-го класу на 2020-2021
навчальний рік.
 Педрада № 5 (21.04.2020) – форма проведення – онлайн
1. Обговорення питання про перенесення завдання річного плану 20192020 навчального року щодо формування ціннісних орієнтацій молодших
школярів та дошкільників як чинників моральності дітей у сучасному
соціопросторі на 2020-2021 навчальний рік.
2. Про шляхи
розвитку Спеціалізованого навчально-виховного
комплексу «Деснянка» з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського
району м. Києва.
 Педрада № 6 (29.05.2020) – форма проведення – онлайн
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1. Попередні підсумки освітньої діяльності в умовах роботи за новим
Державним стандартом початкової освіти (до відома).
2. Обговорення кандидатур учнів до нагородження Похвальними
листами.
3. Переведення учнів до наступного класу.
4. Погодження варіативної частини Робочого навчального плану
початкової школи на 2019-2020 навчальний рік.
5. Підготовка до літнього оздоровчого періоду. Погодження плану роботи
на літо.
З метою підвищення фахового рівня педагогічного персоналу, співпраці
педагогів дошкільної і шкільної ланок, ознайомлення з досвідами роботи колег з
інших міст України і зарубіжжя за матеріалами періодичної педагогічної
преси в СНВК були організовані різні форми роботи з вихователями, а саме:
 методичне об’єднання вихователів закладів дошкільної освіти
Деснянського району м.Києва (школа «Паросток»)
- «Використання інтерактивних технологій в освітньому процесі з
дітьми дошкільного віку»;
 семінар «Освіта для сталого розвитку – новий напрям у сучасній
освіті»;
 ознайомлення з досвідом колег «Виховання дітей в американській
сім’ї»;
- майстер-клас за результатами проведення «Аукціону педагогічних
ідей»: «Друдли», «Сторітелінг», «Малювання гребінцями», «Лего-ігри»,
«Саморобки», «Виготовлення пташок із ниток»;
 педагогічна лабораторія «НУШ: актуальні проблеми. Сучасна дитина
у світі почуттів»
- «Особливості розвитку емоційного інтелекту дошкільнят»,
- «Розвиток емоційного інтелекту школярів»,
- «Опановуємо емоції у грі»,
- «Вправи та ігри на розвиток емоційного інтелекту школярів»;
 тренінги
- «Труднощі звикання малюків до режимних моментів»,
- «У пошуках внутрішнього вогню» (як запобігти внутрішньому
вигоранню);
 обговорення «Використання кубиків ЛЕГО на уроках курсу «Я
досліджую світ»;
 психологічна допомога «Стратегії допомоги молодшим школярам з
проблемами поведінки».
У процесі педагогічної діяльності малодосвідченим вихователям
надається методична допомога. Також вихователі дошкільних груп закріплені
за районними методичними об’єднаннями.
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5. Створення умов для навчання і виховання обдарованих дітей.
Мережа профільних класів та класів з поглибленим вивченням
предметів, доцільність створення та результативність діяльності.
Підсумки участі закладу в районних, міських, всеукраїнських етапах
предметних олімпіад та конкурсів МАН. Засоби заохочення
(нагородження медалями, стипендії тощо).
У закладі проводились олімпіади з математики, української мови,
англійської мови серед учнів 4-их класів:
22.10.2020 року – шкільна олімпіада з української мови;
23.10.2020 року – шкільна олімпіада з математики;
24.10.2020 року – шкільна олімпіада з англійської мови.
Переможцями стали:
Українська мова
І місце – Марченко Кіра, 4-Б клас, учитель О.О.Журилко;
ІІ місце – Сорочинська Єлізавета, 4-Б клас, учитель О.О.Кравець;
ІІІ місце – Суркова Вікторія, 4-Б клас, учитель О.О.Кравець.
Математика
І місце – Огієнко Марія, 4-А клас, учитель О.О.Рахновецька;
Дудник Анна, 4-А клас, учитель О.О.Рахновецька;
ІІ місце – Пальчиковська Єлизавета, 4-А клас, учитель О.О.Рахновецька;
ІІІ місце – Голубенко Данило, 4-А клас, учитель О.О.Рахновецька;
Марченко Кіра, 4-Б клас, учитель О.О.Журилко.
Англійська мова
І місце – Синьогуб Анна, 4-А клас, учитель І.В.Редька;
ІІ місце – Осьмак Ярослав, 4-А клас, учитель І.В.Редька;
Суркова Вікторія, 4-Б клас, учитель Н.Л. Стрельченко;
ІІІ місце – Марченко Кіра, 4-Б клас, учитель О.П.Кривулько.
Пальчиковська Єлизавета, 4-А клас, учитель І.В.Редька.
Переможці шкільних предметних олімпіад брали участь у районних
олімпіадах, де посіли призові місця:
Українська мова
І місце – Пальчиковська Єлизавета, 4-А клас, учитель О.О.Рахновецька;
Сербіна Анастасія, 4-Б клас, учитель О.О.Кравець;
Марченко Кіра, 4-Б клас, учитель О.О.Журилко.
Математика
ІІ місце – Пальчиковська Єлизавета, 4-А клас, учитель О.О.Рахновецька.
Англійська мова
ІІІ місце – Пальчиковська Єлизавета, 4-А клас, учитель Н.Л.
Стрельченко;
Осьмак Ярослав, 4-А клас, учитель І.В.Редька;
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Сербіна Анастасія, 4-Б клас, учитель Н.Л. Стрельченко;
Суркова Вікторія, 4-Б клас, учитель Н.Л. Стрельченко;
Марченко Кіра, 4-Б клас, учитель О.П.Кривулько.
07 листопада 2020 року у закладі проходив конкурс знавців української
мови імені Петра Яцика для учнів 3-4 класів.
Переможцями стали:
3 клас
І місце – Білько Вікторія, 3-Б клас, учитель Н.Г.Скрипка;
ІІ місце – Ошейко Тетяна, 3-А клас, учитель М.І.Коваль;
ІІІ місце – Сінкевич Павло, 3-Б клас, учитель Л.М.Самозван.
4 клас
І місце – Сербіна Анастасія, 4-Б клас, учитель О.О.Кравець;
ІІ місце – Марченко Кіра, 4-Б клас, учитель О.О.Журилко;
ІІІ місце – Пальчиковська Єлизавета, 4-А клас, учитель О.О. Рахновецька.
Брали участь у II етапі районного конкурсу знавців української мови
імені П.Яцика.
Посіли призові місця:
3 клас
ІІІ місце – Білько Вікторія, 3-Б клас, учитель Н.Г.Скрипка;
Сінкевич Павло, 3-Б клас, учитель Л.М.Самозван.
4 клас
ІІ місце – Сербіна Анастасія, 4-Б клас, учитель О.О.Кравець.
ІІІ місце – Марченко Кіра, 4-Б клас, учитель О.О.Журилко.
У ІІІ (міському) етапі ХХ Міжнародного конкурсу знавців української
мови імені П.Яцика посіла:
ІІІ місце – Сербіна Анастасія, 4-Б клас, учитель О.О.Кравець.
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6. Організація виховної роботи. Основні та найбільш цікаві
заходи. Робота гуртків, секцій тощо. Профілактична робота з питань
попередження скоєння злочинів і правопорушень неповнолітніми.
Уся виховна робота нашого закладу спрямована на досягнення
компетентної особистості, адаптованої до життя в сучасних умовах,
комунікабельної та креативної. Діти отримують практичні навички
соціальної дії, уміння формувати й зміцнювати свій соціальний простір,
розвивають соціально значущі якості, набувають досвіду соціальної
активності.
Науково-методична тема, над якою працював колектив спеціалізованого
навчально-виховного комплексу «Деснянка» з поглибленим вивченням
англійської мови була реалізована через проведення заходів НАЦІОНАЛЬНОПАТРІОТИЧНОГО НАПРЯМУ:
Дата
№
проведення
з/п
заходу

Форма проведення
заходу

Назва заходу

1.

20.09.2019 Флешмоб

«Прагнемо миру!»

2.

20.09.2019 Стріт-арт крейдою

«Мир на землі –
радість у родині»

Майстер-клас із ви«За вашу
08.10.2019 готовлення листівок
мужність!»
воїнам АТО
«Ми нація єдина,
5. 15.10.2019 Ранкові зустрічі
твої ми діти,
Україно»
Патріотична
«У наших серцях
6. 15.10.2019
зарядка
живе Україна!»
4.

17.10.2019 Кросбукінг
7.

18.10.2019

Фестиваль
патріотичної пісні

Запрошені
Аудиторія
особи
(к-ть учнів/
(ПІБ,
вчителів/
посада,
батьків)
організація)

58 учнів/
4 вчителі
60 учнів/
6 учителів
72 учні/
2 вчителя
216 учнів/
8 вчителів

120 учнів/
1 вчитель
170 учнів/
«З Україною в
12
серці»
вчителів
«Україна в дитячих 58 учнів/
долонях»
3 вчителі

Примі
тка
(резул
ьтативність)
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Дата
№
проведення
з/п
заходу

Форма проведення
заходу

Назва заходу

Виховний захід до
Дня Захисника
8. 18.10.2019 України за участю
воїна АТО (батька
учениці)

«Героїв країна»

«Цікаві факти про
рідну мову»
Мовний турнір в 3 - «Буду я навчатись
10. 05.11.2019
4-х класах
мови золотої»
День українських
11. 06.11.2019
співанок в 1-х класах
9.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.

Запрошені
Аудиторія
особи
(к-ть учнів/
(ПІБ,
вчителів/
посада,
батьків)
організація)

34 учнів/
2 вчителі/
20 батьків

145 учнів/
4 вчителя
120 учнів/
4 вчителя
72 учні/
2 вчителя
72 учні/
07.11.2019 Спортивні забави
«Ігри патріотів»
2 вчителя
Виховний захід у
«У мові, як у
35 учнів/
07.11.2019 рамках засідання
природі,: все живе, 2 вчителя/
Клубу дідусів і бабусьвсе рухається»»
40 батьків
Виставка стіннівок
160/
21.01.2019 до Міжнародного
«Мовний дивосвіт»
6 вчителів
дня рідної мови
Виховний захід до
«Уклонімось низько
36 учнів/
Міжнародного дня до землі тим, хто в
21.02.2019
2 вчителя,
рідної мови та Дня серці буде жити
28 батьків
героїв небесної сотні вічно…»
«Герої не вмира34 учні/
22.01.2019 Жива газета
ють. Бій під
1 вчитель
Крутами»
Міжнародний день
волонтерів.
«Підтримай воїна
05.12.2019
Загальношкільна
АТО»
акція
60 учнів/
Спортивні розваги з «Здорова родина –
20.01.2020
3 вчителя/
батьками
перлина України»
16 батьків
Шевченківські дні. «Любіть Україну 34 учні/
06.03.2020
Виховний захід
свою»
2 вчителя
Презентація, поси«Чорнобиль.
26.04.2020 лання на матеріали
1-4 класи
Трагедія. Пам’ять»
на сайті
Онлайн-захід до Дня
«Не загасити
07.05.2020 примирення і Дня
1-4 класи
пам’яті вогонь»
перемоги (на сайті)
Віртуальна подорож
15.05.2020
«Європа і Україна» 1-4 класи
Європою (на сайті)
04.11.2019 Усний журнал

Примі
тка
(резул
ьтативність)
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Дата
№
проведення
з/п
заходу

Форма проведення
заходу

Назва заходу

День вишиванки

Запрошені
Аудиторія
особи
(к-ть учнів/
(ПІБ,
вчителів/
посада,
батьків)
організація)

Примі
тка
(резул
ьтативність)

«А над світом

23. 21.05.2020 онлайн, Вишиванкова українська вишивка 1-4 класи

поезія»

цвіте»

Районні заходи
№
з/п

Дата
проведення
заходу

Організатор
заходу

1.

10.03.2020

РУО

Місце
Форма проведення, назва Кількість Примітка
проведення
учнів, які (місце)
взяли
участь

-

І Всеукраїнський заочний конкурс-звіт про
роботу роїв молодшої
вікової групи

6

ІІІ МІСЦЕ

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ ТА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ НАПРЯМ
Дата
№
проведення
з/п
заходу

1.

14.09.2019

2.

19.09.2019

4.

02.11.2019

5.

05.12.2019

6.

17.02.2020

7.

Квітень
2020

Форма проведення
заходу

Назва заходу

Виставка малюнків «Увага! Діти на
дорозі»
Виставка малюнків «Пожежна
безпека очима
дітей»
Творча майстерня Виготовлення
аплікацій з листя
Виховний екозахід
«Збережемо Землю
від сміття»
Виховний захід
«Душі людської
доброта»
Онлайн-круїз
«Нас зібрала одна
природа»

Аудиторія
(к-ть
учнів/
вчителів/
батьків)

Запрошені
Приміт
особи
ка
(ПІБ,
(резуль
посада,
тативорганіність)
зація)

72 учні/
2 вчителі
72 учні/3
вчителі
34 учні/
1 педагог
1-4 класи

У 2019-2020 навчальному році у закладі продовжувало працювати
методичне об’єднання вчителів початкових класів. Був розроблений та
реалізований графік показових виховних заходів, у яких брали участь члени МО,
декада партнерства. Проведені очні засідання на різну тематику, онлайнзустрічі з класоводами з метою інформативно-ресурсної підтримки педагогів
в умовах дистанційної роботи.
ГУРТКОВА РОБОТА
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З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих
здібностей у школі організовано роботу гуртків за інтересами. У 2019-2020
навчальному році у школі працювали гуртки:
 гурток оздоровчо-профілактичної гімнастики (керівник О.М.Куторей);
 гурток християнської етики (керівник Черноус Л.М.).
Всього учнів – 270.
Займаються в шкільних гуртках – 115, в спортивних секціях (гуртках) – 150.
В позашкільних гуртках – 190 учнів.
№
з/п

Гурток (назва)

Оздоровчо1. профілактична
гімнастика
Гурток
2. християнської
етики

К-сть
учнів

Програма, за якою
працює

Захід (назва,
форма, рівень)

ПІБ керівника

Куторей
120
Олена
Михайлівна
Християнська
Черноус
104 етика в українській Людмила
культурі // К.2007. Миколаївна

Результативність

Cool games
(11.11.2019).
.

ПРАВОВА ОСВІТА, ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК,
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Упродовж 2019-2020 навчального року проводилась спільна робота зі
шкільним офіцером поліції.
№
з/п

Дата

1. 16.09.2019
2. 18.03.2020

Заходи, які проводились

Ким
проводились

Зустріч зі шкільним офіцером поліції до Всеукраїнського
тижня протидії булінгу «Особиста безпека дитини. Пономар О.В.
Булінг»
Відеоконференція на тему «Одяг поліцейського» із
Пономар О.В.
командою козачат рою «Гармаші».

В освітній установі були проведені такі заходи:
№ з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дата
проведення

Назва заходу

Примітка

20.09.2019 Квест «Естафета миру», шкільний рівень.
24.09.2019 Виховний захід «ПДР. Дорожні знаки», шкільний рівень.
Виховний захід до Місячника з пожежної безпеки
25.10.2019 «Пам’ятай завжди малеча – з вогнем ігри небезпечні!»,
шкільний рівень.
13.11.2019 Жива газета «Руху правила єдині – поважати їх повинні!»
10.12.2019 Інтерактивне заняття «Права дитини»
Інтегрований виховний захід до Тижня превентивного
22.01.2020 виховання «Чарівні ключі королеви Країни здоров’я»,
шкільний рівень.
22.01.2020 «День безпечного інтернету», шкільний рівень.
Відео, мультфільми, презентації до Місячника «Знай та
Квітень
виконуй правила дорожнього руху» (на сайтах закладу,
2020
класів) .
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Проаналізувавши роботу навчального закладу за 2019-2020 навчальний
рік, слід зазначити, що всі молодші школярі були задіяні в освітньо-виховному
процесі, залучені до роботи гуртків, спортивних секцій, позакласної та
позашкільної роботи в умовах дистанційного навчання зокрема. Педагоги
СНВК «Деснянка» докладали багато зусиль для розвитку інноваційної
особистості, здатної до творчого пошуку, забезпечуючи повноцінний розвиток
дітей, охорону та зміцнення їх здоров’я, а також формування фізичних
здібностей.
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7. Робота бібліотеки та забезпечення учнів підручниками.
Усі учні початкових класів спеціалізованого навчально-виховного
комплексу «Деснянка» забезпечені підручниками. Бібліотека постійно
поповнюється новою художньою літературою, методичними посібниками.
Упродовж 2019-2020 навчального року шкільна бібліотека свою
діяльність спрямовувала на популяризацію книг серед дітей, формування їх
світогляду. Бібліотекар М.Р.Макарова намагалася допомогти кожній дитині
задовольнити особисті читацькі інтереси, потреби. Для цього проводились
цікаві бібліотечні уроки, різноманітні виставки художньої та методичної
літератури, акція „Подаруй книгу школі”.
Бібліотекар М.Р.Макарова піклується про наповненість шкільної
бібліотеки новими цікавими надходженнями, проводить з дітьми бібліотечні
уроки, спонукає учнів до відвідування бібліотеки. Створила красивий
естетичний вигляд самого приміщення (зроблений косметичний ремонт,
придбані нові меблі), постійно знайомить педколектив з новою літературою,
здійснює підписку періодичної преси, веде її каталог, що значно полегшує підбір
потрібного матеріалу, організовує тематичні виставки.
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8. Організація харчування та медичного забезпечення учнів.
У дошкільних групах організовано триразове харчування.
В 1-4 класах – одноразове безкоштовне харчування (тільки обід).
Медичне забезпечення в СНВК здійснюється штатними медичними
сестрами.
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9. Соціальна допомога учням із числа дітей пільгових категорій.
У СНВК «Деснянка» є діти таких пільгових категорій:
– дошкільники:
22 – багатодітні сім’ї,
5 – діти учасників АТО,
2 – діти-чорнобильці;
– школярі:
1 – дитина-сирота,
2 – діти-інваліди,
22 – багатодітні сім’ї,
12 – діти-чорнобильці,
1 – батько загинув в АТО,
12 – діти учасників АТО.
Під час зимових канікул діти пільгових категорій отримали запрошення
на новорічні вистави в ЗНЗ № 23 Деснянського району м. Києва.
Гарячим харчуванням всі діти спеціалізованого навчально-виховного
комплексу були забезпечені щоденно.
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10. Діяльність органів учнівського самоврядування.
Учнівського самоврядування в СНВК «Деснянка» немає.
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11. Діяльність батьківського комітету.
План роботи батьківського комітету у 2019-2020 навчальному році
включав такі питання:
1) допомога у підготовці закладу освіти до навчального року;
2) робота щодо забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі
(належний стан усіх навчальних та підсобних приміщень);
3) допомога у забезпеченні матеріальної бази установи;
4) участь у розподілі коштів Благодійного фонду на придбання
необхідного обладнання для забезпечення організації навчально-виховного
процесу та звіт перед батьками про їх витрату;
5) залучення батьківської громадськості до благоустрою території в
осінній та весняний періоди;
6) участь в організації та проведенні різноманітних виховних заходів.
7) участь батьків у організації і проведенні ремонтних робіт у літній
період у рамках підготовки закладу до нового 2019-2020 навчального року та
частково (за потребою) упродовж навчального року;
8) допомога у організації та забезпеченні фінансування охорони школидитсадка.
Разом з батьками педагогами школи проводились екскурсії, виховні
заходи та свята, виставки, зустрічі з цікавими людьми.
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12. Діяльність ради загальноосвітнього навчального закладу.
У 2019-2020 навчальному році рада навчального закладу розглядала такі
питання:
1) обговорення і погодження планів навчально-виховної роботи освітньої
установи на поточний навчальний рік;
2) участь в обговоренні питань режиму роботи освітньої установи та
оздоровлення дітей;
3) обговорення питання нагородження учнів початкових класів
Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;
4) участь в обговоренні організації прийому дітей у 1-й клас;
5) спільне проведення круглого столу ради СНВК, батьківського
комітету, адміністрації з питань функціонування освітнього закладу;
6) участь в обговореннях питань техніки безпеки під час навчальновиховного процесу;
7) участь в обговоренні питань заохочення працівників освітнього
закладу;
8) допомога в упорядкуванні території та приміщень освітньої
установи.
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13. Діяльність піклувальної ради.
Піклувальної ради у закладі немає
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14. Співпраця із сільськими школами.
Співпраці із сільськими школами немає.
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15. Міжнародні зв`язки.
Міжнародних зв`язків в СНВК «Деснянка» немає.
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16. Створення власної системи інформаційного забезпечення:
шкільна преса, радіогазети, тощо. Використання мережі Internet.
Заклад освіти підключений до мережі Internet, власна система
інформаційного забезпечення наявна.
Е-mail: school_desnyanka@ukr.net
Сайт освітнього закладу: http://desnyanka.kiev.ua/
Комп’ютери (робочі місця директора, заступників, вихователяметодиста, діловода) об’єднані в локальну систему і використовуються для
організації та забезпечення навчально-виховного процесу.
Медичний кабінет забезпечений необхідною технікою та комп’ютерною
програмою для написання і роздрукування меню.
Комп’ютерною технікою для роботи забезпечені заступник директора з
господарської роботи та практичний психолог.
Є у наявності 7 ноутбуків від Головного управління освіти і науки міста
Києва та ще 2 докуплені за кошти благодійного фонду «Успіх», які
використовуються для проведення уроків інформатики у початкових класах.
Для проведення уроків інформатики пристосоване приміщення
навчального кабінету з інтерактивною дошкою. Також наявний
інтерактивний комплекс у методичному кабінеті
У навчально-виховному процесі з дітьми використовуються
мультимедійні комплекти (проектор та екран), які є у трьох початкових
класах, кабінетах української мови, творчості та музичному залі.
Другі класи НУШ також оснащені інтерактивними дошками.
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17. Фінансово-господарська діяльність.
17.1. Використання бюджетних коштів, що виділялися закладу
для покращення матеріальної бази, як-то: проведення ремонтних
робіт, придбання меблів, навчального обладнання, літератури,
шкільної форми тощо.
Спеціалізований навчально-виховний комплекс «Деснянка» з поглибленим
вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва отримав за
бюджетні кошти:
№
з/п

Найменування

1 Матрац безпружинний «Смайлик»
Дидактичний та роздатковий
2
матеріал(НУШ)
3 Посуд (тарілки, чашки)
4 Встановлення нових світильників
Побутовий дріб’язок(серветки, губки,
5
туалетний папір)
6 Ремонтні роботи по програмі НУШ
7 Комплекти постільної білизни
8 Подушки
9 Комплекти шкільних меблів
10 Лави без спинки та вішалки для рушників
11 Секція для іграшок «Пазл»
12 Ваги товарні електронні
13 Медикаменти (рукавички, бинти, вата)
14 Папір туалетний
15 Тумба мобільна з шухлядами
16 Тумба мобільна відкрита
17 Стіл для вчителя кутовий
18 Шафа книжкова 4-х дверна
19 Шафа для одягу 2-х дверна
20 Ноутбуки для 1-х класів «ACER»
21 Пакети для сміття
22 Ганчірки, серветки, губки
23 Медикаменти (ліки)
24 Клей для шпалер
25 Драбина-стрем’янка

Кількість

Вартість, грн.

25 шт.

16 762,50

-

28 704,00

788 шт.
232 шт.

42 006,48

упаковки

1 394,04
164 845,98

115 шт.
25 шт.
72 шт.
15+12 шт.
3 шт.
1 шт.
1330 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
426 шт.
139+148+148
25 пачок
1 шт.

38 989,50
257 558,40
18 170,10
21 542,58
5 976,00
1 251,92
4 575,20
2100,00
565,00
3250,00
3000,00
3400,00
41150,00
3885,12
4320,78
1015,54
1708,50
4583,10
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№
з/п

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Найменування

Рідке мило дитяче (5л)
Мило господарче тверде
Комплект для прасування
Подрібнювач садовий
Садовий пилосос
Шпалери під фарбування
Рушника махрові і вафельні
Система оповіщення про пожежу та
евакуацію людей
Пісок
Електронасос системи опалення
Ремонт електроплит (замінено)
Обрізка дерев зеленбудом
Дезінфікуючі та миючі засоби
Диспансери (контейнери) для мила
Рушники паперові

Кількість

203
29
1
1
1
40 рулонів
480+9
2т
1 шт.
8 тенів
28 шт.
120 уп.

Вартість, грн.

7972,68
5758,80
10555,20
12712,80
18053,40

799,20
43436,47
14,792
6912,12
4053,84

28

17.2. Використання коштів з інших джерел фінансування:
1) кошти отримані за надання платних послуг; доходи від
реалізації продукції навчально-виробничих майстерень: навчальнодослідних ділянок, підсобних господарств;
2) доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
3) кредити банків;
4) благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
5) платних послуг – немає;
6) оренди – немає;
7) кредитів банків – немає.
4) Спеціалізований навчально-виховний комплекс «Деснянка» з
поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва
співпрацює з Благодійним фондом «Успіх» (юридична адреса – вул. Данькевича,
13, гімназія № 283).
Фінансові витрати у 2019-2020 навчальному році.
Для забезпечення повноцінного функціонування закладу освіти у БФ
«Успіх» надійшли кошти від батьків, які були використані на такі потреби:
1. Встановлення домофону з подальшим обслуговуванням.
2. Підписка періодичної преси І та ІІ квартал 2019-2020 н.р.
3. Господарчі речі ( ліхтар прожекторний, шуруповерт, пензлі, валики,
оліфа, фасадна фарба).
4. Диван ромб з підлокітниками.
5. Твердий та м’який інвентар.
6. Заправка принтера, ксероксу, факсу, обслуговування комп’ютерної
техніки, робота сайту.
7. Жалюзі в холі на 1 поверсі.
8. Ремонт технологічного обладнання.
9. Канцтовари, журнали обліку.
10. Бактеріологічні дослідження.
11. Новорічна атрибутика.
Ремонтні роботи до початку нового 2019-2020 навчального року
виконуються за бюджетні кошти (централізоване надання ремонтних
матеріалів та послуг) і кошти Благодійного фонду «Успіх», який
розташований за адресою: м.Київ, вул. Данькевича, 13, гімназія № 283
(придбання матеріалів для ремонтних робіт та їх оплата).
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17.3. Використання коштів фонду загального обов`язкового
навчання.
Свого рахунку немає.
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18. Організація внутрішкільного контролю за виконанням
навчального плану і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів.
Навчальні програми в 1-4 класах виконані у повному обсязі.
Усі види перевірних робіт у початкових класах проведені дистанційно
відповідно до програмних вимог. Тексти контрольних робіт та диктантів
підібрані відповідно до навчальної програми, охоплюють матеріал початкових
класів на кінець ІI семестру. Перевіркою навчальних досягнень учнів було
охоплено 202 дитини 2-4 класів.
Контрольна робота (математика)
Рівень високий достат. середній початк.
Клас
2-А
16
15
4
0

писали

спис. склад

35

35

96%

успішн. (%) якість (%)
89%

2-Б

22

7

0

1

30

33

100%

97%

3-А

16

18

0

0

34

34

100%

100%

3-Б

23

9

0

0

32

32

100%

100%

4-А

20

15

0

0

35

35

100%

100%

4-Б

23

8

2

0

33

33

100%

94%

Всього

120

72

6

1

199

202

100%

Якість (%)

60%

36%

3%

1%

97%

Контрольну роботу з математики писали 199 учнів, що складає 96 % від
загальної кількості учнів 2-4 класів. Із них: 192 учні, 96 %, написали роботу на
високому і достатньому рівні.
Типові помилки, допущені учнями в контрольних роботах: у розв’язуванні
та обчисленні рівнянь, задач, у поясненнях до них, у прикладах на порядок дій, з
іменованими числами, письмового множення та ділення багатоцифрового
числа на двоцифрове і одноцифрове, у завданні з геометричним матеріалом.
Найкраще з роботою справились учні 3-А класу (учитель М.І.Коваль), 3-Б
класу (учитель Л.М.Самозван), 4-А класу (учитель О.О.Рахновецька).
Диктант (українська мова)
Рівень високий достат. середній початк. писали
Клас
2-А
9
21
3
0
33
2-Б
14
14
2
1
31
3-А
20
13
1
0
34
3-Б
20
10
1
0
31
4-А
22
13
0
0
35
4-Б
19
13
1
0
33
Всього
104
84
8
1
197
Якість (%)
53%
43%
4%
1%

спис. склад успішність (%) якість (%)
35
33
34
32
35
33
202

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

91%
90%
97%
97%
100%
97%
95%

Контрольну роботу з української мови писали 197 учнів, що складає 98%
від загальної кількості учнів 2-4 класів. Із них: 188 учнів, 96 %, написали
диктант на високому і достатньому рівні.

31

Типові помилки, допущені учнями в контрольних роботах: написання
префіксів і прийменників, слів з апострофом, ненаголошений голосний в корені
слова, пропуск або заміна букв, чергування приголосних, правопис прийменників,
прислівників, слів із подовженими приголосними, з апострофом, написання слів
з великої букви, перенос слова, пунктуаційні помилки.
В цілому ж, результати підсумкових контрольних робіт з української
мови і математики свідчать про систематичну роботу з учнями, що є
запорукою міцних знань.
Найкраще з роботою справились учні 4-А (учитель О.О.Рахновецька).
Результати перевірки знань, умінь і навичок учнів щодо виконання
навчальних програм на кінець навчального року такі:
Рівень високий достат. середній початк. перевір.
Клас
1-А

спис.
склад

успішність (%)

якість
(%)

примітка

9

21

4

0

34

34

100%

88%

вербал. оцін.

1-Б

6

23

5

0

34

34

100%

85%

вербал. оцін.

2-А

10

20

5

0

35

35

100%

86%

вербал. оцін.

2-Б

9

20

3

1

33

33

100%

88%

вербал. оцін.

3-А

12

22

0

0

34

34

100%

100%

3-Б

15

17

0

0

32

32

100%

100%

4-А

19

16

0

0

35

35

100%

100%

4-Б

18

14

1

0

33

33

100%

97%

270

270

100%

Всього

98

153

18

1

Якість (%)

36%

57%

7%

0%

93%

За підсумками 2019-2020 навчального року 64 учні нагороджені
Похвальними листами: 3-А – 12 учнів, 3-Б – 15 учнів, 4-А – 19 учнів, 4-Б – 18
учнів.
Перевірка документації показала, що класні журнали, журнали ГПД,
журнали з охорони життя і здоров’я дітей, табелі обліку відвідування у
дошкільних групах заповнюються вчасно, ведуться, переважно, охайно. У
класних журналах помічаються усі види перевірних робіт з учнями,
виставляються оцінки (3-4 класи), вчасно фіксуються заміни уроків. Слід
зауважити, що педагоги, виправляючи помилки, часто користуються
коректором, роблять наведення одного й того ж самого.
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19. Форми контролю, яким піддавався заклад з боку органів
державної виконавчої влади та органів управління освітою.
Систематично заклад освіти перевіряється спеціалістами Управління
освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації,
Державного пожежного нагляду Деснянського району.

Директор СНВК «Деснянка»

Л.Ф.Діденко

