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За 2018-2019 навчальний рік у школі навчалося 604 учні, функціонувало 28 

класів, з яких 12 класів у початковій школі та 16 класів в основній і старшій школі. 

У школі працювало 67 педагогічних працівники та 28 працівників обслуговуючого 

персоналу.  

2018-2019 навчальний рік ознаменувався в житті школи такими подіями: 

1. Школа зайняла І загальнокомандне місце у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад (найбільше призових місць завоювали юні математики, знавці української 

мови і літератури, англійської мови,  географії,біології, історії, хімії, правознавства, 

екології, трудового навчання). В цілому, в ІІ етапі олімпіад здобуто 49 призових 

місць, з них: І місць – 17, ІІ місць – 19, ІІІ місць – 13. 

2. В ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад брали участь 10 представників 

школи, переможцями обласного етапу олімпіад стали: Бидловська Іванна (11А) – 

українська мова і література, Свящук Дмитро (10А) – історія України. 

3. Найбільше переможців ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін підготували: Прилуцька Л.В., Огородник О.І., Трофимчук В.В., 

Ненюкова О.А., Лісовик І.С., Прилуцький І.М., Майданюк Л.І., Цибровська К.М., 

Копитко О.М., Марчук Є.М. 

4. Майже 200 учнів школи відзначені грамотами, дипломами і подяками по 

результатам участі в позакласних предметних учнівських конкурсах «Кенгуру», 

«Пазл», «Колосок», «Молодь за здоровий спосіб життя» та інших учнівських 

конкурсах, які проходили з ініціативи міської ради, відділу освіти Липовецької 

райдержадміністрації, обласної станції юних натуралістів.  

Значних успіхів досягнуто у спортивно-масовій роботі як на районних так і на 

обласних змаганнях з ігрових видів спорту, легкої атлетики та кульової стрільби. 

5. Організовувалося підвезення випускників 11 класу до пунктів тестування в м. 

Вінницю та м. Іллінці.  

6. Продовжено навчання в 2-9-х класах відповідно до нових Державних 

стандартів та в 10-х класах нових Державних стандартів освіти базової школи, 

протягом 2018-2019 навчального  року проводилася методична робота по підготовці 

до впровадження нових Державних стандартів базової основної школи в 10-х класах 

та робота над реалізацією основних положень Концепції Нова українська школа. 

7. У 2018-2019 навчальному році учителі 1-х класів працювали над реалізацією 

положень Концепції «Нова  українська школа». Вчителі початкових класів, які 

викладатимуть в 1-х класах 1 вересня 2019 року пройшли обов’язковий етап 

підвищення кваліфікації педагогів при ВАНО. Розглянуто питання щодо реалізації 

Концепції «НУШ» на засіданні Ради навчального закладу. Впродовж навчального 

року проводилось оновлення змісту діяльності шкільної бібліотеки шляхом 

впровадження ІКТ. Вивчено питання формування сучасного освітнього простору 

шляхом впровадження сучасних ІКТ у навчально-виховний процес початкової 

школи. На засіданні ШМО учителів початкових класів проведено навчання з 

педагогами і батьками з метою формування у них спеціальних знань про розвиток 

дитини та дотримання принципів педагогіки партнерства. Постійно проводилось 

консультування педагогічних працівників з питань «Робота за оновленими 

навчальними програмами», «Методика викладання навчальних предметів за 

оновленими програмами», «Зміни до контролю та оцінювання навчальних досягнень 

учнів початкової школи». 



8. Здійснювалось допрофільне вивчення курсу "«Досліджуючи гуманітарне 

право» в 10А і 10Б класі, курс «Історія Голокосту» у 11 класах. Факультативне 

вивчення курсу «Захист Вітчизни» в 8 і 9 класах, «Живи за правилами» у 8 класах, 

«Досліджуємо історію України» у 10 класах. Профільне навчання здійснювалось за 

програмами: 11А – універсальний профіль навчання, 11Б – історичний профіль. 

9. 2018-2019 н.р. завершено з такими результатами: 

Початкова школа: 

навчалось 248 учнів, атестовано учнів 2-4 класів – 183, з них:  

ВР – 43 учні (23%); 

ДР – 95 учнів (52%) 

СР – 45 учні (25%). 

1 клас – оцінено вербально. 

 

З юнаками 11 класів проведено 3 денні військово-польові збори. 

Впродовж навчального року всі класи були задіяні у проведені екскурсії по 

історичних місцях України (32 екскурсії). 

10. Потрібно відмітити роботу батьківського комітету школи за попередній рік у 

сприянні розвитку навчального закладу, допомозі у матеріально-технічному 

забезпеченні, сприянні організації харчування. 

11. Впродовж минулого навчального року було приділено значну увагу 

зміцненню навчально-матеріальної бази школи: 

- отримано і встановлено 3 мультимедійні дошки (кабінет № 7, № 8, № 9); 

- усі навчальні кабінети старшої і початкової школи та забезпечені новими 

партами (299 парт і 600 стільців); 

- ведеться будівництво спортивної площадки зі штучним покриттям площею 

близько 1000 м
2
;  

- закуплено одномісні парти для НУШ. 

Аналіз виконання діяльності школи за 2018-2019 навчальний рік, при плануванні 

роботи школи на 2019-2020 навчальний рік пріоритетними завданнями діяльності 

опорного закладу «Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 Липовецької 

районної ради Вінницької області» в новому навчальному році стануть: 

1. Продовження надання освітніх послуг загальноосвітнім навчальним закладам 

за рівнем повної загальної середньої освіти, враховуючи навчання в початкових 

класах за новими Державними стандартами початкової школи і навчання 11 класів 

за новими Державними стандартами базової середньої школи.  

2. Впровадження Концепції «Нова українська школа» та створення освітнього 

простору. 

3. Апробація нових підручників відповідно нових затверджених стандартів освіти 

в 11 класах. 

4. Впроваджувати в систему роботи школи елементи громадянської освіти серед 

підростаючого покоління, здійснення патріотичного виховання серед учнів основної 

і старшої школи, родинного виховання серед учнів початкової школи. 

5. Забезпечити функціонування в школі системи груп продовженого дня та 

гуртків для здійснення позакласної роботи в закладі освіти. 

6. Використання спортивного залу і стрілецького тиру для здійснення 

позакласної роботи з фізичної культури і спорту. 



7. Спрямувати роботу шкільного практичного психолога, соціального педагога, 

шкільного бібліотекаря на здійснення комплексного підходу в проведенні 

психолого-педагогічної служби в школі і позакласної бібліотечної діяльності. 

8. Здійснювати психолого-педагогічну діагностику вивчення стану готовності 

дітей п’ятирічного віку до навчання в школі мікрорайону навчального закладу. 

9. Здійснювати співпрацю з громадськими організаціями міста, позашкільними 

дитячими установами по наданню додаткових освітніх послуг і забезпечення 

позашкільної освіти. 

10. Поліпшення навчально-матеріальної бази школи за рахунок спонсорської 

допомоги підприємств і організацій міста. 

11. Провести капітальний ремонт внутрішніх вбиралень початкової школи та 

навчальних майстерень. 

12. Провести ремонт шкільної їдальні та харчоблоку. 

13. Капітальний ремонт коридору школи (ІІ поверх). 

14. Перекриття даху шкільної майстерні. 

15. Облаштування накриття центрального входу в приміщення основної школи. 

16. Завершення облаштування спортивного ігрового майданчика зі штучним 

покриттям розміром 20х40. 

 
Проблеми школи: 

1. Потребує завершення капітального ремонту ІІ поверху та зміна дверей у 

класах, підлога у частини класів, освітлення, утеплення стін, стелі. 

2. Необхідний капітальний ремонт даху, осьових стін. 

3. Заміна тепломереж. 

4. За останній час критично погіршилось водопостачання. Звернення до 

відповідних служб результатів не дало. 

5. Проведення ремонту приміщень майстерень трудового навчання і 

обслуговуючої праці. 

6. Покращення якості харчування учнів, особливо 1-4 класів, сьогоднішні мізерні 

кошти, які виділяє держава, нормально прохарчувати дітей неможливо. 

 


