РІЧНИЙ ЗВІТ
про діяльність КЗ «НВК «Гарант» в 2017-2018 нр.р
Педагогічний колектив КЗ «НВК «Гарант» з 01 вересня 2017 року продовжив свою роботу над методичною
проблемою:
 «Створення оптимальних умов для розвитку ініціативи й творчої діяльності педагогічних працівників з
метою підвищення якості освіти, ефективності й результативності освітнього процесу в умовах переходу до
«Нової Української школи».
За 2017-2018 навчальний рік 20 педпрацівників пройшли курси підвищення кваліфікації при ЛОІППО міста
Сєвєродонецька: Бровкіна С.І., Слободенюк О.М. з української мови, Коломоєць О.В. з економіки, Кравцова К.М. з
англійської мови в початкових класах, Кузнецова С.С. – креслення, Моргунова Л.М.- математика, Профатілова І.П.російська мова, Скарга С.М.- педагог-організатор, Ченцова К.М. – інформатика, Шибкова О.І. – інформатика в
початкових класах, Файзуліна В.І., Трунова О.Р. – біологія, Косенко Н.А., Чуркіна Н.О., Томашевська О.В. –
працівників, які працюють з дітьми з ООП, Іваненко В.В., Врублевська М.М., Федорова В.Г.- вчителів НУШ, Борисенко
С.А.- заступників директора з НВР, Курмишкіна Л.В.- вчителів англійської мови в перших класах НУШ. Бондар Г.В. та
Шибкова О.І. – пройшли тренінгову підготовку в «Школі тренерів НУШ» м. Київ.
Кадрове забезпечення:
Всього педпрацівників: 53
-90% вчителів мають вищу освіту;
- 55 % атестовані на вищу та першу кваліфікаційні категорії.
- 27% педагогів працюють в школі до10 років,
-18% вчителів мають стаж педагогічної від 10 до 20 років
- 30% педагогів мають педагогічний стаж від 20 до30 років
- 25% вчителів працюють в школі від 30 років і вище

Атестовано в 2017-2018 н.р. році – 15 педагогічних працівників, що складає 30 % від загальної кількості колектива.
Підсумки атестації:
Кваліфікаційна категорія або
розряд, педагогічне звання
10 розряд
11 розряд
спеціаліст
спеціаліст ІІ категорії
спеціаліст І категорії
спеціаліст вищої категорії
«учитель-методист»
«старший учитель»

Встановлено
відповідність
1
5
7
3

Присвоєно
1
1
-

АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОЇ РОБОТИ у 2017-2018 н.р.
Станом на 3 вересня 2017 року в школі навчалося 691 учень.
Аналіз вибуття учнів за роками:
Роки
До інших
До інших міст
відсів
шкіл

всього

2017-2018
9
14
23
На високому рівні 2017-2018 навчальний рік закінчили -112 учнів, на достатньому - 264 учня.
Всього – на високому та достатньому рівні навчалося – 376 учнів, що становить 61%
Отримали:
● Свідоцтв з відзнакою – 6;
● Срібних медалей – 2.
За підсумками 2017-2018н.р. учнів 2-11класів атестовано 100%.

В школі І ступеню в 15 класах навчалось 344 учні. З них закінчили навчальний рік у порівнянні з попередніми
роками (крім 72 першокласників):
рік
Всього учнів
Поч. рівень
Середній рівень Дост. рівень
Високий рівень

2015-2016
2016-2017
2017-2018

368
359
272

-

60
73
76

130
133
121

70
67
75

Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми за рік на високому та достатньому рівні складає 72%
В школі ІІ ступеню в 13 класах навчалося 298 учнів. З них закінчили навчальний рік у порівнянні з попередніми
роками:
рік
Всього учнів
Поч. рівень
Середній рівень Дост. рівень
Високий рівень

2015-2016
2016-2017
2017-2018

298
296
298

0
0
0

164
151
141

105
120
125

29
25
32

Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми за рік на високому та достатньому рівні складає 53%
В ліцейських класах навчалось 40 учнів, з них закінчили навчальний рік у порівнянні з попередніми роками:
рік
Всього учнів
Поч. рівень
Середній рівень Дост. рівень
Високий рівень

2015-2016
2016-2017
2017-2018

30
40
40

0
0
0

12
20
17

8
14
18

10
6
5

Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми за рік на високому та достатньому рівні складає 58 % .
Результати ДПА у форматі ЗНО 2018р.
Порівняльний аналіз
результатів річного оцінювання і результатів ЗНО учнів 11 класу
Предмет

Всього
учнів

Предмет
ДПА у
форматі
ЗНО
Українська
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Географія
Історія
України
Фізика

Склад
али
ДПА

Високий рівень
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Усього
Усього
випускників складало Низький
ЗНО
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Середній рівень

Низький рівень

Результати ДПА у форматі ЗНО (кількість,%)
Середній Достатній Високий Успішність
рівень
рівень
рівень

Якість
знань

25

25

2/8%

6/24%

11/44%

6/24%

92%

68%

25

4

0

1/25%

3/75%

0

100%

75%

25
25
25
25

5
6
13
20

0
1/17%
1/7,7%
0

3/60%
2/33%
9/69,3%
11/55%

2/40%
3/50%
3/23%
7/35%

0
0
0
2/10%

100%
83,4%
92,3%
100%

40%
50%
23%
45%

25

2

0

0
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100%
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Виховна робота у 2017-2018 навчальному році була сконцентрована на таких напрямках:
- реалізація Концепції Нової української школи;
національно-патріотичне виховання;
виховання свідомого громадянина України, активної життєвої позиції учнів;
формування ціннісного ставлення до навчального закладу в рамках святкування 50-річного ювілею НВК
«Гарант»;
збереження загальнолюдських цінностей.
На виконання концепції Нової української школи змінився формат святкового заходу до Дня знань. Так, 1 вересня
2017 року пройшло у формі музично-пісенного флешмобу. Головними героями свята були учні 6 класів, які першими

прийшли до оновленого навчального закладу – НВК «Гарант», що набув свого статусу у 2012 році. Вони вітали
першокласників 2017 року з початком навчання.
28 серпня 2017 року в Лисичанському НВК «Гарант» вперше відбулася серпнева (не) педрада у форматі #EdCamp
під гаслом «Як зробити школу щасливою». Рівноправними учасниками заходу були вчителі, батьки й учні представники 5-11 класів. Як зазначили учасники, така форма сприяє створенню атмосфери партнерства, відкриває для
учнів реальну можливість брати участь у співуправлінні навчальним закладом.
Традиційним стало святкування Дня миру, який започатковано саме 2014 року. В цей день в НВК відбувається
єдина класна година «Мир на планеті – щастя всім дітям», а також учнівський та педагогічний колектив приєднується до
міських заходів а Площі Перемоги. Необхідно зазначити, що за 4 роки до міської акції приєдналися також колективи
ЗСШ №8, ЗОШ №14,24,26,5, Лисичанського нафтохімічного технікуму та Лисичанського багатопрофільного ліцею.
День вишиванки, що святкують українці у різних куточках світу, традиційно збирає на подвір’ї НВК «Гарант»
учнівський та педагогічний колектив, а також батьків та мешканців мікрорайону, які бажають долучитися до свята.
Цього року 16 травня відбулося яскраве дефіле за участю всіх класних колективів. Урочиста святкова хода об’єднала в
єдину сім’ю вихованців НВК «Гарант», ЗСШ№8,14,24, Лисичанського багатопрофільного ліцею, Лисичанського
нафтохімічного технікуму, а також громадських активістів міста. Необхідно зазначити, що підтримка таких заходів
вкрай важлива, адже вона створює атмосферу свята, допомагає відтворити національний дух та колорит українських
традицій. Дуже позитивним є те, що кожного року до акції приєднуються нові колективи, учасниками стають більше
батьків та мешканців Лисичанська. Все це сприяє зміцненню української свідомості.
До Дня українського козацтва у НВК відбулася зустріч старшокласників з представниками іміджево-видавничого
центру Національної гвардії України. Гостей урочисто зустріли члени військово-патріотичного гуртка «Джура».
Танцювальний колектив " Garant Dance" вітав захисників душевним танком "Ой, верше, мій верше..." Відбувся відвертий
діалог щодо важливості професій військового, переваг навчальних закладів військового спрямування. Представники
вузів запросили хлопців і дівчат на навчання і отримали позитивний відгук серед старшокласників.
Як результат – троє учнів обрали для подальшого навчання навчальні заклади військового профілю, зокрема
юридичну академію ім.Я Мудрого та Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою
"Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії" м.Кремінна.
Цього року НВК «Гарант» втретє долучається до Всесвітнього дня Гідності та Свободи. Напередодні 21 жовтня учням 9х класів була запропонована дискусія «Гідність у дії!» На початку учні з’ясовували, що таке гідність і свобода. Кожен
обіймав свою позицію, аргументовано відстоюючи її. Варто зазначити, що розуміння цих понять виявилося дуже

близьким до класичного тлумачення. Отже, разом учасники дійшли висновку, що свобода – це найцінніше, що є в
людини. Дискусія продовжилася навколо висловлювання А.де Сент-Екзюпері «Свобода існує лише для того, хто кудись
іде». Учні згадали життєві історії прояву гідності чи бажання свободи, частіше вони стосувалися їх самих чи близьких.
Важливо було дати зрозуміти старшокласникам, що цінність не в датах. Цінність в особистісному розвитку, в цінуванні
власних прав та свобод. Бути вільним та з почуттям гідності – це означає не перекладати відповідальність за своє життя
на когось. Таким чином, проведення таких уроків сприяє вихованню нового соціально свідомого покоління з почуттям
власної значимості. Як сьогодні будуть виховані діти, таким завтра буде майбутнє України.
Окремо необхідно наголосити на реалізації загальношкільного благодійного проекту «Зміни життя – здійсни
мрію!», що був спрямований на психологічну й моральну підтримку випускника 2005 року школи №28 Ельдара
Ємкужева, який потрапив у скрутну життєву ситуацію.
Так, протягом навчального року відбулися благодійні ярмарки до Дня Святого Миколая та Масляної, а навесні –
благодійна вистава «Місто Ю». Ідея належить творчому колективу «Гарант-Театр», у склад якого увійшли випускники
проекту «Інтегральне лідерство в освіті» (червень-2017 – березень 2018 року). Виставу учні привезли з унікального
табору "Extremal" (м.Кам’янець-Подільський) і самостійно втілили постановку в навчальному закладі. Вистава створена
за авторським сценарієм режисера Інни Шилової ( м.Київ), яка працювала з дітьми у таборі.
Унікальність вистави полягає й в тому, що акторами стали 4 хлопці військово-спортивного гуртка «Джура», а одну
з головних ролей виконав його керівник - Іван Фастов. До підготовки були також залучені всі члени гуртка «Джура»
(саме вони взяли на себе роль промоутерів, рекламістів, волонтерів, які розповідали, залучали учнів, вчителів, батьків,
депутатів, жителів мікрорайону до участі у добрій справі навчального закладу), а також волонтери молодшої і середньої
школи і педагогічний колектив. Завдяки наполегливій цілеспрямованій роботі вдалося отримати допомогу учнів й
вчителів шкіл №№5,24,25, Лисичанського багатопрофільного ліцею, а також приватних підприємців міста.
Таким чином, спільна справа об’єднала максимальну кількість учасників навчально-виховного процесу навколо
головного завдання: виховання розвитку благодійної та волонтерської діяльності, яка основується на милосерді,
принципах гуманізму, соціальної й громадської активності, толерантності й емпатії.
Цього року до Дня української писемності та мови 9 листопада за участю шкільного співуправління відбувся
інформаційний флешмоб «#Я пишу диктант національної єдності», учні та вчителі фотографувалися з листівкою з
тематичним хештегом, фото розміщені на сторінках соціальних мереж та сайті НВК «Гарант».

Протягом навчального року вихованці військово-спортивного гуртка «Джура» брали активну участь у різних
етапах змагань: історичній інтелектуальній грі «Відун», презентації роїв, спортивних змаганнях. Команда НВК «Гарант»
достойно представляла навчальний заклад разом з керівником гуртка І.В.Фастовим. Під час підсумкового етапу змагань
команда завоювала І місце у конкурсі «Медична допомога» та «Добре діло».
Не дивлячись на те, що команда мала успіхи на різних етапах змагань, залучати учнів до участі в них стає дедалі
важче. За словами керівника гуртка, хлопці й дівчата частіше виявляють бажання брати участь у змаганнях, які вони
обирають самостійно і вважають їх таким, що сприяють розвитку життєвих компетентностей, що є вкрай важливим у
реалізації концепції Нової української школи. Наприклад, турнір із стрільби, змагання із скелелазання, туристичний
велопробіг за маршрутом, який учні розробили самостійно тощо. Отже, необхідно більш ретельно проаналізувати
позитивні та негативні моменти організації змагань у наступному навчальному році.
СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО
Протягом 2017-2018 навчального року учні й вчителі НВК «Гарант» продовжили співпрацювати з партнерськими
організаціями і взяли участь у низці освітніх проектів, які згодом дали позитивні результати.
Таким є Всеукраїнський проект «Інтеграція через діалог»: програма освітньої, психологічної та інтеграційної
допомоги дітям, які постраждали від збройного конфлікту на Сході України та анексії Криму». Проект започатковано
Всеукраїнською асоціацією викладачів історії і суспільних дисциплін «Нова Доба», м.Львів. Протягом року було
запропоновано декілька модулів, проте заслуговує особливої уваги тематична сесія з історії України.
12 жовтня учень 11 класу та вчитель історії Т.М.Поліщук взяли участь у роботі конференції та Молодіжної
академії, обговорювали онлайн-підручник з історії ІІ світової війни, в рамках якої відбулися дискусія «Сторінками
Другої світової війни», презентація онлайн-підручника з історії Другої світової війни, який завершує авторська
група ВА «Нова Доба», інтерактивна екскурсія Личаківським кладовищем та історичними місцями Львова.
Продуктивна співпраця продовжилася і в новому навчальному році, адже авторський колектив презентував
інтерактивний підручник з курсу «Громадянська освіта» для 10 класу та посібник для вчителя на допомогу в підготовці
змістовних уроків.
Міжнародний проект для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл «Розвиток молодих лідерів», що ініційовано
та впроваджується ГО «Молодіжний центр Атлантичної ради України» за підтримки Центру інформації та документації
НАТО, за участю експертів ГО «Фонд демократичних ініціатив», також має своє продовження. Результатом тренінгів є

активізація роботи шкільного співуправління, з одного боку, а з іншого, усвідомлення юними лідерами того, що кожен
може зробити свій внесок в розвиток і вдосконалення навчального закладу.
Так команда у складі вчителів і учнів 10-11 класів взяла участь у тренінгах молодіжної програми «Сходини», де
запропонувала проект модернізації шкільної їдальні й актової зали в арт-кафе. На разі проект запропоновано для
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Робота за напрямками
Згідно річного плану НВК у І та ІІ семестрі було організовано та проведено такі тижні, декади та місячники:
- Увага! Діти на дорозі!
- Олімпійський тиждень;
- Декада здоров’я та безпеки життєдіяльності;
- Місячник предметних Олімпіад;
- Декада української писемності;
- Тиждень права;
- Місячник здоров’я «Дитина йде до школи»;
- Декадник милосердя;
- Тиждень пожежної безпеки;
- Місячник оборонно-масової роботи
Було проведено традиційні шкільні свята : День Знань, День працівника освіти, День Миру, День народження
«Гаранту», Парад вишиванок, благодійний ярмарок та Новорічні свята для учнів 1-11 класів.
Пріоритетними у виховному процесі стають національні та патріотичні мотиви. Лейтмотивом урочних та
позаурочних форм роботи звучить любов до України, самовідданість і патріотизм її захисників, активна громадянська
позиція українців, особиста відповідальність за долю держави. Фундаментом формування у школярів сучасної
національної ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками Батьківщини, на
героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави є уроки Мужності, які впродовж семестру сплановано та
проведено класними керівниками НВК у формі зустрічей з учасниками бойових дій, співпраці з волонтерами, написання
листів до військових . Одним із підтверджень небайдужості юного покоління до долі своєї Батьківщини є участь в акціях
і заходах, що проводяться з метою моральної та матеріальної підтримки української армії. Учні, батьки, вчителі НВК

постійно відгукуються на заходи, що проводяться в підтримку воїнів АТО. Бійцям – мужнім воїнам-захисникам,
передано продукти харчування, теплий одяг, засоби гігієни.
З метою виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та активної
громадянської позиції, здорового способу життя духовно багатої та фізично розвиненої особистості в школі створено
козацькій рій «Патріот» для участі у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово–патріотичній грі „Джура”. За
результатами міського етапу гри команда НВК посіла 4 місце серед шкіл міста.
В напрямку виховання справжнього патріота, громадянина своєї країни, людини, яка вміє співчувати, хочеться
відмітити роботу класних керівників 5 А та 6-Б класу Уставицьку Ю.В. та Ляховець Н.В. та класних керівників
початкової школи, які протягом року працювали над розробкою та втіленням у життя заходів до Дня вшанування
пам’яті жертв Голодоморів на Україні, День вшанування пам’яті Небесної сотні, річниці аварії на ЧАЕС, народознавчих
свят.
Перевага надавалась активним формам роботи, що передбачають самостійну або спільну роботу, набуття дітьми та
учнівською молоддю соціального досвіду; сприяють формуванню національної свідомості, критичного мислення,
ініціативності, творчого підходу до справи, відповідальності за свої дії та вчинки.
Постійними учасниками авторських волонтерських проектів були учнівський та батьківський колективи 2-А, 2-Б
, 4-А та 7-Б класів на чолі з класними керівниками Шибковою О.І, Сиухіною О.М., Красуцькою Л.А. та Поліщук Т.М.
Це акції «Пошта янголів», «Шкарпетки для захисника», «Допоможи другу». Силами цих учнів їх батьків та вчителів
були організовані багаточисленні посилки на передову та у дитячі притулки, організовані ярмарки та зібрані кошти для
адресної допомоги Ємкужеву Ельдару та Кошкарьовій Поліні.
Інтереси, потреби та творчу ініціативу учні мали змогу розвивати через роботу в учнівському парламенті «Школа
успіху». Міністерствами шкільного парламенту було організовано та проведено:
- щотижневі загальношкільні лінійки;
- випуск газети «Пєрємєни» спільно з медіа гуртком «Журналістика»;
- випуск тематичних стіннівок;
- щотижневі рейди «Хто спізнився?», «Зовнішній вигляд», «Курцю – бій»;
- організація та проведення творчого конкурсу «Гарант має талант»;
- традиційне загальношкільне свято «День народження Гаранту»
- новорічний мюзикл «Як козаки новий рік рятували», новорічні конкурси та дискотеку;

- участь у благодійних акціях;
- участь у науково-освітніх конкурсах;
- участь у благоустрої НВК
- робота у рамках етапу виховного проекту «Моїй країні 25!».
Робота у напрямку формування навичок здорового життя та безпеки життєдіяльності.
Значна увага приділялася питанням щодо пропаганди здорового способу життя. Учні початкової школи
відвідували тематичні виставки у шкільній бібліотеці. Для учнів середніх та старших класів проведено класні години на
тему: “Шкідливим звичкам скажем: “НІ!”, на яких класні керівники звертали увагу учнів на профілактику шкідливих
звичок. Учні 1-11 класів брали активну участь у конкурсах малюнків та плакатів на тему «Безпека на дорозі», «Безпека –
це життя!», «Збережемо Землю від забруднення!», «Мій улюблений вид спорту». Поповнено пам’ятки з техніки безпеки
в кабінетах праці, хімії, фізики, інформатики, фізичної культури. Також класними керівниками та учнями постійно
оновлюються Куточки безпеки у класних кімнатах, . А у жовтні 2016 року був проведений загальношкільний конкурс
інтерактивних «Карт безпеки». Щотижня класні керівники проводять бесіди з питань профілактики всіх видів дитячого
травматизму з відповідним записом до сторінки журналу «Бесіди по попередженню нещасних випадків».
З метою популяризації серед дітей та молоді здорового способу життя, занять фізичною культурою та спортом,
досягнень видатних українських спортсменів, утвердження патріотизму у КЗ «НВК «Гарант» протягом 2017-2018
навчального року реалізовувався план заходів згідно Національної стратегії. Вчителями фізичної культури Боговим Д.І. і
Корінною О.Є. спільно з класними керівниками та вчителями основ здоров’я потягом року проводили заходи
спортивного та здоров’язберігаючого напряму.
У січні 2018 року вчителем фізичної культури був реалізований проект «Зимові Олімпійські ігри «Гарант», під час
якої кожен класний колектив мав змогу продемонструвати свої фізичні властивості. Різноманітність завдань дозволила
прийняти участь кожному учню і навіть класному керівникові.
З метою популяризації серед дітей та молоді здорового способу життя, класними керівниками 1-11 класів
протягом ІІ семестру щотижнево проводили бесіди з правил санітарії і гігієни; проводили мотиваційні вправи для
залучення якомога більшої кількості учнів до занять спортом.
Наприкінці березня, згідно плану роботи Методичної Ради, був проведений Тиждень спортивного спрямування.
Протягом Тижня кожний вчитель мав на меті інтегрувати у свій урок елементи фізичного виховання та спорту. А на
перервах для учнів молодших класів проводились танцювальні «Руханки». Для педагогічного колективу
старшокласниками був підготований флешмоб «Здорова нація», який був продемонстрований під час проведення

традиційного турніру з баскетболу між вчителями та учнями на завершення Тижня. Учасники військово-патріотичного
клубу «Джура» (керівник Фастов І.В.) вперше прийняли участь у обласних змаганнях з пішоходного туризму, що
відбулися у селищі Комишуваха 3 лютого 2018 року. А в квітні прийняли участь у регіональних змаганнях з вело
туризму.
Команда учнів НВК на чолі з психологом Фастовою Т.М. взяли участь у волонтерському проекті «Потяг
Єднання», який проходив у рамках проекту «Труханіська Січ».
Протягом ІІ семестру плідно працювали і вихованці гуртка «Футбол» (керівник Боговий Д.І.). Участь у відкритих
Чемпіонатах міста, області, регіонах – і нарешті, ІІ місце у всеукраїнському Чемпіонаті з футболу у віковій категорії
2007 року.
Становлення гармонійно розвиненої особистості неможливе без фізичного виховання. Тому цій роботі
приділяється значна увага. В школі проводяться змагання і турніри з міні-футболу та волейболу, традиційними вже
стали змагання до Дня народження «Гаранту».
Постійна робота класних керівників, вчителя основ здоров’я Колб О.О., вчителям фізичної культури Боговим Д.І.
та Корінною О.О., які працювали над теоретичними знаннями учнів про важливість рухової активності для сталого
розвитку суспільства проводилась протягом 2017-208 року на високому рівні.
Превентивна робота
На виконання заходів Національного плану дій «Стоп насильство», міської комплексної програми виховної роботи
з дітьми та молоддю міста , згідно плану роботи НВК, в який включені питання щодо попередження жорстокості та
насильства над дітьми постійно проводиться просвітницька робота і яка спрямована на протидію насильству в умовах
навчального закладу.
Просвітницьку роботу проводять фахівці психологічної служби (психолог, соціальний педагог) у взаємодії з
адміністрацією та класними керівниками.
Основні форми просвітницької роботи щодо попередження насильства:
— лекційна робота;
— організація конкурсів, фестивалів, акцій;
— організація клубів з правових знань;
— лекторії (кіно, відео) правових знань;
На початок 2017 -2018 навчального року в НВК навчалося:
15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

53 дитини з багатодітних сімей;
2 – дитини, які постраждали від аварії на ЧАЕС;
8 учнів з малозабезпечених сімей;
Дітей, які перебувають на обліку в школі і ССД немає.
На початку навчального року був розроблений план спільних дій з установами міста щодо профілактики та
превентивної роботи з учнями та батьківською громадою. В рамках реалізації цього плану педагогічний колектив
постійно проводить корекційну та інформаційну роботу. Так, з метою пропаганди та активізації інформаційнопросвітницької роботи щодо запобігання негативним проявам серед учнівської молоді та батьків у КЗ «НВК «Гарант»
протягом вересня 2017 року проводились наступні заходи:
Класними керівниками спільно з соціальним педагогом були проведені рейди-обстеження неблагополучних
сімей з метою виявлення насилля в сім’ї та з’ясування психологічного клімату в цих сім’ях.
Створено банк даних сімей, де існує загроза вчинення насильства стосовно дітей. Адміністрація тримає на
постійному контролі відвідування учнів школи, особливо дітей групи „ризику” та дітей із неблагополучних сімей.
Ведеться журнал обліку відвідування.
Актуальним залишається питання про участь педпрацівників у здійсненні індивідуального підходу до виховання,
навчання, розвитку школяра. Дитина проводить у навчальному закладі значний час, який потрібно раціонально
використати для захисту її прав, свобод та інтересів:
Класними керівниками запланована робота на рік щодо впровадження превентивних заходів з
профілактики насильства, жорсткого поводження та агресивної поведінки серед неповнолітніх, запобігання негативним
проявам серед учнівської молоді, планується інформаційно - профілактичні заходи з батьками та класні години «Стоп
насильству!»
З метою формування толерантного світогляду, протидії та запобігання проявів жорстокості та насильства
серед підлітків, батьків та у навчальному закладі, згідно плану роботи НВК на початку 2017 2018 н.р. були заплановані
та проведені наступні заходи:
•
На класних зборах (вересень-листопад 2017р.) у 1-11 класах класними керівниками спільно з соціальним
педагогом були підготовлені інформаційно - просвітницькі буклети з питань виховання гендерної культури та
запобігання всім формам насильства в сім'ї.
•
Соціальним педагогом Скаргою С.М. на засіданні Ради профілактики (жовтень 2017р.) розглядалось питання
щодо запобігання насильству в дитячому середовищі, виховання у молоді толерантного ставлення у суспільстві.

•
Протягом вересня-листопада 2017р. вчителем фізичної культури Боговим Д.І. проводились спортивні
змагання командного типу для учнів 5-11 класів, які сприяли нейтралізації їх гіперактивності та зняттю агресії. Це і
«Козацький гарт» для учнів 6-8 класів, і чемпіонат з футболу серед команд 7-9 класів, і спортивний квест, який провели
гості нашого навчального закладу із м. Києва на вихідних (4-5 листопада) для учнів 3-11 класів
Класними керівниками постійно проводиться превентивна робота щодо попередження виявам насильства у
родинах, шляхом індивідуальних бесід, анкетування, та розмов «довіри» з учнями та їх родинами.
З метою пропаганди та активізації інформаційно-просвітницької роботи щодо запобігання негативним проявам
серед учнівської молоді та батьків у КЗ «НВК «Гарант» протягом вересня 2017 року проводились наступні заходи:
Класними керівниками спільно з соціальним педагогом були проведені рейди-обстеження неблагополучних
сімей з метою виявлення насилля в сім’ї та з’ясування психологічного клімату в цих сім’ях.
Створено банк даних сімей, де існує загроза вчинення насильства стосовно дітей. Адміністрація тримає на
постійному контролі відвідування учнів школи, особливо дітей групи „ризику” та дітей із неблагополучних сімей.
Ведеться журнал обліку відвідування.
Актуальним залишається питання про участь педпрацівників у здійсненні індивідуального підходу до виховання,
навчання, розвитку школяра. Дитина проводить у навчальному закладі значний час, який потрібно раціонально
використати для захисту її прав, свобод та інтересів.
Класними керівниками запланована робота на рік щодо впровадження превентивних заходів з
профілактики насильства, жорсткого поводження та агресивної поведінки серед неповнолітніх, запобігання негативним
проявам серед учнівської молоді, планується інформаційно - профілактичні заходи з батьками та класні години «Стоп
насильству!»
В рамках Всесвітнього Дня миру 21 вересня 2017 року у НВК пройшов Тиждень миру (Уроки добра 1-4
класи, класні години 5-9 класи «Насильство – це злочин від якого страждають найрідніші», День чистих намірів і думок)
У кожному класному кабінеті оформлені куточки з охорони прав та законних інтересів дітей: «Права
дитини», «Конвенція ООН про права дитини», «Торгівля людьми».
На належному рівні організовано дозвілля у позаурочний час. Проводяться різноманітні виховні
заходи,працюють гуртки, сплановано спортивні та туристичні змагання. Учні, які стоять на внутрішньому обліку по
можливості залучаються до громадської та гурткової роботи, приймають активну участь у спортивних змаганнях.

Постяйно проводиласть робота щодо протидії тероризму: у рамках викладання предметів «Основи здоров’я» та
«Захист Вітчизни» учні засвоюють правила поведінки в умовах вчинення терористичного акту, навчаються правильним
діям у випадку одержання інформації про загрозу вчинення терористичного акту.
Також 27 квітня 2018 року під час проведення Дня ЦЗ заступником директора з НВР Колб О.О. була розроблена
програма та заплановано проведення класними керівниками міні-тренінгів з безпеки життєдіяльності під час
різноманітних НС. Вже традиційною у цей день була навчальна евакуація учнів, під час якої вчителем Захисту Вітчизни
Маліком Е.О. були проведенні навчання з пожежогасіння за допомоги вогнегасників.
Правове виховання.
Згідно плану виховної роботи КЗ «НВК «Гарант», наказу відділу освіти, з метою запровадження високих
правових стандартів, підвищення рівня правової освіти та правової культури учнів, утвердження в Україні поваги до
найвищих цінностей, які охороняються правом у КЗ «НВК «Гарант» з 4 по 8 грудня пройшов Тиждень права у рамках
його проведення на всій території України.
Розпочався Тиждень вже традиційно 4 грудня з Єдиного радіо уроку “Права людини”, з нагоди проголошення
Загальної декларації прав людини.
Під час проведення Тижня вчителями історії та права Поліщук Т.М. та Борисенко С.А. були проведені:
ерудит шоу «Без права на помилку» (9 класи, 5 грудня), дискусійний семінар з елементами тренінгових вправ
«Референдум як форма участі громадян в управлінні державою» (10-11 класи, 07 грудня); був організований перегляд
документального відео «Євросоюз — територія права» (7-8 класи 07 грудня). А вже 8 грудня наш навчальний заклад
приєднався до онлайн уроку права, який був організований за підтримки Луганського державного університету
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка та Norwegian Refugee Council.
Бібліотекарем Сечко О.Ю. протягом Тижня була організована книжкова виставка літератури правового змісту. А у
середу , 15 жовтня для учнів 1-6 класів був проведений Бібліотечний урок на тему «Твої права»(слайд-мандрівка).
Для учнів, що схильні до правопорушень соціальним педагогом Скаргою С.М. 16 жовтня був проведений показ
фільму на правову тематику.
17 жовтня вчителем права Поліщук Т.М. був проведений конкурс «Кращий правознавець» серед учнів 9-х класів.,
конкурс стенд-газет, плакатів на правову тематику 5-10 кл.
Протягом Тижня класними керівниками проводились виховні години на тему: «Закон і порядок», «Є злочин, є
кара», «Права та обов’язки» і. т.д.
Робота в НМЛ класних керівників

Успішно працювало методичне об'єднання класних керівників (керівник Уставицька Ю.В.). Виховні заходи
проводились на високому професійному рівні з використанням інформаційних технологій та інтерактивних методів.
Активізувалась робота по налагодженню співпраці з батьками, по залученню батьків до виховного процесу.
Протягом навчального року в кабінеті виховної роботи поповнюються матеріали «На допомогу класному
керівнику», де представлені різноманітні теоретичні й практичні матеріали з питань виховної роботи, планування,
тематики годин спілкування, батьківських зборів, підготовки КТС, аналізу роботи, взаємодії з класним колективом,
ведення документації. З деяких питань проводяться індивідуальні бесіди й консультації з усіма класними керівниками,
приділяється увага навчанню молодих колег.
Робота у гуртках.
Понад 300 учнів НВК із задоволенням відвідують шкільні гуртки, які є центром морально-правового, військовопатріотичного, художньо-естетичного та спортивного виховання учнів .
Учні охоплені заняттями в шкільних гуртках і секціях за інтересами, а по класах - постійними і тимчасовими
дорученнями.
Протягом року у школі працювали медіа гуртки:
- школа журналіста (керівник Дорофєєва О.О..);
- фото кружок, Шкільне телебачення «Галактика 28» (керівник Шибков І.Ю.) ;
- гурток «Радіо Медіа пульс» (керівник Уставицька Ю.В.)
Гуртки військово-патріотичного напрямку:
- «Джура» (керівник гуртка Фастов І.В.)
Спортивні гуртки:
- Футбол (керівник Боговий Д.І.)
Вихованці спортивних гуртків у 2017-2018 н.р. приймали участь у міських, обласних та Всеукраїнських спортивних
змаганнях.(«Шкіряний м’яч 2018»- переможці, Всеукраїнські змагання з футболу травень 2018р., Всеукраїнський турнір
з утболу, липень 2018 року (ІІІ місце).
Результати роботи гуртківців можна побачити під час проведення шкільних та позашкільних заходів: концертів,
виставок, екскурсій, семінарів, а також на сайті НВК, у шкільній газеті «Пєрємєни».

Партнерство з батьками
Співпраця з батьками посідає також одне з центральних місць у системі роботи нашого навчального закладу.
Серед форм роботи – тематичні батьківські збори, тематичні години спілкування, засідання батьківського комітету,
індивідуальні бесіди та консультації, залучення батьків до проведення позакласних заходів, туристичних походів,
поїздок, екскурсій.
Спільними заходами був відмічений весь рік, починаючи з серпневої шкільної НЕ Конференції, Днем народження
«Гаранту», парадом Вишиванок, Днем щастя і т.д. Велику роль у становленні особистості учня, є позивні зміни у
спілкуванні між вчителем та батьками, співпраці та партнерству вцілому.

