
31 серпня 2015р. 

 

ПЕДАГОГІЧНА РАДА 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Вибори секретаря педради на 2015/2016 
навчальний рік. 

2. Аналіз роботи педколективу Немовицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сарненької 
районної ради Рівненської області за 2014/2015 
навчальний рік. 

3. Про результати ЗНО-2015. 

4. Про режим роботи школи та робочі навчальні 
плани на 2015/2016 навчальний рік. 

5. Про проведення навчальної практики та екскурсій 
у 2015-2016н.р. 

6. Про правила внутрішнього трудового розпорядку 
для працівників навчального закладу. 

7. Про організацію індивідуального навчання   

8. Про  завдання педколективу на 2015/2016 
навчальний рік. 





Станом на 01.09.2014 року із числа дітей 

шкільного віку, які проживають у мікрорайоні 

школи на обліку перебувало 686 дітей, 

п’ятирічного віку - 67.  

З них:  

Навчаються у ЗОШ      -  583     

ДПТНЗ                  -      66     

ВУЗах                   -    12   

Не навчаються:                                      - 11       

за станом здоров’я                                - 5       

інші причини                                         - 6         

Навчаються в спеціальних закладах   - 14    



У 2014-2015 навчальному році в школі 

навчалося  540 учнів 

      

       в школі І ступеня – 217 учнів; 

 

       в школі ІІ ступеня – 248 учнів; 

 

       в школі ІІІ ступеня – 75 учнів.  

Середня наповнюваність класів 

становить 22 учні. 

 





Із 36 випускників 11 класу вступили:  

в заклади ІІІ-ІУ рівнів акредитації – 13 (36%); 

 І-ІІ рівня акредитації – 5(14%);  

ПТУ – 12 (33%),  

не  працевлаштовані і не навчаються – 6 (17%) . 

Працевлаштування випускників 
станом на 01.09.2014р. 

 Із 52 випускників 9-х класів  продовжили навчання  52,  

 з них у 10-му класі своєї школи – 39 (75%), 

у вечірній школі – 1(2%), 

 в ПТУ  - 10 (19%),  

у педколеджі  - 2 (4%). 



   Педагогічний колектив школи 2014-2015 

54 учителі, з них: 

спеціалісти «вищої категорії» - 22 

«І категорії» - 7 

«ІІ категорії» - 2 

 «спеціаліст» - 19 (+3) 

«вчитель-методист»  - 3 

 «старший вчитель» - 13  

Нагороджено знаком «Відмінник освіти України» 

2 педагогічні працівники 





Методичні об’єднання: 

  вчителів   початкових  класів і вихователів  ГПД 

  вчителів української мови, літератури та світової 

літератури 

 вчителів англійської мови  

 вчителів математики, фізики та інформатики 

  вчителів природничих предметів 

 вчителів суспільних предметів 

 вчителів фізичної культури 

 класних керівників 

школа підтримки молодого вчителя 



Начальний 

рік 

Прізвище 

вчителя 

Номінація  Участь, 

призове місце 

2014-2015 Онищук Т.І. Початкові класи ІІІ  

2014-2015 Онищук Т.І. Виховна робота участь 

2014-2015 Павловська Л.В. Початкові класи участь 

2014-2015 Карпюк А.А. Географія участь 



Міжнародний конкурс з української мови 

імені Петра Яцика  

 

Прізвище, ім´я по 

батькові учня 

Клас  Вчитель 2014-2015 

Рябков Григорій 10-Б Мичко Н.А. ІІІ місце 

Мичка Зорян 8-А Свирид М.В. ІІІ місце 



 Міжнародний мовно-літературний 

конкурс імені Тараса Шевченка  

 

Прізвище, ім´я по 

батькові учня 

Клас  Вчитель 2014-2015 

Мазур Софія 9-Б Свирид М.В. ІІ місце 

Макаревич Ольга 6-А Боровик М.В. ІІ місце 

Кардаш Катерина 5-Б Мичко Н.А. ІІ місце 

Марійчик Марія 8-Б Васильчик О.В. ІІІ місце 

Пецьков Денис 11-Б Мельник Н.Л. ІІІ місце 



Прізвище, 

ім´я по 

батькові 

учня 

 

Клас  

 

Предмет  

 

Вчитель 

 

Призове місце 

Мазур Софія 9-Б Укр. мова Свирид М.В. ІІІ 

Мичка Зорян 8-А Укр. мова Свирид М.В. ІІІ 

Прищепок  

Денис 

10-А Інформаційні 

технології 

Карпець І.В. ІІІ 

Жук Микола  11-А Технології  Пацьола Є.Є. ІІ 

Унтілов 

Владислав 

4-Б Математика  Онищук Т.І. ІІІ 

Всеукраїнських  олімпіадах з базових дисциплін  

у 2014-2015 н.р. 



Макаревич Ольга, 6-А клас  

переможець Всеукраїнського 

конкурсу експериментально-

дослідницьких робіт з 

природознавства  

«Юний дослідник» 

 в номінації  

«Рослини навколо нас»  

І місце в районному етапі    

ІІ місце в обласному. 
 



Шкільний медичний кабінет 



• 3 дитини-сироти,  

• 25 дітей-напівсиріт,  

• 54 дитини, яка виховуються в неповних сім'ях,  

• 224 дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях,  

• 29 дітей виховується в малозабезпечених сім'ях, 

•  537 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 

•  2 дітей переселенців з тимчасово окупованих 

територій 

• 3 дітей, батьки яких перебувають в зоні АТО. 

Соціальний паспорт 



Стан дитячого травматизму 
Навчальний рік Загальна кількість 

травм 

Побутові Шкільні На уроках 

фізкультури 

2011-2012 34 24 10 5 

2012-2013 37 22 15 8 

2013-2014 30 24 6 4 

2014-2015 41 35 6 3 



Комп’ютерний клас початкової школи, 

придбаний за спонсорські  

кошти підприємців 



Без творчості неможливі ні виховний,  

ні навчальний процеси.  

Бо подібно до того, як скульптор ліпить 

свої скульптури,  художник пише картини, 

а ювелір обробляє коштовне каміння, 

учитель творить нову особистість, яка 

житиме в цьому суспільстві,  

стане його невід'ємною часткою.          


