
Середня загальноосвітня школа №128 
Дніпровського району 

м.Києва
представляє



Відкрита публічна презентація
діяльності 

загальноосвітньої школи № 128 І-ІІІ ступенів   
м. Києва 

за 2013-2016 н.р.

15.09.2016





Загальна інформація про школу
1957 - 2015 2015-2016

 Загальна площа – 3885,98 м 2
 Розрахована на 20 класів –800 учнів(наповнюваність 40 учнів)
 Санітарна зона – 2 одиниці 
 Їдальня – 40 м2 на 30 посадкових місць 
 Актова зала – на 70 місць
 Спортивна зала – 162 м2
 Медичний кабінет 

 Загальна площа - 14371,05 м 2
 Розрахована на 33 класи – 990 учнів(наповнюваність 30 учнів)
 Санітарна зона – наявність на кожномуповерсі
 Їдальня – 353, 8 м2 на 400 посадковихмісць, 10 питних фонтанчиків
 Спальня – розрахована на 15 ліжок
 Ігрова кімната – 49,6 м2
 Актова зала – 252 м2 на 267 місць
 Два спортивні зали з роздягальнями тадушовими- 539 м2, 286 м2.
 Медичний кабінет – три приміщення
 Басейн на 350 м2, довжиною 25 м.
 Гардеробні кімнати (133,7 м2) – наявністьшаф для кожного учня
 Майстерні (електротехнічна такомбінована)- 152,7 м2



Загальна інформація про школу
1957 - 2015 2015-2016

 Бібліотека в підвальному приміщенні
 Спортивний майданчик  

 Бібліотека з читальним залом та книгосховищем
 Спортивний майданчик - 616 м2, майданчик з правил дорожнього руху –254, 7 м2, ігровий – 726 м2
 Кабінет логопеда, кабінет соціолога
 Новітня пожежна автоматична сигналізація 
 Відеоспостереження
 Приточно-витяжна вентиляція 
 Індивідуально-тепловий пункт 
 Ліфт 



Матеріально-технічна база
2013-2014, 2014-2015 2015-2016

• 5 мультимедійних проекторів;
• 5 інтерактивних дошок;
• 36 комп'ютерів;
• доступ до мережі Інтернет (у приймальні директора).

• 25 мультимедійних проекторів;
• 25 інтерактивних дошок;
• 142 комп'ютери;
• 9 телевізорів;
• 9 ксероксів;
• лінгафонне обладнання в   3-х кабінетах іноземної мови.



Навчальні кабінети станом 2015-2017 рр.
• Українська мова та література – 3
• Хімія -1
• Іноземна мова – 6
• Лінгвістичні класи – 3 
• Біологія -1
• Фізика – 1
• Математика -3
• Захист Вітчизни  - 1
• Інформатика – 3
• Географія -1
• Комбінована майстерня – 1
• Електротехнічна майстерня – 1
• Майстерня з обслуговуючої праці – 1
• Образотворче мистецтво – 1
• Початкових класів – 12  ( по три класи на паралелі)



Дотримання техніки безпеки та охорони праці
 Вчасне проведення інструктажів 
 Перевірка стану приміщення школи та території, складання актів прийняття до експлуатації кабінетів підвищеного ризику
 Перевірка стану питного режиму 
 Комплексний іспит електроустаткування і заземлюючих пристроїв 
 Наказ про медичне обстеження працівників 
 Наказ про результати атестації робочих місць за умовами праці технічного персоналу 
 Дотримання санітарно – гігієнічних умов у школі та правил пожежної безпеки 
 У школі створені комісії з охорони праці та пожежно – технічної комісії 



Інформація про навчальний заклад
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

У школі навчалося 374 учні у 13 класах.Серед них 202 учні початкової школи. 

У школі навчалося 398 дітей у 14 класах. Серед них 209 учнів початкової школи. 

Чисельність учнівшколи зросладо 641 дитини, ізних — 297 учнівпочатковоїшколи.Працював 21клас, середнянаповнюваністькласів — 30,5учнів.

У школінавчалося 781 у 26 класах.Серед них 390 учнів початкової школи.Середнянаповнюваністькласів — 30,5учнів.
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Загальна кількість учнів школи

Ряд 1 Ряд 2 Ряд 3



Мережа класів станом на 01.09.2013 р.:
1-х класів - 1
2-х класів - 2
3-х класів - 2
4-х класів - 2
5-х класів - 1
6-х класів - 1
7-х класів - 1
8-х класів - 1
9-х класів - 1

10-х класів - 0 
11-х класів — 1

Мережа класів станом на 01.09.2014 р.:
1-х класів - 2
2-х класів - 1
3-х класів - 2
4-х класів - 2
5-х класів - 2
6-х класів - 1
7-х класів - 1
8-х класів - 1
9-х класів - 1

10-х класів - 1 
11-х класів — 0



Мережа класів станом на01.09.2015 р. : 
1-х класів - 4
2-х класів - 2
3-х класів - 2
4-х класів - 2
5-х класів - 2
6-х класів - 2
7-х класів - 1
8-х класів - 2
9-х класів - 2

10-х класів - 1 
11-х класів - 1 

Мережа класів станом на 01.09.2016 р. : 
1-х класів - 4
2-х класів - 4
3-х класів - 2
4-х класів - 2
5-х класів - 3
6-х класів - 2
7-х класів - 2
8-х класів - 2
9-х класів - 2
10-х класів - 2 
11-х класів - 1 
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Набір до 1-их класів 

2013-2014 2014-2015 2014-20152 2015-2016 2016-2017





Продовження навчання випускників 9-х класів.
2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р.

Випускників 9-х класів– 30.Продовжилонавчання у 10 класі –19.Вступило до іншихшкіл – 5. Вступило довищих навчальнихзакладів І-ІІ рівняакредитації – 6.Виїхали за межіУкраїни – 0.

Випускників 9-х класів– 30.Продовжилонавчання у 10 класі –21.Вступило до вищихнавчальних закладів І-ІІ рівня акредитації –8.Виїхали за межіУкраїни – 1.

Випускників 9-х класів— 56.Продовжилонавчання у 10 класі –35.Вступило до іншихшкіл – 2.Вступило до вищихнавчальних закладів І-ІІ рівня акредитації –19.
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Нагороди учнів школи

Похвальні листи Свідоцтва з відзнакою Медалі





Участь у районних та міських олімпіадах
2013 – 2014 н. р..
Призери учнівських олімпіад:
 Біологія – 2;
 Хімія –1;
 Англійська мова – 2;
 Географія – 3;
 Світова література – 2;
 Педагогіка і психологія – 1;
 Образотворче мистецтво - 1.

 Всього призерів - 12.



Переможці МАН та мовних конкурсів

2013-2014 н.р.
Корнієнко Л.І. (11-А) нагороджена Дипломом ІІІступеня як переможець ІІ(міського) етапу Всеукраїнськогоконкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАНУкраїни (в секції психологія). Керівник Видолоб Н.М.



Участь у районних та міських олімпіадах

Призери:
 Українська мова і література – 3;
 Біологія – 4;
 Правознавство – 1;
 Хімія – 5;
 Англійська мова – 4;
 Географія – 4;

 Світова література – 4;
 Педагогіка і психологія – 4;
 Комп'ютерна графіка – 3.
 Всього призерів - 32.

У 2014 – 2015 н. р. школа посіла перше місце у районі середсередніх загальноосвітніх шкіл по кількості призерів ІІ етапуВсеукраїнських учнівських олімпіад.



Серед середніх загальноосвітніх шкіл у 2015 – 2016 наша школа 
стала однією із двох шкіл, які мали найбільшу кількість призерів ІІ 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
 Призери:
 Українська мова і література – 6;
 Біологія – 2;
 Трудове навчання – 1;
 Історія – 1;
 Правознавство – 1;
 Хімія – 3;
 Англійська мова – 4;
 Географія – 2;
 Зарубіжна література – 7;

 Педагогіка і психологія – 2;
 Образотворче мистецтво – 2;
 Комп'ютерна графіка – 2.
 Всього призерів - 33.



Переможці МАН та мовних конкурсів

2015-2016 н.р.
1. Губар Ю. (10 - А) посіла ІІІ місце на ІІ (міському) етапіВсеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робітучнів-членів МАН у секції «Географія та ландшафтознавство» та ІІмісце в секції «Українська література»;
2. Лобань А.(7 - А) і Гармаш Г. (5 - Б) стали переможницями ІІ(районного) етапу VI Міжнародного мовно-літературногоконкурсу учнівської та студентської молоді імені ТарасаШевченка;
3. Торопчина Д.(11 - А), Кокот Є.(5 - Б) стали переможцями ІІ(районного) етапу XVI Міжнародного конкурсу з української мовиімені Петра Яцика.



Призери олімпіад 2015-2016(початкова школа)
Районний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад

Інформатика Варшавець Ф.В. 4-Б Іванова П.Г. ІІ
Інформатика Данилюк Г.С. 4-А Іванова П.Г. ІІ

Районний конкурс з української мови ім.П.Яцика
Українська мова Євсеєнко В.А. 4-А Осканян Л.І. ІІІ





Проведення державної підсумкової атестації  учнів у загальноосвітньому навчальному закладі 
Класи 2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р.

В Д С П В Д С П В Д С П
4-А

Ма
тем

.
36% 45% 10% 9% 46% 46% 18% ---- 65% 32% 3% -----

4-Б 38% 48% 14% ---- 50% 40% 10% ---- 59% 32% 9% ----

4-А

Чит
ан

ня

71% 29% ---- ---- 64% 36% ---- ---- 81% 13% 6% ----

4-Б 38% 48% 14% ---- 61% 32% 7% ----- 71% 29% ---- -----

4-А

Укр
.

мо
ва

54% 36% 10% ---- 46% 34% 19% ---- 42% 35% 23% -----

4-Б 42% 48% 10% ---- 58% 35% 7% ----- 55% 29% 16% ---



Проведення державної підсумкової атестації  учнів у загальноосвітньому навчальному закладі 2013-2014 н.р.
9-А клас В Д С П

Укр. мова 7 16 6
Англ. мова 11 9 6 3
Математика 5 13 11

11-А клас
Укр. мова 19 11 2 1
Укр. Літ. 23 9
Алгебра 12 1
Історія України 6 4
Біологія 3 1
Географія 2 1
Інформатика 2



Проведення державної підсумкової атестації  учнів у загальноосвітньому навчальному закладі 2014-2015 н.р.
9-А клас В Д С П

Укр. мова 13 15 2

Анг мова 10 7 10 3

Математика 10 10 10



Проведення державної підсумкової атестації  учнів у загальноосвітньому навчальному закладі 2015-2016 н.р.
9-А клас В Д С П

Укр. мова 7 20 2
Біологія 3 21 5
Математика 2 11 14 2

9-Б клас
Укр. мова 1 14 9 3
Біологія 6 7 12 2
Математика 4 13 9 1

11-А клас
Укр. мова ДПА у 
формі ЗНО

8 10 2 3
Англ. мова ДПА 14 6 3
Математика 
ДПА у формі ЗНО

2 1 2

Історія України 
ДПА у формі ЗНО

7 4 7



Індивідуальна форма навчання 
2013-2014 2014-2015 2015-2016

1 учень 1 учень 2 учні



Навчання дітей з особливими потребами 
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Кількість учнів
Кількість учнів



Питання, над якими працював і працює  педагогічний колектив середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №128 м. Києва:
2013-2014 2014-2015

1.  Мотивація діяльності учнів на уроці та створення умов для розвитку дитини.
1. Формування всебічно –розвиненої дитини в умовах використання новітніх технологій у навчально-виховному процесі.

2. Етика спілкування вчителя і учня. Родинне виховання. Вплив сім'ї на розвиток дитини та її формування як особистості. 

2. Етика спілкування вчителя і учня. Родинне виховання. Вплив сім'ї на розвиток дитини та її формування як особистості. 



Питання, над якими працював і працює  педагогічний колектив середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №128 м. Києва:2015-2016, 2016-2017
1. Формування всебічно – розвиненої дитини в умовах використання новітніх технологій у навчально-виховному процесі.

2. Етика спілкування вчителя і учня. Родинне виховання. Вплив сім'ї на розвиток дитини та її формування як особистості. 3. Організація роботи з впровадження Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти.  



Науково-пошукова робота.Запропоновані проекти, розроблені теми:
 «Адаптація майбутніх першокласників до школи і перші кроки в школі учнів»;
 «Наступність між молодшою та середньою ланками навчального закладу з метою успішної

соціально-психологічної адаптації майбутніх п'ятикласників”;
 «Використання новітніх технологій на уроках математики в початковій школі»;
 «Новітні технології – нові можливості у сучасній школі»;
 «Форми організації навчально-виховного процесу в системі розвивального навчання в

умовах новітніх технологій»;
 «Використання інноваційних технологій на уроках математики, інформатики, фізики,

трудового навчання»;
 «Використання інтерактивних технологій у формуванні комунікативних та

соціокультурних компетенцій учнів на уроках іноземних мов»;
 «Використання краєзнавчого матеріалу на уроках і у позаурочний час»;
 Виховання патріотизму на уроках мови та літератури» та ін.



У школі працюють предметно-методичні комісії:
1. Математика, фізика, інформатика, трудове навчання, технології. 
2. Українська мова і література.
3. Географія, біологія, хімія.
4. Зарубіжна література, російська мова, музичне мистецтво, художня культура, образотворче мистецтво. 
5. Історія, правознавство. 
6. Іноземні мови.
7. Гуманітарні та математично-природничі дисципліни початкової школи.
8. Фізична культура, Захист Вітчизни. 



Кадрове забезпечення
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Кількість працівників Вчителів



Педагогічні працівники школи 2013-2014 н.р.
 учителів початкової школи – 9; 
 учителів української мови та літератури – 3; 
 зарубіжної літератури і російської мови - 3; 
 історії - 2; 
математики 3; 
 інформатики – 1;
фізики – 1;
 хімії – 1;
 географії – 2;

 біології – 1;
 іноземної мови (англійської і німецької) – 6;
фізичної культури –3;
 трудового навчання - 1;
 предмету Захист Вітчизни – 1;
музики – 1;
 психолог – 1;
 соціальний педагог – 1;
 керівників гуртка – 2.



Педагогічні працівники школи 2014-2015 н.р.
 учителів початкової школи – 10; 
 учителів української мови та літератури – 3; 
 зарубіжної літератури і російської мови - 2; 
 історії - 3; 
математики 3; 
 інформатики – 2;
фізики – 1;
 хімії – 1;
 географії – 1;

 біології – 1;
 іноземної мови (англійської і німецької) – 6;
фізичної культури –2;
 трудового навчання - 1;
 учитель предмету ЗахистВітчизни-1;
музики – 1;
 психолог – 1;
 керівників гуртка – 2.



Педагогічні працівники школи 2015-2016 н.р.
 учителів початкової школи – 17; 
 учителів української мови та літератури – 3; 
 зарубіжної літератури і російської мови - 3; 
 історії - 3; 
 математики 3; 
 інформатики – 2;
фізики – 1;
 хімії – 1;
 географії – 1;

 біології – 1;
 іноземної мови (англійської і німецької) – 9
фізичної культури –2;
 плавання –2;
 трудового навчання - 2;
 учитель предмету ЗахистВітчизни – 1;
 психолог – 1;
 керівників гуртка – 2.



Педагогічні працівники школи 2016-2017 н.р
 учителів початкової школи – 20; 
 української мови та літератури –4; 
 зарубіжної літератури і російської мови - 3; 
 історії - 3; 
математики -3; 
 інформатики – 2;
фізики – 1;
 хімії – 1;
 географії – 1;
 біології – 1;

 іноземної мови (англійської і німецької) – 9;
 фізичної культури –3;
 плавання –2;
 трудового навчання - 2;
 предмету Захист Вітчизни – 1;
музики – 2;
 психолог – 1;
 керівників гуртка – 2;
 соціальний педагог – 1. 



2014-2015 н.р.

Кандидат наук Учитель-методист Старший учитель Державнінагороди та відзнаки(«Відмінникосвіти») 

Молоді спеціалісти

1 2 11 3 13

2015-2016 н.р.

Кандидат наук Учитель-методист Старший учитель Державнінагороди та відзнаки(«Відмінникосвіти») 

Молоді спеціалісти

2 2 14 3 3

Кандидат наук Учитель-методист Старший учитель Державнінагороди та відзнаки(«Відмінникосвіти») 

Молоді спеціалісти

2 3 15 3 3

2013-2014 н.р.



3 3

13
12

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Молоді спеціалісти

Загальна кількість



Атестація педагогічних кадрів 
Назва 2013-2014 2014-2015 2015-2016

встановлено вищу кваліфікаційну категорію 1 1 1
підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній
категорії «спеціаліст вищої категорії»

7 5 5
підтверджено відповідність раніше присвоєному званню «старший 
учитель»

5 4 4
підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній
категорії

1 2 2
присвоєно звання «старший вихователь» 1
присвоєно звання «вихователь методист» 1
підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній
«провідний бібліотекар» 

1



Призери конкурсів







Організація роботи бібліотеки навчального закладу
Загальний бібліотечний фонд

Рік Всього книг Художнялітература Підручники

2013-2014 18 224 13 164 5060

2014-2015 17 134 13 097 4037

2015-2016 18 999 13 098 5901



Надходження до бібліотеки 
Рік Кількістьпідручників Кількістьхудожньої літератури 

Книгозабезпення Забезпеченість підруч-никами
2013-2014 1720 16 32 12,6
2014-2015 772 40 21,5 6,62
2015-2016 1097 3 19 8,9

Школа забезпечена періодичними виданнями для педагогічних працівників. Бібліотека забезпечена комп'ютерною технікою. 



Забезпечення учнів підручниками станом на 05.09. 2016 н.р.
1 клас 56 %
2 клас 80%
3 клас 100%
4 клас 95 %
5 клас 80%
6 клас 80 %
7 клас 45%
8 клас 55%
9 клас 65%
10 клас 80%
11 клас 85%



Навчально - методична робота бібліотекаряшколи Владимирової В.І.

Виставки: «Є така професія бібліотекар», «Герої не вмирають», «Письменники сміються», «Київ – рідне місто», «Народний календар»…  
Огляди: «Знаємо та реалізуємо свої права», «Нові надходження до бібліотеки», «Це цікаво знати»…
Бібліотечні уроки: «Знайомство з бібліотекою», «Основні елементи книги», «Твої помічники при виборі книг»…
Бесіди: «Лікування книг», «Конституція України», «Найкращі бібліотеки світу»…



Співпраця школи і Київськогоуніверситету імені Бориса Грінченка



2013-2014; 32

2014-2015; 21

2015-2016; 47

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Кількість студентів
Педагогічна практика студентів 

З 2013-2016 рр. працевлаштовано 10 студентів 



32

21

47

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Кількість студентів

Кількість студентів





Протягом останніх трьох років школа співпрацює з:
Київським міжнародним університетом (КМУ)

Київським університетом туризму, економіки і права (КУТЕП) 

Київським національним торгівельно-економічним університетом (КНТЕУ) 

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
Національний авіаційний університет (НАУ)



Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи



Протягом 2013-2014, 2014-2015 н. р. 
та 2015-2016 н.р. учні школи активно 
брали участь у шкільних, районних та 

міських заходах та змаганнях, 
виборюючи призові місця у районі, 

місті, Україні. 



Гуртки та спортивні секції
2013-2014, 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р.

1. ЗФП з елементами футболу Бондаренко В. В. 2. Танцювально-хореографічний Андрієнко А.І.3. Спортивний танець (молодша група)Андрієнко А.І.4. Музично-драматичний театр „Гармонія” Шевченко І.Д. та Андрієнко А.І.5. Військово-патріотичний Логін В. Л. 6. Туристсько-краєзнавчий Семєчева Н.В.

1. ЗФП з елементами футболуБондаренко В. В. 2. ЗФП з елементами карате Яковлева А.І.3. Плавання Петренко Ю.О., Соколова О.Г.4. Спортивний танець «А-6» (середній та старший вік) Копотя А.В.5. Спортивний танець (молодша група) Андрієнко А.І.6. Музично-драматичний театр „Гармонія”, Шевченко І.Д. та Андрієнко А.І.7. Військово-патріотичнийЛогін В. Л. 8. Туристсько-краєзнавчийСемєчева Н.В.















Спортивні секції
У школі працюють спортивні секції:
ДЮСШ № 3 - баскетбол, ДЮСШ № 21 -
плавання, ДЮСШ «Атлант» - вільна
боротьба, «Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа «Юніор спорт» - футбол.



Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я учнів та педагогічних працівників
•Медичне обслуговування школи здійснює медична сестра2013-2015
•Ставка медичної сестри
•Ставка медичної сестри у басейні2015-2016



Консультаційна робота Діагностична робота

Розвивальна,
корекційно -розвивальна робота

Просвітницька та профілактична робота

Основні напрямки
роботи 

Психологічна служба середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №128 м. Києва

Романенко Наталія Ігорівна – практичний психолог. 



Діаграма кількості звернень до психолога протягом 2013 - 2016 років
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Методичні розробки
2013-2014 н.р.

 Власна розвивальна програма (Затверджнена експертною комісією Науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППО КУ імені Бориса Грінченка) - «Ми -п’ятикласники»
 Шкільна конференція: “ Психолого - педагогічні причини шкільної неуспішності та способи її подолання ”

2014-2015 н.р.
 Власна розвивальна програма (Затверджнена експертною комісією Науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППО КУ імені Бориса Грінченка) - «Мистецтво спілкування» (для усні 6-х класів)
 Семінар – практикум “ Шляхи формування мотивації навчання учня за сучасних умов ”

2015-2016 н.р.
 Діагностичні програми: «Дослідження адаптації учнів 1-х класів», «Дослідження готовності учнів 4-х класів до переходу у середню ланку навчального закладу», «Дослідження адаптації учнів 5-х класів», «Дослідження вибору профільного навчання для учнів 9-х класів»
 Робота над проектами школи:
1. «Наступість між молодшою та середьою ланкою навчального закладу з метою успішоїсоціально-психологічої адаптації майбутніх п’ятикласників»
2. “Адаптація майбутніх першокласників до школи і перші кроки в школі учнів”
 Стаття у науково-методичному журналі “Початкова школа” №7 2016  «Наступність між молодшою та середньою ланкою школи з метою успішної соціально - психологічної адаптації майбутніх п’ятикласників» З досвіду роботи вчителів СЗШ І-ІІІ ступенів №128 м. Києва 





Забезпечення організації харчування та надання cоціальної
підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям, позбавленим 
батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей

2013-2014 рр.
Пільгові категорії:

 сироти – 4 
 напівсироти – 18
 діти з багатодітних сімей – 23
 діти з малозабезпечених сімей – 6 (всі з багатодітних сімей)
 дітей, що мають статус постраждалих від аварії на ЧАЕС – 7
 дітей-інвалідів – 2
 Діти, які за висновками медкомісій ЛКК, потребують дієтичного харчування – 16

Дітям пільгових категорій надавалась така соціальна допомога:
 Безкоштовне харчування для дітей-сиріт та учнів  з малозабезпечених сімей;
 Запрошення на Новорічні ялинки та отримання дітьми новорічних святкових подарунків;
 Безкоштовний вхід на театральні вистави, екскурсії, виставки тощо.



Пільгові категорії
Пільгові категорії 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Сироти 3 5 4
Багатодітні сім'ї 38 56 50
Малозабезпечені 6 9 3
ЧАЕС 6 9 12
Інваліди 4 9 8
Переселенці 46 47
Учні із сімей АТО 5 9



Харчування 
2014-2015 2015-2016

Станом на 20 травня:Всього учнів у школі – 395. З них харчуються безкоштовно:
• Учні 1-4 класів – 209 чол.;
• Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 1;
• Діти із малозабезпечених сімей – 1.

Станом на 20 квітня 2016 р.:Всього в школі - 639 учнів. З них харчуються безкоштовно:
• Учні 1-4 класів – 308 чол.;
• Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 4;
• Діти із малозабезпечених сімей – 7;
• Діти із сімей киян-учасників АТО – 5.

Здійснюється систематичний контроль та перевірка за станом організації харчування учнів: щомісяця – комісією з бракеражу продуктів харчування й продовольчої сировини;раз на два місяці – комісією громадського контролю за якістю харчування.





Щороку учням пільгових 
категорій була надана можливість 

відвідувати районні та міські 
Новорічні заходи (безкоштовно).



День Миколая
«Казковий Дивосвіт» 



Безпека життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу
• У вересні 2013, 2014 та 2015 рр. - місячник безпеки дорожнього руху «Увага –діти на дорозі!» та тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності.
• У листопаді 2013, 2014 р. та жовтні 2015 р. – місячник «За здоровий спосіб життя».
• У грудні 2015 р. та квітні 2016 р. - тижні знань з основ безпеки життєдіяльності.
• Участь команди СЗШ № 128 у конкурсі ЮІР.
• Проведення Дня цивільної оборони.
• У травні 2016 р. – «Тиждень безпеки дорожнього руху».

У 2013-2014, 2014-2015 н.р. та 2015-2016 н.р. в СЗШ № 128 відбулись заходи направлені на попередження нещасних випадків з учнями:

Вчителі постійно проводять з учнями інструктажі з техніки безпеки життєдіяльності,адміністрацією школи видано ряд наказів щодо збереження здоров'я учнів під часнавчання.







День цивільної оборони





«Увага! Діти на дорозі» 



«Увага! Діти на дорозі» 



Дотримання правопорядку неповнолітніми та профілактичні заходи щодо попередження правопорушень
- створено раду з профілактики правопорушень; 
- 2013-2014 н.р. учителем правознавства Семєчевою Н.В. проведено вікторини «Чи знаєте ви закони?», «Які права ми маємо», «Права і обов’язки громадян. лекторій для батьків «Права і обов’язки батьків».

- 06.11.13 р. практичний психолог Романенко Н.І. провела виховну годину у 6-А класі  за темою «Життєві цінності. Фактори , які руйнують здоров’я.
- 2014-2015 н.р., та 2015-2016 н.р. у школі було проведено Всеукраїнський тиждень права, Місячник правових знань;



2014-2015 н.р. Учні школи брали участь у конференціях з правознавства, за активну роботу були нагороджені Дипломом; 

2015-2016 н.р. Проведено лекції: 
- шкільним психологом Романенко Н.І. «Все починається з родини», 
- учителями правознавства Семєчевою Н.В. та Білоножко І.В. «Торгівлялюдьми – захисти себе та своїх друзів»;

2014 р. Представники Міжнародного правозахисного центру«Ла Страда-Україна» були запрошені для проведення у нашій школі правоосвітньої акції «Права дитини» для учнів 7х-8х класів;

Дотримання правопорядку неповнолітніми та профілактичні заходи щодо попередження правопорушень



У 2016 р. організовано та проведено зустріч учнів старшої школи з працівником ОУ ВКМСД Крупенею Олексієм Вікторовичем на тему: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх та їх батьків»;

У 2015-2016 н.р. проведено зустріч з представниками Департаменту освіти і науки, молоді та спорту з лекцією щодо наслідків вживання наркотичних речовин.;

У 2014-2015 та 2015-2016 н.р. учителями історії та права Білоножко І. В., Семєчевою Н.В. та лекторською групою 11-А класу проведено  уроки-презентації «Стоп,  корупція» у 8-9х класах;

У 2015-2016 н.р. у районному конкурсі малюнків та плакатів «Будь обережним! Торгівля людьми – це може трапитися з кожним» Жовтяк Назар та Горбовський Максим отримали ІІ місце за подану роботу. 



Зустріч з представником 
правоохоронних органів 

України



Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму дітей
 Робота з охорони праці та БЖД знаходиться під постійнимконтролем адміністрації школи. Наказом по школі створенослужбу з охорони праці, здійснюються відповідні заходи.
Систематично проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльностісеред учнів.
 У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів зпитань охорони праці. Кабінети, спортзали, басейн,комп’ютерний клас мають необхідний перелік документації зпитань безпеки життєдіяльності.
 Питання охорони праці та попередження травматизмунеодноразово обговорювались на нарадах при директорові.



Стан дитячого травматизму учнів школи
У 2013-2014 н.р. до медичної сестри звернулося з поганим самопочуттям – 246, з травмами – 2. 
 2014-2015 н.р. до медичної сестри звернулося з поганим самопочуттям – 300 учнів.
У 2015-2016 н.р. до медичної сестри звернулося з поганим самопочуттям – 430 учнів, 8 учнів з травмами: переломи кінцівок –2, забиття – 6.



Залучення педагогічної та батьківськоїгромадськості навчального закладудо управління його діяльністю;
співпраця з громадськими організаціями.



Рада школи
 З 2013-2015 рр. головою батьківської ради школи була Білоножко І.В. У 

2014 р. увійшла до складу об`єднаного батьківського 
комітету загальноосвітніх навчальних закладів Дніпровського району м. 
Києва. 
Протягом цього періоду представляла школу у заходах Дніпровського 
району: благодійна акція присвячена допомозі воїнам АТО у Парку 
Перемоги, 11 жовтня 2014 р. разом із лідерами РОС «Дніпро» брала 
участь у створенні калинової алеї «Героям України ХХІ століття»,  
08 лютого 2014 року в Шевченківському національному заповіднику у 
рамках міського освітнього проекту «Київський трикутник» відбувся 
форум «Іду з дитинства до Тараса», присвячений 200-річчю від дня 
народження Великого Кобзаря.







Рада школи
 У 2015-2016 н.р. на загальношкільних батьківських зборахвід 26.08.2015 було переобрано голову батьківської радишколи № 128 та обрано Раду школи.
 Голова батьківського комітету школи: Павлина О.В.
 Рада школи: Шевченко М.В., Томашкевич Є.В.,Пономаренко К.І.
 Протягом 2015-2016 р. було проведено 7 засіданьшкільного батьківського комітету, на яких були присутніпредставники батьківських комітетів кожного класу. У 2015-2016 р. було затверджено Положення про Раду школи усередній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 128.



Благодійний фонд “Моя рідна школа№ 128”
Батьківський комітет вирішив залучити додатковіджерела фінансування навчального закладу та їхраціональне використання. Було вирішеностворити Благодійний фонд “Моя рідна школа№128”.Це надало можливість забезпечити школуохороною, інтернетом, встановленням таобслуговуванням відеокамер, оновленнямгосподарчого інвентаря, сантехнічногообладнання, та ін. Фонд школи опікуєтьсястимулюванням талановитих учнів.



За 2015-2016 навчальний рік основна
допомога фонду школі становить:

Оплата охорони за вересень 2015-серпень 2016 271 560,00
Оплата технічного обслуговування відеонагляду* 19 996,80
За вивезення сміття 2 772,32
Інтернет для школи 16 500,00

Закупка побутової хімії, миючих засобів тощо* 23 710,39
Закупка ОЗ, інвентаря, кондиціонер, камеривідеонагляду, сантехніка, тріммер 99 245,47
Інші витрати по кошторису*(админ.витрати: зкупівля канц.товарів, запракв картриджів, друк планів, заправка вогнегасників) 28 815,61
закупівля ліків до медкабінету 5 417,16
Разом: 468 017,75



Співпраця з депутатами Київської міської ради Маляревичем О.В. та Петровцем О. Ф.
 Депутат Київської міської ради Маляревич ОлесьВікторович багато років допомагає нашій школі. У2014-2015 р., коли відбувався останній етапреконструкції школи № 128, він зробив все, щоб діти 1вересня 2015 р. зайшли в оновлену школу.
 Благодійний фонд Олега Петровця протягом 2015-2016 р. долучав учнів початкової школи до різних акцій:“Новорічний подарунок дітям”, “Веселі крашанки”,“Моє улюблене Лівобережжя” та організував виїзнийсемінар для учителів школи.











Аналіз звернень громадян з питань діяльності
навчального закладу

2015 01.01.16 -10.06.2016 Наслідки розгляду
Листи від школи Інші варіантивідповіді

Лист від голови шкільногобатьківського комітетушколи
1 Наказ поСЗШ 128

Лист Пономаренко К.І. про документи експлуатації школи 128
1 на РУО

Доповідні заст. директора Якубової Г.С. про відсутність працівників на роботі
2 отримані пояснювальні від працівників

Заяви батьків про                    вступ до школи - 11 батькам
Звернення батьків щодоповедінки учнів школи 4 батькам - 1 відмова від письмової   відповіді - 3Прохання батьківвиконано - 2

Всього 2 17



Дякуємо за увагу!


