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1. Загальні відомості про навчальний 

заклад
Назва Вараська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№5

Комунальна власність Вараської міської ради

Юридична адреса- м-н Вараш 36, м. Вараш, Рівненська 

область, 34400

Мова виховання та навчання-українська

Кількість класів-33, місць за проектом-1296

Режим роботи навчального закладу-однозмінне

навчання.



Кількість учнів та класів

у навчальному закладі

Загальноосвітня школа
Усього 

у навчальному 

закладі
Початкова школа Основна школа Старша школа

1–4 класи 5–7 класи 8–11 (12) класи

1–11 (12) класи
К-сть 

класів

К-сть 

учнів

К-сть 

класів

К-сть 

учнів

К-сть 

класів

К-сть 

учнів

12 334 9 224 9 212

Усього класів школи: 30

Усього учнів школи: 770

Середня наповнюваність:  26



Рух учнів упродовж навчального року
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Кількість 

класів на

паралелі

3 3 3 3 12 3 3 3 3 2 14 2 2 4 30

Кількість учнів

на початок 

нового 

навчального 

року

87 76 81 92 336 82 72 71 74 53 352 43 39 82 770

Прибуло учнів - 2 4 1 2 - 9 9

Вибуло учнів - 2 2 2 3 2 11 2 2 13

Кількість учнів 

на кінець 

навчального 

року

336 82 74 70 73 51 350 80 766



2. Матеріально-технічна база 

навчального закладу

2.1.Облаштування приміщень та території 

навчального закладу.

2.2.Відповідність приміщень та території 

навчального закладу санітарно-гігієнічним нормам.

2.3.Поліпшення матеріально-технічної бази 

навчального закладу протягом навчального року.

2.4.Проведення ремонтних робіт протягом 

навчального року.

2.5.Дотримання правил охорони праці та безпеки 

життєдіяльності.



Облаштування території навчального 

закладу велопарковками

Подарунок від міської влади



Щорічне облаштування території школи 

квітниками, висаджування дерев, 

скошування трави



Облаштовано 2 майданчики для гри 

у баскетбол 3х 3 за кошти спонсора



Облаштування

кабінету інформатики за кошти 

місцевого бюджету (кінець 2017 року )

Комп’ютери 13шт              Інтерактивна дошка з 

106 000  грн.                        проектором- 36 000 грн

Багатофункціальний пристрій – 8 000 грн. 



Облаштування приміщень навчального 

закладу

Придбання для кабінету 

заступників столів 

офісних на хромових 

ніжках(4шт. по 594.00 

грн.)-2376.00 грн.

столів комп’ютерних 

кутових (4 шт. по 1870.00 

грн.)-7480.00 грн за кошти 

передбаченні кошторисом 

закладу на 2017 рік



2.1.Облаштування приміщень 

навчального закладу

Забезпечення робочого місця вчителя 

письмовими столами



Одлаштування

коридорів лавками 

для відпочинку 

учнів за кошти  

спонсора



Облаштування кабінету психологічної служби та 

медіацентру за рахунок коштів благодійника

Заміна меблів, освітлення та придбання м’яких 

пуфів.



Облаштування кімнати школяра за кошти 

благодійника (2017-2018 навчальний рік)

Заміна 

світильників, 

придбання столів, 

шаф.



Забезпечення приміщення  бібліотеки 

телевізором (подарунок батьків)

та меблями (придбано за кошти закладу)



Забезпечення спортивної зали 

спортінвентарем  на суму 

50 000.00 грн за програмою 

міської ради



Забезпечення медичного пункту

Придбання медикаментів та перев’язочних матеріалів 

на загальну суму 7999,81 грн



Відповідність приміщень та території 

навчального закладу санітарно-

гігієнічним нормам

Територія та приміщення Вараської

ЗОШ І-ІІІ ст. №5 відповідають Державним

санітарним правилам і нормам 

влаштування, утримання загальноосвітніх

навчальних закладів та організації навчально-

виховного процесу про що засвідчує акт 

готовності навчального закладу до нового 

навчального року.



Проведення ремонтних робіт протягом 

навчального року

1.Проведення ремонту студії хореографії.

2.Виконано ремонт санвузлів.

3. Встановлено обладнання для тепловузла.

4. Часткова заміна каналізаційних труб 

власними силами та коштами.

5. Проведено косметичний ремонт приміщень 

навчального закладу власними силами та за 

допомогою батьків.

6. Встановлено протипожежні евакуаційні 

двері .



Відремонтовано студію хореографії за 

сприяння народного депутата ВРУ 

Яніцкого В.П.

Було                                        Стало



Ремонт санвузлів за сприяння Яніцкого В.П.



Встановлення обладнання для тепловузла

та заміна водоміра гарячої води

ТОВ «Фірма «Гольфтрім-410359,00

ТОВ «МП ЗЕТ» -9597,00



Часткова заміна каналізаційних труб власними 

силами та коштами.

Проведено 

заміну у пральні 

та у 

підвальному 

приміщенні



Дотримання правил охорони праці 

та безпеки життєдіяльності

Встановлення евакуаційних протипожежних дверей у будівлі 

закладу.

Встановлення системи відеонагляду навколо школи та у 

приміщенні-117583.00 грн. виконавець фірма «Імбекс» м.Вараш



Придбання за кошти місцевого бюджету

-Паливно мастильні матеріали-1250.00 грн

-Робочий одяг та аксесуари для нього-4160.00 грн

-Лляні матеріали (мішковина)-7700.00 грн

-Паперові чи картонні реєстраційні журнали (класні 

журнали)-1858.00 грн

-Основні неорганічні хімічні речовини(сода, хлорель, хлорне 

вапно)-7057.00 грн

-Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного 

друку ( катриджи, тонери, комплект чорнил)-29720.00 грн

-Елементи електричних схем (розетки)-766.00 грн

-Частини до світильників та освітлювального обладнання 

(лампи, дроселі, комутатори) –4370.00

-Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і 

приладдя для закладів громадського харчування ( пензлі, відра, 

мітли, щітки)-3693.42 грн



-Продукція для чищення (порошки, мило, засіб для миття, чистячий

порошок-2495.00 грн

-Магістралі, трубопроводи, труби та супутні товари 

( змішувачі, шланги, катриджі)-2690.00 грн

-Замки , ключі, петлі (замки, серцевини)-1900.00 грн

-Кріпильні матеріали (саморізи, дюбиля)-133.00 грн

- Для майстерні (викрутки, напилки, свердла, полотно для ножівки, 

диск відрізний та напильники)-4625.00 грн

-Фарби (емалі, сніжка)-13344.00 грн

-Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники-755.73 грн

-Двері-14000.00грн

-Для кабінету хімії ( лабораторне обладнання)-6635.00 грн

-Для кабінету біології (таблиці, мікропрепарати)-1350.00 грн

-Для бібліотеки( карточки, столи, стелажі, шафи)-25657.00 грн

-Для кабінету математики (моделі, набори, фігури, стенди) -12499.00 

грн

-Для спортивної зали (спортінвентар)-28936.00 грн

-Лінолеум-37134.00 грн

-Комплект сидіння та спинки-4170.00 грн



За кошти місцевого бюджету у 2018 році 

власними силами та з допомогою батьків 

виконано косметичний  ремонт

коридорів, рекреацій, стель, вбиралень

майстерень, спортивних зал та ін.



3. Кадрове забезпечення навчального закладу

1. Кількісний склад працівників 

навчального закладу:

- кількість штатних одиниць за 

штатним розписом-44 

- кількість фактично зайнятих посад-

44

- вакансії-0



Кількісний склад працівників

Усього педагогічних працівників 72

З них:

• учителів 67

• практичний психолог 1

• соціальний педагог 1

• асистент вчителя 1

• педагогів-організаторів 1

• керівників гуртків 1

Усього обслуговувального

персоналу

29

Усього працівників 101

З них працює за сумісництвом 0



Якісний склад педагогічного 

колективу
Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень
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Кількість 

педагогічних 

працівників 13 2 3 52 32 7 1



Вік педагогічних працівників

до 30 років 31–40 років 41–50 років 51–55 років
Більше

55 років

Кількість

педагогічних 

працівників

8 5 28 12 19



Педагогічний стаж працівників

до 

3 років

понад 

3 роки

понад 

10 років

понад 

20 років

понад 

30 років

понад 

40 років

понад 

50 років

Кількість 

педагогічних 

працівників

5 3 6 30 25 3 -



Проходження педагогічними 

працівниками курсів підвищення 

кваліфікації
Протягом року вчителі школи підвищували

свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти,

участі у роботі шкільних, загальноміських і

обласних семінарах, навчання на курсах

післядипломної освіти, навчання на семінарах-

тренінгах для учителів майбутніх

першокласників, а також в рамках атестації:

18 (24%) педагогів школи пройшли курси з

підвищення кваліфікації, 16 (22%) – атестацію.



Учителям Бойчук А.А., Дацькій Л.І.,

Коваленко С.О., Савороні Н.М, Тутевич

М.П., Ходаріній І.Є. присвоєно педагогічне

звання “старший учитель”, 6 учителів

підтвердили педагогічне звання «старший

учитель», 14 - кваліфікаційну категорію

“спеціаліст вищої категорії”, а

соціальному педагогу Марангос-Гададі

А.Д. було присвоєно кваліфікаційну

категорію «спеціаліст другої категорії».



Керівник навчального 

закладу

Пашко Руслан Федорович, 

освіта-вища, 

стаж педагогічної роботи-

27 років, 

стаж роботи на посаді –

11 років



Заступник директора 

школи з навчальної з 

роботи

Книшук Віра Василівна,

освіта-вища, 

стаж педагогічної 

роботи-36 років,

стаж роботи на посаді-

18 років.



Заступник директора 

школи з навчальної з 

роботи

Дацька Людмила 

Іванівна,

освіта-вища, 

стаж педагогічної 

роботи- 42 років, 

стаж роботи на посаді-

11 років.



Заступники директора 

школи з навчальної з 

роботи

Нестерчук Ольга 

Олександрівна,

освіта-вища, 

стаж педагогічної 

роботи- 37 років, 

стаж роботи на 

посаді- 25 років.



Заступники 

директора школи з 

виховної роботи

Ходаріна Ірина 

Євгенівна

освіта-вища, 

стаж педагогічної 

роботи-19 років, 

стаж роботи на 

посаді- 16 років.



Медичне обслуговування учнів у навчальному 

закладі:

1.Пріоритетні напрями роботи у школі є 

створення здорових умов для здобувачів освіти 

та використання у освітньому процесі 

здоров’язберігаючих технологій. Заклад тісно 

співпрацює з СМСЧ №3 щодо надання 

медичних послуг.

2. Проведено поглиблений медичний огляд 

дітей віком 14 років. Підлягало огляду 70 учнів, 

з них не пройшли  огляд 5.



Під час огляду виявлено захворювань:

- Лор-паттології-15 (вперше-3);

- Двобічна плоскоступість-31 (вперше-11);

- Сколіотична постава-7 (вперше-3);

- Сколіоз-2 (вперше-1);

- Органів зору-22 (вперше-7);

- Ендокринної системи-7;

- Неврологічні захворювання-2;

- Органів травлення-2;

- Серцево-судинної системи-2;

- Сечовивідної системи-4 (вперше-1)

- Хірургічна паталогія-1



Організація харчування учнів

Назва організації, що постачає організовує 

харчування- ТЗВО «Віртуоз»

У школі організовано одноразове харчування учнів 

1-4-их класів, дітей пільгових категорій та 

вихованців ГПД. 

Гарячим харчуванням охоплено 397 учнів, з них –

344 віком від 6 до 10 років, 35 учнів віком від 10 до 14 

років, 18 учнів - від 14 до 18 років.

Забезпеченно харчуванням пільгових категорій-72 

учні.

Приписи Держпродспоживслужби виконуються 

організатором харчування вчасно.



Результати навчальних досягнень

учнів 3-11 класів

Рік Всього 

учнів 

школи

3-11-х 

класів

Початковий 

рівень

Середній 
рівень

Достатній 

рівень

Високий  

рівень

2016-

2017

628 17 185           324 102

2017-

2018

604 7 163           312 122



Результати олімпіад

Учні школи у 2017-2018 н.р. вибороли 24 

призових місця у ІІ етапі Всеукраїнських 

олімпіад з базових дисциплін, з них:

- І місць - 2 , 

- ІІ місць - 7 

- ІІІ місць - 15 . 

Одне ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської 

олімпіади з екології; три призових місця у ІІ 

етапі олімпіади «Юне обдарування» та одне 

призове місце у ІІІ етапі олімпіади «Юне 

обдарування» з природознавства.



Результати ДПА у 9-х класах

з/п Навчальний 

предмет

К-сть

учнів

у 

класах

Скла-

дало 

ДПА

Рівень

навчальних 

досягнень
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2016/

2017

2017/

2018

1 Українська

мова (диктант)

52 46 - 12 26 8 74,5% 73,9

2 Математика 52 46 12 18 12 4 45% 34,8

3 Англійська 

мова

47 42 3 11 14 14 - -

4 Правознавство 52 46 1 10 19 16 80% 76



ЗНО-ДПА у 11-х класах
Навчальний

предмет

Кількість 

осіб, що 

брали 

участь в 

ЗНО

Не подолали 

поріг «склав-

не склав»

Бали, кількість осіб

100-

120

120-

140

140-

160

160-

180

180-

200

Українська 

мова та л-ра

39 6 7 5 6 11 4

Історія 

України

28 5 8 7 6 - 2

Математика 25 4 8 2 2 5 4

Фізика 6 - 1 2 3 - -

Хімія 2 - - - - - 2

Біологія 5 - 1 - 2 2 -

Географія 14 2 4 1 3 2 2

Англійська

мова

10 - 4 3 3 - -



Рейтинг школи за результатами 

ЗНО-2018

1. По місту -4

2. По області

3.По Україні з хімії-130

Назва навчального закладу Місце TOP
Рейт. 

бал

Бал 

ЗНО

Учнів 

/ 

тестів

Склав 

(%)

Вараська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №5

Вараської міської ради

110 4497 106,5 122,5 39/129 87

Назва навчального закладу Регіон Місце TOP
Рейт. 

бал

Бал 

ЗНО

Тестів

/ 

склав

Скла

в (%)

Вараська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ст.№5 

Вараської міської рада

м. Вараш 130 4497 159,2 186,5 2/2 100



Організація освітнього процесу за 

індивідуальною формою навчання
Передумовою у забезпеченні 

успішності навчання дитини з 

особливими освітніми потребами 

у школі є індивідуалізація 

освітнього процесу.

Індивідуальне навчання 

освітнього процесу має на меті:

-розроблення комплексної 

програми розвитку дитини з 

особливими освітніми потребами, 

що допоможе педагогічному 

колективу закладу пристосувати 

середовище до потреб дитини;

-надання додаткових послуг та 

форм підтримки у процесі 

навчання;

-організацію спостереження за 

динамікою розвитку учня.



У школі навчалося 8 учнів з особливими 

потребами

З них троє відвідували 

комунальний заклад 

«Вараський міський центр 

соціальної реабілітації дітей-

інвалідів» імені З.А. Матвієнко.

5 учнів перебували на 

індивідуальному  навчанні 

вдома, але окремі заняття для 

цих дітей організовували в 

навчальному закладі.

Двоє учнів завершили 

навчання у школі: один після 9-

го класу, а другий – після 11 кл.



Створено умови для навчання учнів з особливими 

потребами у школі: власними силами виготовлено 

пандус на східцях та встановлено спеціальний знак 

на вхідних дверях.



У комунальному закладі

«Вараський міський

центр соціальної

реабілітації дітей-

інвалідів» 

імені З.А. Матвієнко

облаштовано столярними 

та слюсарними 

верстаками

майстерню для занять 

з трудового навчання 



Навчально-виховна робота у 

навчальному закладі

Форми роботи з педагогічними 

працівниками:

- круглі столи; 

- семінар-тренінг «Творчі резерви 

вчителів»,

- педагогічний консиліум «Інноваційні 

форми адаптації учнів 5-х класів до 

навчання в основній школі», 



- прес-конференція «Творча ініціатива 

класного керівника в оновленні форм та 

методів роботи», 

- методичний тиждень відкритих уроків 

та виховних заходів «Творча лабораторія 

вчителя»,

- зустріч за «круглим столом» між ДНЗ 

та ЗНЗ,

- участь педагогів школи у загальноміських 

семінарах з математики, інформатики, 

християнської етики та бібліотекарів.



Робота з молодими спеціалістами

Щоб допомоги молодим педагогам 

ефективно організовувати  роботу,  

підвищувати свій рівень фахової й 

методичної підготовки, у навчальному 

закладі було організовано наставництво з 

числа  досвідчених учителів,  розроблено 

відповідні плани консультацій та надано 

індивідуальну допомогу у  розв’язанні 

складних виробничих ситуацій.



Використання освітніх технологій у 

навчально-виховному процесі

В освітній процес школи педагогами

впроваджуються технології особистісно

зорієнтованого навчання та інформаційно-

комунікативні технології, функціонує клас, який

навчається за проектом «Один учень-один

комп'ютер» (Ковальчук З.П.). Учителі у педагогічній

діяльності використовують методики

інтерактивного навчання, інтегрованого навчання,

прямого викладання, проектні технології,

кооперованого навчання, критичного мислення, ігрові

технології , здоров'язберігаючі.



Участь в інноваційних проектах 

- Робота в Школі управління 

майстерністю з проблеми «Організаційно 

методичне забезпечення формування та 

розвитку управлінської компетентності 

керівників»,

- участь в обласному семінарі 

«Застосування ВЕБ-технологій в навчально-

виховний процес (Ковальчук З.П.), 

- участь в обласному семінарі «Застосування 

ВЕБ-технологій в навчально-виховний 

процес».



Методичні надбання педагогів. 

Участь у ярмарку педагогічної 

творчості 

Учасників- 5. Зокрема:

Болкуневич Л.М. « Впровадження 

здоров'язберігаючих технологій в навчально-

виховний  процес в початковій школі»; 

Воронець В.А. «Використання мультимедійних 

презентацій в початкових класах»; 

Фалько Г.І. «Щоденник здоров'я випускника 

початкової школи», 



Клімкович Ю.Й. «Методика виховання 

толерантності старшокласників засобами 

художньої культури»;

Шулячинська Н.А. «Розвиток творчих 

здібностей учнів на уроках географії в 

процесі використання комп’ютерних 

технологій». І саме ця робота стала 

призером міського етапу конкурсу і брала 

участь у обласному етапі.

Продовжувалась робота з вивчення 

педагогічного досвіду учителів  початкових 

класів Мирончук С.І. та Полюхович С.М. 



Участь у конкурсах
У ІІ етапі Міжнародного конкурсу з

української мови ім. П. Яцика учні школи

вибороли три призових місця, стали також

призерами міських етапів таких конкурсів, як:

Міжнародий мовно-літературий конкурс ім.

Т. Шевченка, міський фестиваль-конкурс

дитячої та юнацької творчості «Зіркова

хвиля», конкурси читців-декламаторів «Живи,

Кобзарю, в пам'яті людській» та «Поліські

пересмішники». А також були серед кращих у І

етапі конкурсу патріотичної пісні «Поліська

січ».



Крім того стали призерами у міському 

конкурсі плакатів «Скажемо наркотикам та 

СНІДУ—Ні», міському конкурсі декоративно -

ужиткового та образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край», у ІІ етапі XVІІ 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, у 

міському етапі Всеукраїнського конкурсу 

дитячого читання «Книгоманія-2018», 

Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та 

учнівської молоді «За нашу свободу.

Учні школи вибороли 5 перших місць, 3 других 

та 7 третіх у міських спортивних змаганнях та 

фестивалях.



У І етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри " Сокіл" ( Джура)

команда школи «Торнадо» стала переможцем у 

перетягуванні линви та захисті плакату на соціальну 

тематику



Проведення свята з нагоди річниці 

створення пластової станиці у місті


