
Робота  

колективу школи  

в 2018/2019 

навчальному році

Вересень 2019



Вільшанська 

загальноосвітня школа  

І–ІІІ ступенів               

(опорний навчальний заклад) 

Вільшанської районної ради 

Кіровоградської області



Медалісти

 1 золота медаль –

Янкова Єлизавета,    

11-Б клас

 1 срібна медаль –

Мовчан Аліна 

11-Б клас



ЗНО українська мова

17

35
37

11
Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

По закладу Кіровоградська 

область

Україна

7,1 5,9 6,4



ЗНО  математика

0

67

27

11
Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

По закладу Кіровоградська 

область

Україна

6,4 5,7 6,4



ЗНО біологія

0

56

44

0

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

По закладу Кіровоградська 

область

Україна

6,3 6,3 6,5



ЗНО географія

25

13
56

6
Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

По закладу Кіровоградська 

область

Україна

6,7 6,9 6,5 



ЗНО історія України

15

52

29
4

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

По закладу Кіровоградська 

область

Україна

7,3 7,2 7,1 



ЗНО англійська мова

0

100

00

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

По закладу Кіровоградська 

область

Україна

8 7,7 7,9



Всеукраїнські  предметні олімпіади
Географія

 Степаненко Микола, учень 11-А  класу,                    

Диплом ІІ ступеня

 Гончаров Іван, учень 10-Б класу, 

Диплом ІІІ ступеня

Вчитель Красота Олександр  Володимирович

Англійська мова

 Драндалуш Станіслав, учень 9-А класу, 

Диплом ІІІ ступеня

Вчитель Яременко Ріма Андріївна



Всеукраїнський конкурс-захист науково-

дослідницьких робіт учнів членів

Малої академії наук України
 «Фіторізноманіття селища Вільшанка», 

Пімкіна Богдана, 10-Б клас

 «Визначення частоти зустрічальності 
алельних генів та розв’язування задач з 
генетики та популяції за законом Харді-
Вайнберга», Самойлова Ірина, 11-Б клас

Науковий керівник Макарова Олена 
Миколаївна

 «Квадратні рівняння», Драганов Вадим, 

10-А клас 

Науковий керівник Хомяк Людмила 
Михайлівна

 «Поляризація світла, рідкокристалічні 
дисплеї»,  Абрамов Олексій,  9-А клас

Науковий керівник Куклій Наталія 
Борисівна



Результати участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті

науково-дослідницьких робіт учнів членів

Малої академії наук України

 Диплом ІІІ ступеня  обласного конкурсу-захисту науково-

дослідницьких «Поляризація світла, рідкокристалічні дисплеї», 

Абрамов Олексій,   9-А клас

Науковий керівник Куклій Наталія Борисівна



Міжнародні та Всеукраїнські 

предметні конкурси та ігри



Міжнародні та Всеукраїнські 

предметні конкурси та ігри



Обласний етап конкурсу

«Вчимося досліджувати та 

охороняти природу»

 Драганов Вадим, учень 10-А 

класу, «Енергія вітру»,  

номінація «Ресурси 

енергозбереження», 

диплом учасника

Керівник, вчитель фізики, 

Куклій Наталія Борисівна 



Обласні змагання 

«Захисник Кіровоградщини - 2018»

І місце - стрільба з пневматичної гвинтівки 

ІІ місце - підйом з переворотом на перекладині  

Керівник  команди - вчитель фізичної культури 

Касьяник Олександр Петрович



Обласна Спартакіада з тенісу

настільного серед загальноосвітніх

навчальних закладів

 Жебровський Олександр,  

7-Б

 Касьяник Назар, 11-Б

 Кириленко Дар´я, 11-Б

Тренер  - Касьяник Олександр

Петрович



Районний  етап конкурсу юних 

пожежників – команда «101»



Районний проект «Дитячий міст дружби»

Красногорівська школа



Шкільний  ярмарок



Галерея історії 

Вільшанщини і школи



Ремонт внутрішніх туалетів корпусу №1
Державні кошти

 Електросушилки для рук

 Раковини

 Бойлери

 Перегородки

 Унітази

 Гіпсокартон

 Пісюари

 Цемент

 Шпаклівка

 Водоемульсіонка

 Двері

 Дверні блоки

 Кахель

 Все для водогону, електрики, каналізації



Залишки на туалет 1 поверх

 Електросушилка для рук

 Раковина

 Бойлер

 Перегородки

 Унітаз

 Двері

 Дверні блоки

 Частково для водогону, електрики, каналізації



Ремонт внутрішніх туалетів корпусу №1

Батьківські кошти

 Налічніки

 Багет

 Кріплення

 Редукції

 Дюбеля

 Монтажна піна

 Профіль СД, УД

 Затірка швів

 Перфовугли



Ремонт  корпусу №1

Батьківські кошти

 Цемент на ремонт котельні

 Фарба  на коридор (3 поверх),  майстерню (підлога, 
вікна, двері, парти), їдальню (800 грн. з початкової 
школи)

 Водоемульсіонка на спортзал, майстерню

 Вапно (надвірні туалети, котельні) 

Державні кошти

Фарба на підлогу (1,2 поверх)

Спонсорські кошти

Фарба на підлогу спортзала



Ремонт  корпусу №2

Батьківські кошти 

Ремонт опалення  

 зварювальні роботи

 насос, труби, бензин, згони

Новорічні ранки  

Поточні ремонти  туалетів  

Підготовка  закладу по НУШ 

Поточний ремонт 

Державні кошти

Цемент на отмостку бокової стіни

Спонсорські кошти

Закупівля та завіз щебеню та отсєва



Матеріально-технічне забезпечення 

навчального закладу

Державні кошти

кабінет хімії: мультимедійне забезпечення: 

проектор і дошка

Кабінети І-х класів: ноутбуки, ламінатори, набори 

лего, роздатковий та демонстраційний матеріал

димова труба корпусу №2

Батьківські кошти

мультимедійне забезпечення кабінету англійської 
мови:  проектор, екран



Гурткова робота

краєзнавство

музично-театральний

умілі руки

юні дослідники біорізноманіття

юний кібернетик



Групи продовженого дня

Учні 

1-х класів

Учні               
2-4 класів, 

які 
потребують 

підвозу



Харчування учнів

Безкоштовне 

харчування

(1 раз), 10 грн.

Кошти 
селищної ради:

учні 1-4 класів 
не пільгових  

категорій,

діти учасників 
АТО  

Кошти районної 
ради: 

малозабезпечені

діти-сироти

інклюзія

Батьківська плата:

10 гривен сніданок 

14 гривен обід



Підвіз учнів

З 12 вересня відкрито маршрут: 

Вільшанська ЗШ І-ІІІ ступенів - кінець вулиці 

Українська (район Репˈяхівка) 



Невирішені питання на часі… 
 заміна вікон;

 перекриття дахів корпусів;

 перефарбування внутрішніх стін 
3-го поверху корпусу №1;

 утеплення стіни корпусу №2;

 оснащення кабінетів, майстерень,  
стадіону школи та спортивної зали 
сучасними засобами навчання;

 ремонт туалету корпусу на І поверсі 
№1;

 заміна димової труби корпусу №2



Дякую 

за 

увагу!


