ПРОБЛЕМА ШКОЛИ:
«Удосконалення навчально-виховного процесу –
запорука успішної соціалізації учнів та вчителів»
Рік заснування школи - 1982
Адреса школи: 87515,
м. Маріуполь, вулиця Казанцева, 25а
Директор школи :
Хомусяк Богдан Адамович

Структура школи:
ступінь — 18 класів (505 учнів)
ступінь — 19 класів (506 учня)
ступінь — 6 класів (140 учнів)
Загальна кількість учнів — 1151 чол.
I.
II.
III.

Відомості про педагогічний колектив:
Всього вчителів - 70
вчителів - методистів
старших вчителів
вчителів вищої категорії
вчителів першої категорії

-3
-6
- 17
- 38

Нагороди:
Почесною грамотою Президента України — 2
Почесною грамотою МОН України
— 8
Значком «Відмінник освіти»
— 14

Досягнення учнів у 2010-2011 навчальному році
Призери обласних олімпіад
— 1
Призери міських олімпіад
— 8
Учасник міжнародного конкурсу «Екософт 2010» — 1
Призери міського туру МАН
— 2
Конкурс «Кенгуру» (учасників - 146)
— 61
Конкурс «Російське ведмежа» (учасників - 76)
— 6
Конкурс «Колосок» (учасників - 108)
— 66
Конкурс «Смішний колосок» (учасників - 46)
— 22
Конкурс «Соняшник» (учасників - 36)
— 2
Конкурс «Левеня» (учасників - 11)
— 9
Конкурс «Лелека» (учасників - 23)
— 13
Конкурс імені Шевченка (міський етап)
3 місце

Спортивні досягнення учнів
Юні спортсмени школи напротязі п’яти останніх років багаторазові чемпіони та призери міської
спартакіади школярів, переможці та призери численних футбольних турнірів різних рівнів, у тому
числі на Кубок міського голови.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ
 Освоєння технології В. Зайцева по підвищенню якості знань молодших школярів
 Диференційований підхід у навчанні молодших школярів на основі технології
С. Логачевської
 Вивчення другої іноземної мови в початковій школі (2-4 класи)
 Організація профільного навчання:
 історико-філологічний – 10 кл.
 хіміко-біологічний – 11 кл.
 інформаційні технології – 10 кл.
 фізико-математичний – 11 кл.
 українська філологія – 10-11 кл.
 спортивно-оздоровчий (загальнофізична
підготовка, уроки футболу) – 5-9 кл.
 Розроблена Програма підтримки обдарованої дитини на основі регіональної програми
«Обдаровані діти».

Школа є базовою для організації:
 міських конкурсів «учитель року»
 практичних занять для слухачів міських
курсів підвищення кваліфікації вчителів
початкових класів
 спортивних змагань

 в місті міжнародних конкурсів: «Кенгуру»,
«Колосок», «Російське ведмежа», «Смішний
колосок»
 предметних олімпіад з фізики, астрономії,
біології

Надаються додаткові послуги
 допомога практичного психолога, логопеда
 навчання бісероплетінню (гурток)
 студія спортивних і бальних танців
 навчання туристичної майстерності (гурток)

 одержання знань з дорожнього руху (загін
ЮІР)
 навчання основам комп'ютерного дизайну

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
Навчальні кабінети
Спортивні зали
Футбольне поле з синтетичним покриттям
Басейн для плавання
Комплексний спортивний майданчик
Комп’ютерний клас
Кабінет музики
Актовий зал з майданчиком для танців
Шкільний тир

41
3
1
1
1
2
1
1
1

ОСОБЛИВОСТІ ЗАКЛАДУ
На базі школи працюють:
 СК «Іллічівець» (футбол, вільна боротьба)
 СК «Азовмаш» (греко-римська боротьба)

 Міська федерація по карате і таеквон-до
 Студії спортивного, бального танців

Школа співпрацює з:






ВНЗ І-ІV рівнів акредитації
Міським ЦХЕТМ
Міським центром позашкільної роботи по місцю проживання
Художньою школою
Музичною школою №2







Школою мистецтв
ДЮСШ
СЮТ
Палацами культури
Бібліотеками

