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У минулому навчальному році у НВК працювали 1,2 клас та 1- 7
гімназійні класи (5-11 класи), в яких навчалося 176 учнів. Середній бал
навчальних досягнень
учнів по навчально-виховному комплексу
становить 9,0. Учні першого класу початкової школи засвоїли програму з
навчальних предметів інварінтної частини навчального плану. Двоє
випускників (17%) не склали пороговий рівень ЗНО.
Методична робота у навчально-виховному комплексі була
організована через роботу шкільних методичних об′єднань вчителів
суспільно-гуманітарного циклу, вчителів природничо-математичного
циклу та класних керівників, котрі працювали за власними графіками
роботи і засідали один раз в четверть. В період між засіданнями вчителі
відвідували уроки один одного. Найчастіше проблеми, пов’язані з
організацією навчально-виховної роботи обговорюються у формі
методичних посиденьок. З багатьох предметів поновлено і постійно
оновлюються тематичні інформаційні стенди.
Вчителі навчально-виховного комплексу регулярно відвідували
засідання шкільних та міських методоб′єднань з різних предметів, а також
на базі закладу були проведені наступні засідання методичних об’єднань:
12.11.2015 – міське методичне об’єднання вчителів угорської мови
та літератури;
03.03.2016 – міське методичне об’єднання вчителів хімії.
Вчителі гімназії були учасниками таких заходів:
22.10.2015 – Берча М.В. була учасником семінару «Мультимедійні
засоби та інтерактивні методики навчання правам людини»
30.10.2015 року – Борисова Є.Е. була учасником Міжнародного
науково-методичного семінару «Особливості підготовки педагогічних
працівників для роботи у навчальних закладах з мовами навчання
національних меншин» (м. Берегово).
19.10.2015 - майстер-клас вчителів української мови для студентів
5 курсу філологічного факультету УжНУ;
В навчально-виховному комплексі працює кабінет української мови
та літератури, кабінети інформатики та кабінет фізики. Вчителі закладу
регулярно вивчають нову методичну літературу з предметів, що
викладають, і не тільки в друкованому варіанті, а й у електронному також,
використовуючи можливості
Інтернету. Кабінет інформатики дає
можливість продовжити навчання у вільній формі для вивчення різних мов
програмування, а також користуватися Інтернет-технологіями.
У гімназії працює 23 вчителів, з них вищу категорію мають 14,
першу категорію – 2, ІІ категорію - 2, спеціалістів – 3, молодших

спеціалістів - 2. Шестеро вчителів мають педагогічне звання «учительметодист», педагогічне звання «старший учитель» - 5.
У 2015-2016 навчальному році у гімназії атестувалися:
Іллар К.Я., вчитель історії, І кваліфікаційна категорія;
Барат Є.Й., вчитель біології, вища кваліфікаційна категорія;
Біро Ф.Г., вчитель інформатики, вища кваліфікаційна категорія;
Ковач П.П., вчитель угорської мови та літератури, вища
кваліфікаційна категорія та педагогічне звання «учитель-методист»;
Рінгер К.В., вчитель української мови та літератури, вища
кваліфікаційна категорія та педагогічне звання «учитель-методист»;
Томчич К.К., вчитель фізкультури, вища кваліфікаційна категорія
та педагогічне звання «учитель-методист».
У 2015 - 2016 навчальному році учні НВК досягли хороших
досягнень. У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учні посіли 17
призових місць, у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад посіли 2
призових місця.
Важливе значення для оцінки результатів навчальної діяльності як
учнів, так і вчителів мають результати обласних предметних олімпіад,
організованих Закарпатським угорськомовним педагогічним товариством.
Тут учні гімназії також посіли 7 призових місць.
Колектив закладу працює над тим, щоб разом із збереженням
національної самобутності учнів виховати справжнього громадянина
України. З цією метою вивчаються історія України та Угорщини,
українська та угорська література. На уроках математики, історії України
та інших предметів навчальної програми учні вивчають термінологію на
двох мовах.
Учні закладу були учасниками програми розвитку обдарованої
молоді, організованої благодійною організацією «Геніус», за наслідками
якої вони отримали кращі знання та були нагороджені можливістю
відпочинку за кордоном.
У навчально-виховному комплексі працює шкільний хор,
вокальний ансамбль, гурток народного танцю та інші. Їхні виступи можна
було побачити на різних шкільних та позашкільних заходах: на концертах,
присвячених Дню міста та Дню захисту дітей на площі Театральній, на
зустрічі з колишніми випускниками гімназії, на різних шкільних святах
(“Посвячення у гімназисти”, „Різдвяний концерт”, „День Матері”,
“Останній дзвінок” і т.д.). Навчально-виробнича практика виконується з
краєзнавчим компонентом. Учні гімназії були учасниками обласних
культурно-просвітніх акцій «Ким є для мене Великий Кобзар» та майстеркласу з писанкарства, організованих за сприяння Центру культур
національних меншин Закарпаття.
Протягом навчального року були проведені наступні заходи:

свято до Дня вчителя;
вечір-реквіум, присвячений пам′яті жертв при м.Арад;
вечір-реквіум, присвячений відзначенню подій 1956 року;
свято Миколая (не тільки для учнів закладу, але й для дітей угорської
групи ДНЗ «Дзвіночок»);
- свято “Посвячення у гімназисти”;
- Різдвяний концерт;
- конкурс на кращу ялинкову прикрасу, виготовлену власними руками;
- зустріч з колишніми учнями гімназії;
- літературні журнали до Дня Соборності України та дня народження
Т.Г.Шевченка та інших річниць;
- конкурс виразного читання поезій Т.Г.Шевченка;
- конкурс «Нумо, дівчата, нумо, хлопці»;
- вечір до Національного свята угорців 15 березня;
- вшанування пам’яті жертв Голодомору;
- виставка „Великодній кошик”;
- бал –маскарад «Форшонг»;
- концерт до Дня матері;
- тиждень угорської культури;
- тиждень екології та відзначення Дня Землі;
- акція-конкурс „Хто більше збере макулатури”
- участь у акції «Серце до серця»;
- зустріч з лікарями в рамках відзначення Міжнародного дня боротьби з
туберкульозом та СНІДом;
- зустрічі з юристами та поліцейськими у рамках Тижнів правового
виховання та безпеки дорожнього руху;
- догляд за могилами угорських солдатів на кладовищі мікрорайону
„Шахта”;
- різноманітні конкурси малюнків та плакатів на різні теми тощо.
Також учні гімназії приймали участь у різноманітних міських
спортивних змаганнях.
буфетною продукцією .
Медичне обслуговування учнів забезпечується лікарем та
медсестрою, які приходять раз на тиждень, медичний кабінет діє при
гімназії.
Вчителі раз на рік проходять обов’язкове медичне обстеження до
початку навчального року. Медичні книжки вчителів зберігаються у
навчальному закладі.
Проводиться робота з організації безпеки навчально-виховного
процесу. У кожному кабінеті школи є журнал з ТБ. Не менше, ніж один раз
на семестр у кабінеті фізики, хімії учні проходять черговий інструктаж з
ТБ і розписуються про це. На електричних розетках є надписі 220 w.
Санвузли постійно змиваються і відповідальні за їх утримання у чистоті
−
-

мають для цього окремо відведені відра та дезинфікуючі засоби. Кожне
приміщення забезпечене вогнегасником.
Тривалість перерв відповідає санітарним вимогам: не менше 10-ти
хвилин.
У школі працює 2 прибиральниці, які слідкують за чистотою
коридорів та класів.
Питання соціальної підтримки вирішено найкраще. Через
громадську організацію батьки на кожну дитину отримують разову
матеріальну допомогу. Матеріальна допомога організовується через
конкурсну систему, однак всі конкурсні заявки практично проходять і
підтримка таким чином гарантована. В минулому навчальному році 14
учнів отримали соціальну допомогу від одного з благодійних фондів.
З початку навчального року класними керівниками зроблено аналіз
соціального стану учнів. На цій підставі складено списки учнів
малозабезпечених сімей та неблагополучних сімей, списки дітей різних
соціальних категорій.

