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2015-2016 НАВУЧАЛЬНЫ ГОД

Асноўныя вынікі работы за 2015-2016 навучальны год сведчаць аб стабільнасці ў рабоце
сістэмы адукацыі. Сярэдні бал паспяховасці ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі
складаў 7,71. Вышэй за раённы паказчык ён быў у ДУА: “Гімназія №1 г. Навагрудка” 8,44 , “Гімназіі №2 г.Навагрудка” - 7,89 , “Сярэдняй школе №4 г. Навагрудка” - 7,77.
Навучальны год на “9” і “10” балаў скончылі 424 вучні ці 13%. Найбольшая колькасць
выдатнікаў была ў ДУА: “Гімназія №1 г. Навагрудка”- 20,38%, “Сярэдняй школе №4 г.
Навагрудка” - 16,56%, “Гімназіі №2 г. Навагрудка” - 13,2%. Паказчык якасці адукацыі
складаў 84,95% (паказчык якасці адукацыі - гэта суадноснасць колькасці вучняў, якія
навучаліся на “6” - “10” балаў, да агульнай колькасці вучняў у школе). Вышэй раённага ён
быў у вучняў ДУА “Гімназія №1 г. Навагрудка” - 100%, ДУА “Гімназіі №2 г.Навагрудка” 94,4%, ДУА “Сярэдняй школы №7 г. Навагрудка” - 93,3%. Пасведчанне асобага ўзору
атрымалі 50 выпускнікоў базавай школы. 36 выпускнікоў сярэдняй школы 2015-2016
навучальнага года былі ўзнагароджаны залатымі і сярэбранымі медалямі. Па выніках ЦТ
атрымалі 100 бальныя сертыфікаты: Магільніцкая Анастасія па біялогіі (СШ№5), Загдай
Анастасія па беларускай мове (Гімназія №1), Маляўская Дар’я па грамадазнаўству
(СШ№5). Паказчык паступлення ў ВНУ склаў 67%.

У школах горада і раёна на працягу 2015-2016 навучальнага года працавала 705
факультатываў, якімі было ахоплена 95,7% вучняў 1-11 класаў. Для задавальнення
адукацыйных запытаў высокаматываваных вучняў былі адкрыты дзесяць 10-х
профільных класаў, у якіх займалася 86 вучняў. У прыярытэце былі замежныя мовы і
матэматыка. У шасці 11-х профільных класах навучаліся 92 вучні. Працягвалася
практыка адкрыцця спецыялізаваных класаў. На базе ДУА “Сярэдняя школа №7 г.
Навагрудка” быў адкрыты кадэцкі клас і спецыялізаваны клас па спорце (па біятлоне), а
на базе ДУА “Сярэдняя школа №3 г.Навагрудка” -прававы клас.

Выніковая работа педагогаў Навагрудчыны прынесла 20 дыпломаў на прадметных
алімпіядах на трэцім, абласным этапе. У лідарах па колькасці дыпломаў былі вучні ДУА
“Гімназіі №1 г. Навагрудка” -11 пераможцаў, ДУА “Сярэдняя школа №4 г. Навагрудка” - 3
пераможцы і ДУА “Сярэдняя школа №7 г. Навагрудка” - 2 пераможцы. Значны ўклад у
падрыхтоўку пераможцаў прадметных алімпіяд унеслі педагогі ДУА “Гімназія №1 г.
Навагрудка”: Аляшкевіч Людміла Аляксандраўна, Туманава Ірына Аляксандраўна,
Малуха Людміла Міхайлаўна, Саракапыт Алена Віктараўна Педагогі ДУА “Сярэдняя
школа №4 г.Навагрудка”: Мікалаева Ірына Вячаславаўна, Асмаловіч Вячаслаў Часлававіч
і Гуцько Ларыса Мікалаеўна з ДУА “Сярэдняя школа №5 г. Навагрудка”.
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У 2015-2016 навучальным годзе адукацыйны працэс ва ўстановах адукацыі раёна
забяспечваў 981 педагагічны работнік і 16 трэнераў –выкладчыкаў. Ва ўстановах
агульнай сярэдняй адукацыі працавалі 663 педагогі, дашкольнай адукацыі - 242,
дадатковай адукацыі - 76 педагагічных работнікаў. Вышэйшую адукацыю мелі 91,2%
педработнікаў. Катэгарыйны ўзровень педагагічных работнікаў на працягу 2014-2015 і
2014-2016 навучальных гадоў заставаўся стабільным - 70% педагагічных работнікаў мелі
“вышэйшую” і “першую”кваліфікацыйную катэгорыі. На працягу навучальнага года 30
педагогаў падцвердзілі “вышэйшую” катэгорыю. Найбольшая колькасць педагогаў з
“вышэйшай” катэгорыяй працавала ў ДУА “Сярэдняя школа №4 г. Навагрудка” - 34,2%,
“Сярэдняя школа №5 г. Навагрудка” - 48,3%. Па стажы работы педагагічныя работнікі
падзяляліся на наступныя групы:

Ад 0 да 5 гадоў - 14,6%

Ад 5 да 15 гадоў - 13,2%

Больш 15 гадоў - 72,3%.

У 2015-2016 навучальным годзе сістэма адукацыі раёна папоўнілася 50 маладымі
спецыялістамі. Пасля адпрацоўкі двух гадоў паказчык замацавання маладых
спецыялістаў складаў 78,3%. Гэтаму спрыяла сістэма падтрымкі маладых спецыялістаў,
якая рэалізоўвалася на раённым узроўні. 4 жніўня 2016 года быў ўведзены ў
эксплуатацыю інтэрнат для маладых спецыялістаў сацыяльнай сферы на 33 месцы. Гэта
была другая ўстанова такога тыпу ў раёне, адкрытая за 2014-2016 гады.

У васьмі ўстановах адукацыі раёна на працягу навучальнага года была арганізавана
работа груп, у якіх 48 вучняў 10-11 класаў асвойвалі праграму факультатыва “Прафесія
педагог”, на базе ДУА “Сярэдняя школа №4 г. Навагрудка працаваў клас педагагічнай
накіраванасці. Сталі студэнтамі педагагічных ВНУ краіны 11 выпускнікоў 2015-2016
навучальнага года, якія паступалі па мэтавым накіраванні. Па выніках работы за год 250
педагагічных работнікаў раёна атрымалі ўзнагароды (граматы, ганаровыя граматы,
падзякі і г.д.).
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На 01.09.2015 года ў Навагрудскім раёне працавала 309 класаў- камплектаў, у якіх
навучаўся 4351 вучань. Сярэдняя напаўняльнасць класаў па раёне складала 14,11 вучня,
па горадзе гэты паказчык складаў 17,21, па сяле - 7,73 вучня. У 33 першых класах ў
раёне навучаліся 498 дзяцей, у дзявятых - 402 вучні, скончылі сярэднюю школу 288
выпускнікоў.

Установы дашкольнай адукацыі наведвалі 1652 дзіцяці. З 01.09.2015 года быў закрыты
Няўдзянскі дзіцячы сад.

У раёне захоўвалася традыцыя правядзення штогадовага агляду –конкурсу “Установа
адукацыі ўзорнай якасці і парадку”. Па выніках работы за 2015 год пераможцамі былі
прызнаны: ДУА “Гімназія №1 г.Навагрудка”, “Сярэдняя школа №7 г. Навагрудка”,
“Сярэдняя школа №4 г. Навагрудка” – у першай групе. У другой групе - (да гэтай групы
адносіліся ўстановы з колькасцю вучняў да 200) ДУА “Валеўскі ВПК дзіцячы сад
сярэдняя школа”, “Пятрэвіцкі ВПК дзіцячы сад сярэдняя школа”, “Нягневіцкая сярэдняя
школа”. Сярод дашкольных устаноў: ДУА “Яслі сад №6 г. Навагрудка”, “ДЦРДз №1 г.
Навагрудка”, “ Яслі сад №10 г.Навагрудка”.

У рамках плана мерапрыемстваў па папулярызацыі беларускай мовы ў сістэме
дашкольнага выхавання працавала 11 дашкольных груп з беларускай мовай навучання з
ахопам 219 дашкольнікаў.

На пачатак навучальнага года на тэрыторыі раёна пражывалі 823 дзіцяці з АПФР, у тым
ліку 126 дзяцей- інвалідаў.Ахоп адукацыйнымі паслугамі гэтай катэгорыі дзяцей складаў
99%.

У рамках абласнога агляду- конкурсу на лепшую пастаноўку работы “Выхаваўчая
прастора рэгіёну як фактар паспяховай сацыялізацыі і грамадзянска-патрыятычнага
станаўлення асобы” Навагрудскі аддзел адукацыі спорту і турызму быў адзначаны
Дыпломам 3 ступені.

На працягу навучальнага года Моладзевы парламент пры Навагрудскім раённым савеце
дэпутатаў ініцыяваў і рэалізаваў пры падрымцы Навагрудскага РВК шэраг
сацыяльна-значных праектаў. Сярод іх: “Стары парк па-новаму”, “Музей у чамадане”.
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Стабільна высокім заставаўся ахоп вучнёўскай моладзі грамадскімі арганізацыямі.
Колькасць членаў БРПА складала 97,4% вучняў адпаведнага ўзросту, членаў БРСМ 91%.

На базе ўстаноў адукацыі раёна працавала 8 музеяў і 4 музейныя пакоі. Актыўна
развівалася экскурсійная дзейнасць ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. Было
праведзена 606 экскурсій па адметных месцах нашай краіны з ахопам 16 809 вучняў (на
аднаго вучня прыходзілася 3,5 экскурсій). Развівалася супрацоўніцтва ўстаноў адукацыі
з Навагрудскім благачыннем Беларускай праваслаўнай царквы па духоўна-маральным
выхаванні падрастаючага пакалення. Факультатыўны курс “Асновы праваслаўнай
культуры” вывучала 200 вучняў першага класаці 41% ад агульнай колькасці
першакласнікаў. Факультатыў “Асновы праваслаўнай маральнасці” выкладаўся ў 17
установах агульнай сярэдняй адукацыі з ахопам 244 вучняў 5-11 класаў. Упершыню ў
аздараўленчым лагеры “Свіцязь” была арганізавана змена духоўна-маральнага
накірунку, аздараўленне прайшлі 175 дзяцей з розных рэгіёнаў нашай краіны.

Установы адукацыі здолелі зацікавіць і прыцягнуць у школы ў шосты школьны дзень
(суботу) 80% вучняў. Ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі працавала 179 гурткоў,
секцый. Усяго дзейнічала 458 аб’яднанняў на базе ўстаноў рознага тыпу, 44% з іх
працавала ў суботні дзень. Ва ўстановах дадатковай адукацыі займаліся 2100 дзяцей і
падлеткаў.

На ўліку ў ІСН знаходзіліся 15 падлеткаў.

Забяспечанасць устаноў агульнай сярэдняй адукацыі спартыўным інвентаром складала
83%. Спартыўнымі секцыямі было ахоплена 72% вучняў 1-11 класаў. Раённая
спартакіяда ў 2015-2016 навучальным годзе праводзілася па 14 відах спорту.
Пераможцамі былі каманды ДУА “Гімназія №1 г. Навагрудка (першая група), “Уселюбскі
ВПК дз. сад сярэдняя школа”(другая група). Каманды юных спартсменаў прынялі ўдзел у
19 абласных і рэспубліканскіх спаборніцтвах. Вынікам работы ў галіне фізічнай культуры
стала падрыхтоўка трэнерамі-выкладчыкамі і настаўнікамі фізічнай культуры 4
кандыдатаў у майстры спорту і 45 першаразраднікаў. Было перададзена ў вышэйшае
звяно спартыўнай падрыхтоўкі 7 выхаванцаў спартыўных школ раёна. У склад
нацыянальных камад краіны ўваходзілі 12 спартсменаў Навагрудчыны. Па выніках
прафілактычнага агляду вучняў у верасні-лістападзе 2015 года выявілася што:
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- 27,19% дзяцей мелі першую групу здароўя (прызнаны абсалютна здаровымі)

- 61,24% адносіліся да другой групы здароўя (мелі нязначныя адхіленні)

- 10,72% адносіліся да трэцяй групы здароўя (мелі хранічную паталогію)

- 0,86% адносіліся да чацвёртай групы здароўя (былі інвалідамі)

У летні перыяд прайшлі аздараўленне1852 школьнікі, у тым ліку ў лагерах з
кругласутачным знаходжаннем - 1021 дзіця.
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