ПАСПОРТ
Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9
Ніжинської міської ради Чернігівської області
(назва закладу освіти відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи)

Юридична адреса: вул. Шевченка, 103, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16610
Електронна адреса: zosh9-nizhyn@ukr.net
1. Загальні відомості про адміністрацію закладу освіти
ПІБ РИБАК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
Директор
Дата, місяць та рік народження: 21 серпня 1972 р.
Повна назва закладу вищої освіти та рік закінчення
Ніжинський державний педагогічний інститут
імені Миколи Гоголя, 1994р.
Працює на посаді з 31.08.2015 року.
Має вищу кваліфікаційну категорію та звання
«учитель-методист».
ПІБ Іващенко Наталія Миколаївна
Заступник директора
Дата, місяць та рік народження: 21 липня 1968 р.
з навчально-виховної
Повна назва закладу вищої освіти та рік закінчення
роботи
Ніжинський державний педагогічний інститут
імені Миколи Гоголя, 1994р.
Працює на посаді з 29.08.2008 року.
Має вищу кваліфікаційну категорію та звання
«учитель-методист».
ПІБ Сердюк Алла Анатоліївна
Заступник директора
Дата, місяць та рік народження: 09 травня 1983 р.
з навчально-виховної
Повна назва закладу вищої освіти та рік закінчення
роботи
Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя, 2005р.
Працює на посаді з 02.01.2018 року.
Має вищу кваліфікаційну категорію та звання
«старший учитель».
ПІБ Шендрик Світлана Миколаївна
Заступник директора
Дата, місяць та рік народження: 27 лютого 1970 р.
з виховної роботи
Повна назва закладу вищої освіти та рік закінчення
Ніжинський державний педагогічний інститут
імені Миколи Гоголя, 1992р.
Працює на посаді з 01.09.2009 року.
Має вищу кваліфікаційну категорію та звання
«старший учитель».
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2. Характеристика закладу освіти
У закладі функціонують 20 класів, навчаються
607 учнів (1 кл. – 60 уч.,
2 кл – 68 уч.,
3 кл. – 65 уч.,
4 кл. – 64 уч.,
5 кл. – 61 уч.,
6 кл. – 59 уч.,
7 кл. – 61 уч.,
8 кл. – 59 уч.,
9 кл. – 60 уч.,
10 кл. – 31 уч.,
11 кл. – 19 уч.).
У 2019-2020 н.р. запланована кількість 1-х класів - 2,
в них учнів - 60 (індивідуальна форма навчання - 4
учнів).
Організовано поглиблене вивчення 2 предметів
(українська мова, українська література) у 9-А класі.
У 10 – 11 класах запроваджено профільне
навчання, а саме
10 клас – профільні предмети: українська мова,
українська література, зарубіжна література.
11 клас – профіль: українська філологія.
Інклюзивних класів у школі не має.
Освітній процес забезпечують 44 педагогічних
працівників.
Вищу кваліфікаційну категорію мають 32 вчителя,
звання «старший учитель» – 11, «учитель-методист» –
18, «Відмінник освіти України» – 5.
Кількість обслуговуючого персоналу – 14 осіб.

Матеріально-технічне
забезпечення закладу
освіти

Рік побудови приміщень закладу:
Навчальний корпус №1 (основна будівля) – 1937р.
Навчальний корпус №2 – 1917р.
Майстерні – 1960р.
Фізкультурно-оздоровчий комплекс (ФОК) – 1986р.
Заклад розташовано у типовому приміщенні.
Проектна потужність закладу – 510 учнів.
Загальна площа всіх приміщень 1903,5 кв. м.
Кількість поверхів в основній будівлі закладу 2.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб
з особливими освітніми потребами (архітектурна
доступність, наявність пандусу) наявність пандусу для
доступу до першого поверху навчального корпусу №1.
Вид опалення закладу – центральне.
Наявність внутрішніх санвузлів:
Навчальний корпус №1 – на першому поверсі;
Навчальний корпус №2 – наявний;
ФОК – наявний.
Водогін Прат «Завод Ніжин-Сільмаш».
Каналізація міська.
Кількість навчальних кабінетів – 18 (географія,
математика,
фізика,
інформатика№1,
інформатика№2, хімія, біологія, українська мова та
література, зарубіжна література історія, 8
кабінетів початкових класів).
Для задоволення потреб дітей у закладі
функціонують
шкільна їдальня на 86 посадкових місць,
2 майстерні,
1 спортивна зала,
1 бібліотека,
1 актова зала.
Наявність кабінетів із сучасним обладнанням:
Кабінет інформатики№1, кабінет інформатики №2,
кабінети 1-А та 1-Б класів, кабінет біології, кабінет
української мови та літератури.
Кількість персональних комп’ютерів у закладі: 21, із
них підключено до Інтернету – 21, термін придбання
становить понад 5 років – 11.
Кількість інтерактивних комплексів 6 проекторів, 6
проекційних екранів.
Наявність спортивних споруд
Спортивні майданчики, гімнастичні снаряди,
баскетбольний майданчик, волейбольний майданчик,
футбольний майданчик.
Земельна ділянка (площа)2,1783 га, наявність
Державного акту на землю так.

3. Результати забезпечення якості освіти та освітньої діяльності
Педагогічним колективом Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №9 забезпечується надання учням якісних освітніх послуг. Заклад
освіти не є опорним, філії не функціонують.
Педагоги та учні є учасниками освітніх програм, проектів Всеукраїнського
рівня . Учитель хімії Кудіна Л.А. є членом робочої групи з укладання тестових
завдань при МОНУ. Горбенко Л.В. учитель трудового навчання стала
переможцем Всеукраїнського конкурсу «Панорама творчих уроків-2016», в
обласному конкурсі навчальних веб-сайтів отримали диплом ІІ ступеня.
Учні закладу є активними учасниками інтелектуальних змагань. За останні
три роки мають:
2015-2016р.р.
4 переможців маємо на ІІІ (обласному) етапі предметних олімпіад. Це
Калюжна Д. (8 кл.) – диплом ІІІ ст. з історії (учитель Цинковська М.О.); Кантур
М. (8 кл) – диплом ІІІ ст. з біології, Галько В. (11 кл.) – диплом І ступеня з біології
(учитель Силка О.І.), Стельникович К. (9-А кл.) – диплом ІІІ ст. з фізики (учитель
Рибак В.П.).
2 учні школи – Андрієнко В. (11 кл.) та Шингирій М. (4-А кл.) стали
переможцями Х обласного конкурсу учнівської комп’ютерної творчості та
нагороджені дипломами І ступеня (учитель Сердюк А.А.).
2016-2017р.р.
5 перемог маємо на ІІІ (обласному) етапі предметних олімпіад. Це Козачок А.
(9 кл.) – диплом ІІ ст. з трудового навчання (учитель Горбенко Л.В.) , диплом ІІІ
ст. з української мови (учитель Назаренко К.В.) , Черевко О. (11 кл) – диплом ІІІ
ст. з історії( учитель Андрущенко Л.М.), Кутик Д. (10 кл.) – диплом ІІІ ступеня з
російської мови (учитель Савченко В.Г.), Литвинець І.(9 кл.) – диплом ІІІ ст. з
інформаційних технологій (учитель Сердюк А.А.).
На обласному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу
Шевченка Козачок Аліна виборола диплом ІІІ ступеня.

ім. Т.

На VІІ обласного конкурсу дитячої літературної творчості «Хай весь світ
дивують нині діти неньки України» з близько 200 творчих робіт серед учасників
молодшої групи в номінації "Поезія" І місце виборола Татаренко Даша, учениця
4 клас за вірш "Летять, летять сніжинки".

Лауреатом обласного водно-екологічного конкурсу «Молодь – за чисту воду»
стала учениця 11 класу Черевко Ольга (учитель Морміль В.А.).
Активну участь взяли учні школи у Всеукраїнських інтерактивних конкурсах
«Колосок» ,«Геліантус», «Кришталева сова», «Соняшник», «Лелека».
(прописати з яких інтелектуальних змагань обласного та всеукраїнського
рівнів).

