ПАСПОРТ
ПІДПРИЄМСТВА, УСТАВНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ
І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Повна назва підприємства, установи, організації: СЄВЄРОДОНЕЦЬКА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №15 І-ІІІ СТУПЕНІВ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2. Дата державної реєстрації: 24/10/2000
3. Адреса юридична: 93400, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛУГАНСЬК, СЄВЄРОДОНЕЦЬК,
ФЕДОРЕНКО,39
фактична: 93400, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛУГАНСЬК, СЄВЄРОДОНЕЦЬК,
ФЕДОРЕНКО,39
4. Транспортна доступність: в межах міста/районного центру (відділена – с.м.т. * назва;
сільська – с. * назва) від автовокзалу, Центрального ринку: тролейбус маршруту № 1, 5 та
маршрутне таксі № 1,8 – зупинка «Центральний ринок»»;
ІІ. СПЕЦИФІКА ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Форма власності: Комунальна
2. Вид економічної діяльності: 80.21.1 Загальна середня освіта

V. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. П.І.Б. керівника ПОУ: Кузьменко Наталія Миколаївна
Телефон (06452)43537
Електронна адреса seversh15@ukr.net
П.І.Б. заступника директора з виховної роботи: немає
телефон
П.І.Б. відповідального за профорієнтаційну роботу: Черкашина Людмила
Миколаївна
телефон (06452)702 886
2. Інша інформація (профіль навчання, історія створення, досягнення випускників) Обсяг
довільний
Сєвєродонецька
середня загальноосвітня школа №15 І-ІІІ ступенів працює за
проблемою «Програмно-цільовий підхід до освітньої діяльності в школі». Навчання в школі
організоване за технологічним профілем. Успішно реалізується Галузева програма поліпшення
вивчення
української мови: в 3 – 4 класах - поглиблено вивчається українська мова;
запроваджене двомовне вивчення математики.
З 2000 року з Золотими та Срібними медалями школу закінчили 29 випускників.
Навчально – виховний процес у школі організований на теоретичне та практичне
оволодіння проектами:
 «Учитель»,
 «Освіченість»,
 «Я- громадянин України»,
 «Гармонія»,
 «Особистість»,
 «Соціум»,
 «Техно».
В школі працює 11 вчителів вищої категорії, 6 вчителів І категорії,2 вчителя ІІ категорії, 5
спеціалістів. Мають звання « Учитель – методист» -3, « Старший учитель – 5. Два вчителя мають
звання – Відмінник освіти України.
Вчителі впроваджуються наступні педагогічні технології: ігрові, технологія інтерактивного
навчання, проектного, проблемного навчання, особистісно – орієнтовані тощо.
З досвіду роботи вчителів написано 24 збірника методичного матеріалу. Матеріали

педагогів друкуються в видавництвах «Педагогічна преса», «Початкова школа», «Шкільний
світ», «Ранок». Досвід роботи вчителів початкової школи узагальнено на міському та обласному
рівні.
В останні роки значно підвищився рейтинг школи.
Роботи учнів школи ввійшли в обласну збірку «Патріот Луганщини». Неоднарозово учні
школи були призерами Міжнародних конкурсів ім. П. Яцика, Всеукраїнського конкурсу ім. Т.Г.
Шевченко, Всеукраїнського огляду художньої самодіяльності «Діти – майбутнє України»,
Всеукраїнських конкурсів «Нащадки козацької слави», «Шкіряний м’яч», інтерактивних
конкурсів «Колосок», «Кенгуру», «Левеня» тощо.
Мета вчителів школи:
 Створення умов для здобуття учнями якісної освіти.
 Забезпечення здорового способу життя вихованців.
 Розвиток обдарувань, здібностей, інтересів, нахилів школярів.
 Виховання освіченої, розвиненої людини з активною громадянською позицією.
Мова викладання – російська.
Історія України, Географія України – викладаються українською мовою.
Начання в школі – безкоштовне.
3. Контингент:
ліцензований обсяг -700 осіб
фактично:
Кількість класів (загальна) – 19 (станом на 01.09.17)
Кількість учнів (загальна) – 473 (станом на 01.09.17)
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Дата заповнення: 01.09.2017р.
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