ЗШ І-ІІІ ступенів № 13
Тривалий час школа займала приміщення, де
знаходиться селищна рада і ЦТДЮІ, з нею пов’язана
історія селища, у її стінах навчалися тисячі випускників,
у тому числі селищний голова Юрій Прилипко, які
продовжують сіяти добре і вічне у своїх справах.

Ірпінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 бере свій початок із
кінця 19-го сторіччя.
Як повна середня загальноосвітня школа заснована у 1936 році.
Заклад розташований в селищі Гостомель. 13 жовтня 1994р. школа
перейшла у нове приміщення.
У 2017-2018 навчальному році у школі навчається 1090 учнів у 39
класах.
Кількість працівників, які працюють у закладі -102 особи. З них педагогічних
працівників 68 осіб, бібліотекарів - 4, обслуговуючого персоналу -30. Серед
педагогічних працівників: відмінник освіти Ук раїни -15, учитель-методист 12, старший учитель -12, учителів вищої категорії -26, учителів
І категорії -16, учителів ІІ категорії - 8, учитель-спеціаліст -16.

У центр світлини директор школи Володимир Миколайович Захлюпаний з
педагогами закладу
У школі діє 49 навчальних кабінетів(32 з яких, обладнані
мультимедійною технікою: комп'ютерами, проекторами, екранами,
периферійними пристроями. В школі є більше ніж 300 електронних
програмних засобів навчального призначення), два комп’ютерних класи,
клас нетбуків, мультимедійний кабінет, методичний кабінет, інформаційноаналітичний центр навчально-виховної роботи, дві майстерні, дві спортивні

зали, кімната народознавства, музей історії школи, музей історії селища
Гостомель, бібліотека з читальним залом, актова зала, кімната школяра,
їдальня. В школі також працюють: медичний пункт, бухгалтерія. Школа
працює на повній автономії, самостійно організовує харчування учнів. На
території школи обладнані дитячий та спортивні майданчики, вуличні
тренажери, футбольне поле з штучним покриттям.
Школа під’єднана до мережі Інтернет (виділена лінія), заклад
забезпечений локальною мережею, школа має власний веб-сайт:
http://www.school13-irpin.nethouse.ua
Проблемне питання школи: «Використання сучасних інформаційних
технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі
загальноосвітньої школи в умовах впровадження нових Державних
стандартів. Вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з
культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями,
формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання
громадянина України».
Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність:
1. Інноваційний проект
"Науково-методичні
основи
використання
інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі в
середовищі "1 учень - 1 комп'ютер" на базі шкільних нетбуків".
2. Науково-педагогічний проект "Інтелект України".
3. З 2004р. по 2015р. школа - лабораторія інформаційних технологій
навчання при КОІПОПК мета дослідження якої, "Розробка, апробація та
впровадження сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у
навчально-виховний процес і управлінську діяльність керівника
загальноосвітнього закладу".
4. З 2012р. по 2015р. - опорний навчальний заклад "Психологічне
забезпечення розвитку конкурентоздатності освітніх організацій".
5. З 2013р. - опорний навчальний заклад "Впровадження стандартів якості
превентивної освіти".
6. З 2013р. - обласна школа передового педагогічного досвіду
"Організація дозвіллєвої діяльності користувачів бібліотеки".
7. З 2017р. - дослідно-експериментальні 2 перші класи (регіональний рівень)
в контексті Концепції Нової української школи.
8. З 2017р - експериментальний 10-а клас з апробації інтегрованого курсу
«Історія України в контексті всесвітньої історії»

Ірпінська ЗОШ І-ІІІ ступенів підтримує постійний творчий зв’язок з
науковцями АПН України щодо оновлення змісту навчально-виховного
процесу початкової школи. У закладі відбуваються творчі зустрічі із
співробітниками Інституту педагогіки АПН України. Колектив учителів
навчального закладу - творчий колектив, у якому працюють обдаровані
учителі, які мають високу науково-теоретичну і методичну підготовку,
досконало володіють сучасними формами і методами навчання,
спрямовують свою діяльність на вдосконалення та систематичне
впровадження інноваційних форм навчально-виховної роботи з учнями.
Результатом їх діяльності стають нові моделі, методи, технології навчання і
виховання. 40 учителів школи пройшли підготовку за програмою „Інтел.
Навчання для майбутнього”. У своїй роботі вони використовують власні та
створені з учнями школи мультимедійні проекти. Найбільше таких проектів
мають учителі: Захлюпана Н.П., Філіпчук В.І., Уховська Л.М., Будинська Л.В.,
Овсієнко Л.М., Смик Т.Р. Цікаві творчі надбання мають учителі Колесник Н.А.,
Павленко К.М., Ярильченко Н.В., Чернюк М.І., Чала Л.М., Біляк К.М. та інші.
Школа лауреат Всеукраїнського конкурсу „100 кращих шкіл України”,
призер обласного етапу Всеукраїнського конкурсу „Початкова школа - ХХІ
сторіччя”.
У навчально-виховному процесі школи органічно поєднуються різні форми
освітньої діяльності з організацією змістовного дозвілля вихованців. Учні
охоплені гуртками, які працюють на базі школи, а також в позашкільних
навчальних закладах. У школі діють гуртки художньо-естетичного,
краєзнавчого, еколого-натуралістичного, науково-технічного, трудового,
фізкультурно-спортивного
напрямків.
Школярі
активні
учасники
різноманітних конкурсів, оглядів, фестивалів, виставок, акцій, свят, екскурсій.
У школі діють різні спортивні секції, організовуються спортивні змагання,
турніри, спортивні свята.
Навчально-методичне та матеріальне забезпечення дозволяє в
повному обсязі виконувати навчальні програми, за якими працює колектив
учителів школи.

