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ВСТУП
Середня загальноосвітня школа № 26 розташована в Солом'янському
районі м.Києва по проспекту Комарова, 32. Свою роботу розпочала в 1969
році.
Адреса: 03065 м. Київ, пр-т Комарова,32, szh26@ukr.net
Форма власності - комунальна.
Заклад є юридичною особою, здійснює свою діяльність згідно
свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (серія АОО №695463),
довідки № 195 про включення до Єдиного Державного реєстру підприємств
та організацій України та Статуту школи.
У 2019-2020 навчальному році основна діяльність закладу спрямована
на реалізацію положень Конституції України, виконання Законів України
«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Указів Президента
України від 25.06.2013 №344/2013 « Про Національну стратегію розвитку
освіти в Україні на період до 2021 року», від 13 жовтня 2015 року
№580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2016-2020 роки», постанов Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Державного стандарту початкової освіти», «Про затвердження
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»,
Концепції Нової української школи, Концепції національно-патріотичного
виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки
України від 16.06.2015 №641 та інших законодавчих та нормативно-правових
документів із питань виконання законодавства України в галузі «Освіта»,
створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти,
вдосконалення культурних
і національних освітніх прав і запитів усіх
громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у
суспільстві.
Організація
діяльності
педагогічного
колективу
обумовлена
стратегічними завданнями, Перспективним планом роботи на 2016-2020роки,
роботою над науково-методичною проблемою «Створення оптимальних
умов для підвищення рівня навчальних досягнень, формування життєвої
активності та загальної культури учнів».
Основний акцент діяльності педагогічного колективу був направлений
на вдосконалення системи роботи з обдарованими учнями початкової,
середньої та старшої ланки, питанню підвищення якості освітнього процесу в
умовах реалізації Державних стандартів освіти та Концепції Нової
української школи, питанню формування та створення іміджу закладу
шляхом проведення різноманітних заходів із залученням батьків та
громадськості. Ключовим у роботі закладу було створення оптимальних умов
для розвитку особистості кожного учня, формування предметних знань,
умінь і навичок учнів як основи у засвоєнні предметних компетентностей,
залучення вчителів до проходження онлайн-курсів, тренінгів, семінарів для
подальшої роботи за Концепцією Нової української школи.
Школа функціонувала як заклад освіти трьох ступенів зі своїми
диференційованими завданнями та цілями.
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Перший ступінь-початкова школа.
Дає початкову загальну освіту.
Основні завдання:
- збереження наступності із дошкільною освітою;
- забезпечення становлення особистості дитини, її інтелектуальний,
фізичний, соціальний розвиток;
- практична спрямованість змісту освіти, інтеграція знань;
- цілісне сприймання і освоєння навколишньої дійсності;
- формування розгорнутої навчальної діяльності (уміння вчитися )
шляхом оволодіння організаційними, логіко-мовленнєвими, пізнавальними і
контрольно-оцінними уміннями і навичками;
- набуття особистого досвіду культури поведінки в соціальному та
природному оточенні, співпраця у різних видах діяльності.
Освітніми результатами початкової освіти є повноцінні мовленнєві,
читацькі, обчислювальні, фізкультурно-рухові уміння і навички, узагальнені
знання про реальний світ у його зв’язках і залежностях, достатньо розвинені
мислення, уява, пам’ять, сенсорні вміння, здатність до творчого
самовираження, особистісно ціннісного ставлення до праці, мистецтва,
здоров’я, уміння виконувати нескладні творчі завдання.
Другий ступінь - основна школа.
Дає базову загальну середню освіту, що є фундаментом для
формування в учнів готовності до вибору і реалізації форми подальшого
одержання освіти і профілю навчання.
Основні завдання:
- завершення формування загальнонавчальних умінь і навичок;
- оволодіння навчальним матеріалом на рівні, достатньому для
подальшого навчання;
- формування здорового способу життя;
- правове й екологічне виховання.
З метою систематичного вивчення основ наук, підвищення ролі
теоретичних знань у змісті освіти, забезпечення задоволення різноманітних
пізнавальних інтересів школярів, в основній школі запроваджується
допрофільна підготовка з окремих предметів (математика, історія,
правознавство).
Третій ступінь - старша школа.
Дає повну загальну середню освіту.
Основні завдання:
- завершення формування цілісної картини світу;
- оволодіння способами пізнавальної і комунікативної діяльності;
- уміння одержувати з різних джерел і переробляти інформацію;
- застосовування знань практично.
Мова виховання та навчання - українська .
Вся діяльність закладу висвітлювалась на шкільному сайті, сторінці
закладу у Фейсбуці.
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1.УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ
Керування закладом здійснює Денисенко Ірина Миколаївна – директор
школи, вчитель географії вищої категорії, вчитель-методист. Педагогічний
стаж – 30 років, на посаді директора – 14 років.
До складу адміністрації входять:
- Вербова Лілія Олександрівна– заступник директора з навчальновиховної роботи, вчитель початкових класів ІІ кактегорії. Педагогічний
стаж 9 років, на посаді –1рік.
- Шевченко Лариса Степанівна– заступник директора з навчальновиховної роботи, вчитель географії вищої категорії, вчитель-методист.
Педагогічний стаж 40 років, на посаді –16 років.
- Поліщук Ярослава Володимирівна – заступник директора з виховної
роботи, вчитель ОБЖ вищої категорії. Педагогічний стаж 15 років, на
посаді – 6років.
- Костіна Любов Миколаївна - завідуюча господарством, на посаді з
2006року.
У 2019-2020 навчальному році управління закладом було спрямовано
на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і
якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і
виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження
нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків.
Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного
управління
забезпечувалося
документами
планування
роботи:
перспективним, річним, освітніми програмами, робочим навчальним,
місячним та тижневим планами.
Створити цілісну систему інформаційно-аналітичного забезпечення
допомагала наявна єдина комп’ютерна мережа та внутрішній телефонний
зв’язок.
Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень
адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході
внутрішньошкільного контролю.
Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно
розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада
школи, батьківська громадскість, профспілковий комітет.
2.МЕРЕЖА КЛАСІВ ТА КОНТИНГЕНТ УЧНІВ
Педагогічним колективом закладу проведено певну роботу щодо
збереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2019-2020 навчального
року в закладі налічувалось 546 учнів. Укомплектовано 21 клас, середня
наповнюваність класів - 26 учнів. Школа І ступеня – 10 класів, школа ІІ
ступеня - 9 класів, школа ІІІ ступеня – 2 класи.
В 1А, 1В, 4Б класах організовано інклюзивне навчання для дітей з
особливими освітніми потребами.
З 01.09.2018 року продовжує роботу спеціальний клас для дітей з
тяжкими порушеннями мовлення на базі 2В класу.
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Закінчили навчання 533 учні
Клас
03.09.2019 12.06.2020 Прибуло
Вибуло
1а
26
25
-1
1б
23
22
-1
1в
20
19
-1
2а
29
29
+1
-1
2б
28
28
+1
-1
2в
10
9
-1
3а
28
27
-1
3б
25
25
4а
34
33
-1
4б
30
29
-1
5а
31
31
5б
28
29
+1
6а
28
27
+1
-2
6б
21
20
+1
-2
7а
28
28
7б
29
29
8а
25
24
-1
8б
16
16
9а
28
27
-1
10а
29
26
-3
11а
30
30
546
533
5
18
Мова навчання – українська.
Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів
зумовлена зміною місця проживання родини і пов'язана з переїздами.
Слід зауважити, що останнім часом кількість учнів у закладі
залишається стабільною і навіть дещо зростає:
 2014/2015 навчальний рік - 444 учні, 17 класів;
 2015-2016 навчальний рік - 456 учнів, 17 класів;
 2016-2017 навчальний рік - 474 учні, 17 класів;
 2017-2018 навчальний рік - 482 учнів, 18 класів;
 2018-2019 навчальний рік - 514 учнів, 20 класів;
 2019-2020 навчальний рік - 546 учнів, 21 клас;
У закладі діє єдина загальношкільна система обліку відвідування
учнями занять на виконання Порядку ведення обліку дітей дошкільного,
шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 13 вересня 2017 р. № 684 із змінами, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 19.09.2018р. №806.
Основними заходами по збереженню контингенту учнів у 2019-2020
навчальному році були:
- спільна робота з ДНЗ;
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- контроль відвідування учнями навчальних занять;
- організація індивідуальних форм навчання(педагогічний патронаж,
сімейна) ;
- організація роботи «Школи майбутнього першокласника»;
- «День відкритих дверей».
Педагогічний колектив закладу в минулому навчальному році активно
працював над організацією роботи з дітьми 5-річного віку, заохочуючи їх до
навчання. Ця робота проводилась в закладі і на базі ДНЗ. В закладі
працювала «Школа майбутнього першокласника», до роботи в якій
залучались вчителі початкових класів, психолог закладу.

-

-

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Право громадян на доступну освіту реалізувалося шляхом
запровадження різних форм навчання, однією з яких є навчання за
індивідуальною формою.
Індивідуальна форма здобуття загальної середньої освіти була
організована відповідно до основних нормативно-правових документів, а
саме:
Закон України "Про освіту";
Закон України «Про загальну середню освіту» ;
Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти,
затверджене наказом Міністерства освіти і науки України №8 від 12.01.2016
року (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від
10.07.2019року №955) зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02
серпня 2019 року за №852/33823;
Наказ Управління освіти Солом'янської районної в м.Києві державної
адміністрації від 22.08.2019року №171
«Про порядок організації
індивідуальної форми здобуття загальної середньої освіти учнями
Солом'янського району м.Києва», на підставі медичного висновку про стан
здоров'я учнів, заяви батьків та рішення педагогічної ради.
Відповідно до цього у закладі було організовано дві форми:
педагогічний патронаж для 5 учнів та сімейна (домашня) для однієї учениці.
Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялись згідно відповідних
Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольних комісій.
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до
діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.
Велика увага приділялась якісному складу вчителів, що працювали з
учнями.
Слід зазначити, що організація освітнього процесу за індивідуальною
формою повинна забезпечувати не тільки певний освітній рівень дитини,
відповідно до її здібностей, можливостей, а й розвивати соціальну
компетентність дитини, шляхом залучення до участі у виховних заходах.
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4. ПІДСУМКИ РОБОТИ ГПД
У минулому році працювало 6 груп продовженого дня, які відвідувало
164 учні 1-4-х класів.
Групи працювали за рахунок державного бюджету відповідно до
Порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних
закладах загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 25.06.2018р. №677, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 24.07.2018р. за №865/32317. Для роботи ГПД було надано
навчальні кабінети. Усі ГПД були укомплектовані кваліфікованими
педагогічними кадрами. Більшість дітей, які відвідували ГПД, були
охоплені гарячим харчуванням, дотримувалися режиму роботи. У цілому,
роботу груп продовженого дня можна визнати задовільною.
5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Ефективно здійснювалась кадрова політика. Заклад було оптимально
укомплектовано педагогічними кадрами.
На початок 2019-2020 навчального року до роботи стали 38
педагогічних працівників, у тому числі директор, заступники директора,
вчителі, вихователі, керівникі гуртків, практичний психолог, соціальний
педагог, асистент вчителя, педагог-організатор. Освітній процес 100%
забезпечено фахівцями, які мають відповідну освіту і володіють державною
мовою.
Віковий склад педагогічних працівників виглядає таким чином:

1
2
3
4
5
6

Вік (роки)

Кількість працівників

понад 60 р.
55-60 рр.
51-54 рр.
41-50 рр.
31-40 рр.
до 30 рр.

8
5
1
12
10
2

Кваліфікаційний рівень вчителів:
а) кваліфікаційні категорії :
- спеціаліст вищої категорії - 26 осіб;
- спеціаліст І категорії - 4 особи;
- спеціаліст ІІ категорії - 5 осіб;
- спеціаліст - 3 осіб.
б) педагогічні звання :
- учитель методист - 13 осіб
- старший учитель - 3 особи
- Заслужений вчитель України- 1 особа.
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Із загальної кількості педагогічних працівників 60% працюють в
закладі від 10 до 50 років.
У закладі запроваджений дієвий контроль за ефективністю
використання вчителями різних методик, технологій навчання предмету,
відслідкування їх впливу на результати навчання, а також чіткий контроль та
встановлення зв’язку між відвідуванням занять та якістю знань учнів.
6. ОРГАНІЗАЦІЯ АТЕСТАЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Підвищенню освітнього рівня педагогів значною мірою сприяє
проведена у встановленому порядку атестація вчителів.
Адміністрація закладу приділяла велику увагу проведенню атестації
педагогічних працівників, що дає змогу виявити їх професійний, фаховий
рівень. Атестація педагогічних працівників у 2019–2020 н.р. проводилась
відповідно до статті 50 Закону України «Про освіту», статті 32 Закону
України «Про дошкільну освіту», статті 27 Закону України «Про загальну
середню освіту»,Типового положення про атестацію педагогічних
працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
06.10.2010 № 930, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 та наказом Міністерства
освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135, наказу Управління освіти
Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації № 191 від
12.09.2019р «Про створення атестаційної комісії ІІ рівня, затвердження їх
складу і
проведення атестації керівних та педагогічних працівників
закладів та установ освіти району в 2019-2020 н.р.».
Відповідно до функціональних обов’язків проводила свою роботу в
атестаційний період атестаційна комісія, члени якої чітко виконували свої
функції. Робота комісії відбувалась відповідно до плану роботи щодо
організації та проведення атестації педпрацівників. Члени атестаційної
комісії протягом зазначеного терміну відвідували уроки педагогів, які
атестуються, визначали їхній рівень професіоналізму, надавали відповідні
рекомендації.
Під час проведення атестації педагогічних працівників школи було:
 Здійснено коригування плану атестації на рік;
 Створено атестаційну комісію закладу;
 Видано наказ по закладу;
 Ознайомлено педагогічний колектив зі списком працівників, що
атестуються;
 Закріплено вчителів, що атестуються, за членами адміністрації закладу,
профкому та атестаційної комісії;
 Ознайомлено педагогічних працівників з новим Типовим положенням
про атестацію педагогічних працівників;
 Оформлено папки для збирання матеріалів з питань атестації вчителів;
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 Складено графік проведення відкритих уроків та позакласних заходів
вчителями,які атестуються;
 Організовано виступити вчителів,які атестуються,на засіданнях
кафедр,педрадах,що проводилася протягом року;
Згідно з перспективним планом атестації 2019-2020 н.р., наказів по
закладу №139 від 01.10.19р. «Про створення атестаційної комісії для
проведення атестації педагогічних працівників у 2019–2020 н.р.”, №146 від
15.10.19р. «Про атестацію педагогічних працівників у 2019-2020н.р.»
атестувалось 3 педпрацівників:
 Осадча Н.В.– вчитель математики та інформатики;
 Левченко Т.М.– вчитель російської мови і зарубіжної літератури,
керівник гуртка;
 Стахівська Н.П.- вчитель української мови та літератури, керівник гуртка
Усі педагоги своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації, про що
підтверджують посвідчення.
За результатами атестації:
- атестовано на відповідність раніше присвоєній вищій
кваліфікаційній категорії учителів: Левченко Т.М., Стахівську Н.П., Осадчу
Н.В.;
- атестовано на відповідність раніше присвоєного звання «вчительметодист» Левченко Т.М., Стахівську Н.П.
7. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
За підсумками 2019-2020 навчального року із 533 учнів 1-11 класів
високий рівень навчальних досягнень мають 51 учень, які нагороджені
похвальними листами ,,За високі досягнення в навчанні”, 3 випускників 11-го
класу отримали золоту медаль "За високі досягнення у навчанні", 1 ученьсрібну медаль «За досягнення у навчанні".
Рейтинг класів за підсумками 2019-2020 н.р. (середній бал) виражено в
таблиці:
Клас
Кількість учнів
Середній бал
3а
27
9,0
3б
25
8,8
4а
33
9,1
4б
29
8,9
5а
31
9,9
5б
29
9,3
6а
27
9,6
6б
20
8,5
7а
28
8,3
7б
29
8,8
8а
24
8,7
8б
16
7,4
9

9а
10а
11а

27
26
30

8,8
8,7
9,4

Відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню
освіту», пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим
надзвичайної ситуації» від 25 березня 2020 року №338-р, пункту 3 розділу І,
пункту 6 розділу IV Порядку проведення державної підсумкової атестації,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня
2018 року №1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня
2019 року за №8/32979, наказу Міністерства освіти і науки України №463 від
30 березня 2020 року «Про звільнення від проходження державної
підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової
загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році», згідно з рішенням
педагогічної ради закладу (протокол №11 від 06.04.2020р.) та з метою
організованого завершення 2019-2020 навчального року учнів, які
завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти було
звільнено від проходження державної підсумкової атестації .
Відповідно до статей 53, 54 Закону України «Про освіту», статті 30
Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення», розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427
«Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної
середньої, позашкільної, професійної (професійно – технічної), вищої освіти
усіх типів та форм власності» на виконання протоколу Постійної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) № 9 від 11 березня 2020, наказу Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 11.03.2020 № 56 «Про призупинення освітнього процесу у
закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної
(професійно – технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності, вищої
освіти І-ІІ рівнів акредитації та Київському університеті імені Бориса
Грінченка», відповідного наказу Управління освіти Солом'янської районної в
місті Києві державної адміністрації від 12.03.2020 №51 "Про призупинення
освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної
освіти усіх типів та форм власності Солом’янського району м. Києва", наказу
по закладу від 12.03.2020 №30 та з метою попередження розповсюдження
коронавірусної інфекції (COVID-19) в закладі з 12.03.2020 було призупинено
освітній процес.
У зв'язку із цим навчання з учнями закладу здійснювались у
дистанційній формі за допомогою сайту закладу, електронної
пошти, відеоконференції на платформі ZOOM, середовища Classroom ,
соціальні мережі та Viber, порталу «На Урок», youtube, телефонного зв'язку.
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Виконані завдання учні фотографували та відправляли на перевірку у
приватні повідомлення чи проходили тестування на сайті «На Урок». Класні
керівники постійно перебували на зв'язку з батьками учнів.
І вчителі, і учні, звикали навчатися по новому. Хоча, і спочатку, да і
зараз, залишилось багато запитань щодо такої форми роботи. Не всі
педагогічні працівники були готові змінити формат традиційного навчання
учнів. Тож, на початку запровадження дистанційного навчання, вчителі
насамперед переглядали вебінари, щодо варіантів організації дистанційного
навчання та знайомились з різними освітніми ресурсами та платформами.
Детальне ознайомлення дозволило обрати ті, які виявилися найбільш
ефективними і забезпечували зворотній зв'язок з учнями.
Дистанційне навчання розвивається колосальними темпами, цьому
сприяє й розвиток мережі Інтернет, і зростання її інформаційних і
комунікаційних можливостей. Однак, дистанційні технології, впроваджені в
освітній процес, вимагають більш ретельного відпрацьовування методик
засвоєння знань, аналізу пріоритетів факторів, що впливають на ефективність
роботи вчителів та учнів в дистанційному середовищі.
8. МЕТОДИЧНА РОБОТА
У закладі функціонує налагоджена система методичної роботи,
представлена міжпредметними методичними об’єднаннями вчителів.
Методична робота – важлива складова педагогічної освіти, що має
цілісну систему дій та заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та
професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток
творчого потенціалу, досягнення позитивних результатів освітнього процесу.
Основна увага в роботі методичних підрозділів приділялась
практичному використанню учителями закладу інтерактивних технологій,
профілізації та інтеграції освітнього процесу в старших класах, переходу на
навчання в умовах Нової української школи по початкових класах, вивченню
нових критеріїв оцінювання досягнень дітей в умовах НУШ, нових освітніх
програм, знайомству та аналізу матеріалів з науково-методичного
забезпечення освітнього процесу.
Адміністрацією закладу акцентувалась увага на наданні реальної дієвої
допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їх професійної
майстерності, на вивчення та реалізацію основних положень Державного
стандарту початкової та середньої освіти, критеріїв оцінювання навчальних
можливостей дітей за віковими групами, на створенні творчої ділової
атмосфери серед педагогів закладу, який сприяв би ефективному втіленню
педагогічних інновацій, на пошуку кращих форм педагогічної співпраці.
Науково-методичну роботу в закладі очолює методична рада(головаШевченко Л.С., заступник директора з навчально-виховної роботи), до
складу якої входять голови методичних комісій та досвідчені вчителі. Метою
діяльності методичної ради є організація та координація методичного
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забезпечення освітнього процесу і методичного навчання педагогічних
кадрів.
Головні зусилля членів методичної ради були зосереджені на наданні
реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у
підвищенні їхньої професійної майстерності, створення творчої атмосфери,
такого морально – психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих
технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, що
сприятиме оптимізації освітнього процесу в закладі.
У 2019-2020 н.р. заклад другий рік продовжив роботу над науковометодичною проблемою «Створення оптимальних умов для підвищення
рівня навчальних досягнень, формування життєвої активності та загальної
культури учнів» (ІІ етап Оволодіння теоретико-методологічною основою
проблемної теми).
На даному етапі реалізації методичної теми були проведені: засідання
методичної ради закладу, звіти творчих груп, ППД, практичні семінари,
педагогічні майстерні та фестивалі методичних ідей та педагогічних
знахідок, робота діагностичних і моніторингових груп, захист інноваційних
проектів, круглі столи, методичні виставки, оформлення проектів, портфоліо,
конференцій.
Реалізовано форми і методи роботи:
 Спрямування всіх напрямів методичної роботи на розвиток
творчого потенціалу педагога у контексті реалізації проблемного
питання;
 Навчально-методичний семінар-практикум з теми «Формування
творчої особистості учнів та професійної компетентності
вчителя»;
 Практичний семінар «Виховання в учнів стійкої позитивної
мотивації навчальної діяльності як важливий фактор формування
активної особистості»;
 Педагогічний лекторій:
- Формування батьками емоційно-позитивної мотивації у дитини до
навчання.
- Позакласна діяльність з предмету та гурткова робота як засіб
підвищення мотивації до навчання;
 Круглий стіл:
- Система роботи з обдарованими учнями.
- Робота з невстигаючими учнями та її роль у системі підвищення
навчальних досягнень учнів;
 Педагогічний тренінг:
- «Діалогова взаємодія як новий методологічний підхід до побудови
освітнього процесу»
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 Педагогічні ради: «Від сучасних технологій освіти до педагогічної
майстерності учителя та творчої особистості учня», «Освіта по
Новому» , «Освітній простір покоління Z у цифрову епоху»
 Діагностичне дослідження
- Компетентний педагог, який він?
- Моніторинг особистого професійного зростання педагогів та інші.
На постійне підвищення рівня загальнодидактичної й методичної
підготовки педагогів, на забезпечення постійного засвоєння сучасної
педагогічної теорії й практики була спрямована робота методичних комісій
закладу. Їм належало особливе місце у реалізації науково-методичної
проблеми і завдань закладу.
Упродовж року було організовано роботу таких методичних комісій.
 МК вчителів початкових класів – голова Піонт В.М.
 МК вчителів суспільно-гуманітарних наук- голова Голікова Ю.А.
 МК вчителів зарубіжної філології – голова Юрко О.В.
 МК вчителів математики, фізики та інформатики – голова
Завальнюк О.В.
 МК вчителів природничих наук (біології, хімії, географії)- голова
Стасюк Л. В.
 МК вчителів естетичних наук і фізичного виховання – голова
Осипенко С.А.
 МК класних керівників - голова Линник О.В.
Вчителі початкової ланки працювали над проблемою: «Створення
оптимальних умов для підвищення рівня навчальних досягнень,формування
життєвої активності та загальної культури учня».
У 2019-2020 навчальному році методична робота була спрямована на
підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів,
впровадження НУШ; застосування в інноваційному навчанні інтерактивних
технологій; створення умов для формування ключових компетентностей
учнів, педагогів; інтеграцію у освітньому процесі дітей з особливими
потребами. Зусилля педагогів були спрямовані на формування життєво
необхідних орієнтацій, збереження й зміцнення морального, фізичного й
психічного здоров’я молодших школярів, формування в них бажання
вчитись, виховання потреби і здатності до навчання впродовж всього життя,
стимулювання їхньої самоосвітньої діяльності.
Проводилось велика робота з реалізації даного проблемного питання.
Це участь проведення районних семінарів, засідань методоб’єднання
вчителів початкових класів, відкритих уроків та виховних заходів з
використанням інноваційних технологій, участь учнів у конкурсах і
олімпіадах, виготовлення роздаткового матеріалу, зміцнення навчальноматеріальної бази початкових класів, співпраця початкової ланки та ДНЗ.
13

Було проведено засідання круглого столу на тему « Гра по-новомунавчання по-іншому з LEGO у 1-2-х класах».
Сплановано і проведено 5 засідань на тему:
1. Тема: «Нова українська школа – новий зміст освіти. Особливості
організації освітнього процесу в початкових
класах
у
2019-2020
навчальному році. Впровадження НУШ в перших та других класах.»
2. Тема: «Системно - діяльнісний підхід як філософія освіти
початкової школи. Мовно-літературна освітня галузь»
3. Тема: «Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової
української школи. Математична освітня галузь.»
4 Тема: «Модернізація
змісту освіти в умовах
реалізації
Державного стандарту початкової освіти. Природнича освітня галузь».
5. Тема: «Підведення підсумків роботи методичної комісії педагогів за
2019– 2020 навчальний рік» .
Учителі початкових класів взяли участь у предметних тижнях,
запланованих річним планом закладу.
Так з 16 грудня по 20 грудня був проведений Святковий тиждень
початкової школи. Всі вчителі і учні початкової школи активно взяли участь
у тижні.
Кожним членом методичної комісії протягом навчального року були
проведені відкриті уроки з використанням інноваційних технологій та
виховні заходи.
Про роботу з обдарованими учнями свідчать результати участі учнів у
Всеукраїнських інтерактивних конкурсах. Учні початкової школи брали
участь у конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика, в міжнародній
олімпіаді з математики «Кенгуру».
Методична комісія вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін у 20192020 н.р. розпочала роботу над методичною темою «Синтез інноватики й
традиції - веління часу й запорука успішного навчання як умова для
самопізнання, саморозвитку і самореалізації особистості учнів та підвищення
їх пізнавальної діяльності». Кожен учитель протягом навчального року
працював над методичною темою, яку втілював як безпосередньо на уроках,
так і у позакласній роботі.
Методичною комісією були проведені засідання згідно з планом роботи
МК. Під час одного з засідань вчителі була проведена методична панорама
«Стратегія особистісного і професійного вдосконалення».
Протягом 2019 – 2020 навчального року діяльність учителів комісії
була спрямована на формування національно свідомої, духовно багатої
особистості, яка б володіла вміннями і навичками вільно, комунікативно
доцільно користуватися засобами рідної мови – її стилями, типами, жанрами
в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння,
письмо). Зазначена мета передбачає здійснення навчальної, розвивальної і
виховної функції освітнього змісту навчального предмета.
Одним із найважливіших пріоритетів діяльності роботи МК є робота
з обдарованою молоддю, головними завданнями якої є плекання любові до
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рідної мови, історії, культури, формування
творчої особистості.
Показниками такої роботи стають Шевченківські дні, предметні тижні,
творчі позашкільні конкурси громадянського напряму, День рідної мови,
День української писемності, ювілейні літературні дати.
Учителі методичної комісії беруть активну участь у проведенні
педагогічних рад, виступають на засіданнях методичної комісії.
Приділяється також увага щодо залучення учнів до роботи МАН
“Дослідник”.
У цьому році учні нашої школи посіли призові місця в районі:
Заплотинський Максим (11-А) - ІІІ місце (літературна творчість), Мельник
Софія(11–А) – ІІ місце (літературна творчість), Ігнатенко Марія (10 – А) - ІІІ
місце (мистецтвознавство), Загороднюк Аліна (9-А) - ІІІ місце (українська
мова), Женілова Олександра (9-А) - ІІІ місце (українська мова). Також
Заплотинський Максим та Мельник Софія посіли ІІІ місця в конкурсі МАН
на міському етапі та були нагороджені дипломами.
Були проведені шкільні олімпіади з української мови і літератури,
історії та правознавства. Степаненко Віктор (7-б) здобув для школи призове
II місце (українська мова і література), Ігнатенко Марія (10-А) також зайняла
II місце (українська мова і література).
Учні брали участь у Міжнародному мовно-літературного конкурсі
учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка. Степаненко Віктор (7-б)
посів III місце у районному етапі Міжнародного конкурсу з української мови
імені П.Яцика, Тодосієнко Поліна (6-А) - III місце у районному етапі Х
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської
молоді ім. Т. Шевченка.
Також учні школи взяли участь у Всеукраїнській олімпіаді «Всеосвіта
Весна – 2020», у якій Мітюшкін Ярослав (5-б) посів II місце та Вертепна
Діана (5-б) – III місце.
Традиційно проводились заходи до Дня рідної мови, до Дня
писемності, до дня вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка.
Методична комісія вчителів зарубіжної філології в 2019-2020 н. р.
складалася з 6 вчителів.
В 2019-2020 н. р. вчителі комісії продовжили працювати над проблемою:
„Використання інноваційних технологій та реалізація діяльнісного підходу
до навчання як неодмінна умова забезпечення мовної освіти”.
На засіданнях МК розглядались питання про нормативне та науковометодичне забезпечення викладання предметів зарубіжної філології в 20192020 н. р., в тому числі про особливості викладання за новими програмами, а
особливо навчання першокласників за програмою Нової української школи
(НУШ) , а також основні напрямки діяльності вчителя з впровадження
ЄМП (Європейського мовного портфоліо) в навчанні учнів 8-11 кл. та
продовження роботи по впровадженню Державного стандарту в початковій і
середній освіті та інші.
У жовтні-листопаді 2020р. проводились 1-й та 2-й етап олімпіади з
англійської мови, рос. мови та світової літератури. У першому етапі брали
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участь кращі учні 8-11 класів, а переможці першого етапу брали участь у
другому етапі олімпіади. Учениця 8-А класу Михайлова В. зайняла І місце на
районній олімпіаді з англійської мови, а учениці 9-А класу Мазур М. та
Борисенко С. зайняли призові місця (ІІ та ІІІ відповідно) на ІІ етапі
учнівських олімпіад з російської мови.
В цьому році учні нашої школи знову взяли участь у Всеукраїнському
конкурсі з англійської мови «Грінвіч» Учні були нагороджені золотими,
срібними і бронзовими сертифікатами та отримали заохочувальні подарунки.
Стрімкий
технологічний
прогрес
є
визначальною
рисою
сьогодення. Підготовка дітей вже сьогодні вимагає від вчителів поєднання
навичок, які традиційно вважалися рисами хорошого педагога, з новими,
необхідними для того, щоб сприяти покращенню життя учнів у ХХІ столітті.
Завданням кожного вчителя МК МІФ, як вчителя майбутнього, полягає у
тому, щоб навчити учнів саморозвиватися — досліджувати факти і вчитися їх
використовувати.
Звідси і цьогорічне кредо вчителів математичного циклу: " Учитель
сьогодні – це людина майбутнього, яка прийшла до дітей для того, щоб
запалити їх мрію про майбутнє, навчити їх утверджувати сьогодні ідеали
майбутнього. Ш. Амонашвілі"
Робота МК була спрямована на розкриття загальної методичної теми
школи та, зокрема, на успішну реалізацію власної методичної проблеми «Від
інноваційних технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до
формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних
умовах».
Для реалізації вдосконалення якості та ефективності роботи МК на
початку року було розроблено та затверджено план роботи МК МІФ. На
засіданнях методичної комісії розглядались такі питання, як: «Виховний
потенціал уроку математики, інформатики та фізики», «Дистанційне
навчання педагога як необхідна умова розвитку інноваційного потенціалу»,
«Створення умов для успішного навчання дітей з різними освітніми
здібностями і потребами з урахуванням наступності початкової, загальної і
основної загальної освіти», «Нові технології навчання – шляхи підвищення
ефективності уроку» та інші.
Цього 2019-2020 навчального року тиждень МІФ проходив з 24 лютого
по 28 лютого 2020 року. В його рамках було проведено: оформлення галереї
газет «МІФ навколо нас», МІФ-КВЕСТ: заробляємо МУДРИКИ азартно та
цікаво, змагання з інформатики «Я кращий у Word!», інтерактивний урокпрактикум «Сила тертя», урок-гра з інформатики «Колесо фортуни»,
історичний дайджест. Урок-гра «Світ чисел», інтелектуальна гра «МІФІнтелектуал-2020» та інші.
Вчителі намагаються захопити учнів роботою науково-дослідного
характеру. Так 8 учнів закладу посіли призові місця у ІІ етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу захисту дослідницьких
робіт МАН зматематики, фізики та інформатики.
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У 2019-2020 навчальному році МК вчителів природничих наук
продовжувала працювати над методичною темою «Удосконалення уроку як
засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня шляхом впровадження
нових технологій навчання».
Позитивним моментом в роботі вчителів методичної комісії є
використання в своїй роботі інтерактивних технологій та різних методичних
засобів. Практично кожен вчитель кафедри активно під час освітнього
процесу використовує можливості інтернет-ресурсів,підвищують свій
фаховий та методичний рівень.
З метою популяризації біолого-екологічних знань, з 16 по 20
грудня 2019 року учні школи мали змогу оглянути яскраву виставку
малюнків та творчих поробок "А моя ялинка залишилася у лісі" і «Нагодуй
птахів узимку».
У листопаді-грудні вчителями підготовлено команди і гідно
представлено заклад на ІІ (районному) етапі предметних учнівських олімпіад
та учнівських науково-дослідних робіт МАН ( 5 переможців). Учень 11-го
класу зайняв третє місце у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з
біології.
Робота вчителів природничих дисциплін закладу впродовж 2019-2020
навчального
року
була
насиченою,
плідною,
результативною,
багатоплановою і внесла свій гідний вклад в освітній процес.
Методична комісія вчителів
естетичних наук через мережу
колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи
працювало над організаційним та науково-методичним забезпеченням
реалізації проблемної теми «Компетентнісний підхід – основа розвитку
творчих здібностей учнів». Протягом навчального року учні та вчителі
кафедри не тільки гарно співали й танцювали але й плідно працювали.
Результатами такої праці є призери олімпіад.
Організовані та проведені свята: «Мастер шеф», ярмарок млинців до
Свята Масляної, створені фотозони: «Осінь у моєму серці», «Коли годинник
б’є 12», «Весняний настрій».
Діяльність вчителя завжди пов'язана з виховною роботою. Вчителі МК
активно приймають участь у загальношкільних виховних заходах до Дня
учителя «З ювілеєм, тебе, рідна школо!», до Свята Покрови, Новорічних свят,
свята 8Березня, підготовка пісенного репертуару до проведення Новорічних
ранків у початковій школі – стали доброю традицією плідної співпраці
класних керівників та вчителя музичного мистецтва Смірнової В.В.
Основними завданнями на наступний рік, учителі першочергово
відмітили, що мають оволодіти навичками підготовки авторських майстеркласів, навчитися користуватися платформами для дистанційного навчання
та ІКТ для перевірки знань учнів, поглибити роботу з обдарованими дітьми
та уміти запобігати педагогічному вигоранню.
Справжньою школою професійної майстерності були засідання
педагогічних рад досягнень педагогічної науки і перспективного досвіду.
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Інформаційно–методичний кабінет поповнився новими матеріалами:
тематичними розробками вчителів, матеріалами, зібраними вчителями
протягом року, оновлено теки самоосвіти учителів. Робота зі створення
методичного комплексу шкільного методичного кабінету триває
систематично.







9. ІННОВАЦІЙНА РОБОТА
Педагогічні інновації - результат творчого пошуку оригінальних,
нестандартних рішень різноманітних проблем.
Тому інструментом створення якісно нової освіти є інноваційна
діяльність, а саме: пошук нових моделей, відхід від традиційних методів та
впровадження інновацій в освітній процес, що сприяють подоланню
консерватизму і виявленню нових творчих можливостей учителів. Робота
закладу спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності
кожного вчителя, збагачення і розвиток творчого потенціалу педагогічного
колективу, досягнення оптимальних результатів освіти, виховання і розвитку
майбутнього громадянина.
В закладі використовуються:
 Технологія традиційного навчання;
 Технологія проблемного навчання;
 Ігрові технології навчання;
 Технологія особистісно орієнтованого навчання;
 Технологія розвивального навчання;
 Технологія розвитку критичного мислення;
 Інформаційно-комунікаційні технології;
 Технологія інтерактивного навчання;
 Проектна технологія;
 Модульне навчання.
Творчий колектив закладу плідно працює над втіленням педагогічних
технологій. Щороку, як підсумок роботи, кожна методична комісія звітує про
заходи щодо впровадження передових освітніх технологій.
Практичною реалізацією інноваційної діяльності стало проведення
наступних заходів:
тижні творчої майстерності вчителів;
Педагогічний проект «Педагогіка партнерства як продуктивна форма
взаємодії вчителя і учнів» (Завальнюк О.В.)
організація учнівської пошуково-дослідницької роботи (Голікова Ю.А.,
Стахівська Н.П., Стасюк Л.В., Утєнкова І.В., Гордієнко О.С.);
семінар-практикум «Впровадження особистісно зорієнтованого підходу як
концептуального орієнтиру розвитку якості освіти» (Дем’янюк Р.А.);
семінар «Активізація і розвиток комунікативних навичок на уроках у
початкових класах через застосування інформаційно-комунікаційних
технологій» (Піонт В.М.);
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 Методична
панорама
"Стратегія
особистісного
і
професійного
вдосконалення» (Голікова Ю.А.)
 Педагогічний семінар «Формування інформаційної компетентності учнів як
складової дисципліни природничих наук» (Стасюк Л.В.)
 творча майстерня «Розвиток творчих здібностей учнів та формування
ціннісних відношень до здоров’я, праці на уроках естетичних наук»;
 Карусель інновацій: технологія «кластера, квестова технологія, метод
проектів» (Завальнюк О.В.)
 Тренінг «Шкільна освіта в умовах індустрії». (Кривобородько Л.М.)
 обмін досвідом «Створення банку методичних знахідок: мультимедійних
уроків, презентацій» (Піскун С.П., Вербова Л.О.);
 Семінар-практикум «Розвиток креативного потенціалу учнів на уроках
художньо - естетичних дисциплін та фізичної культури» (Головня Л.В.)
 презентація з досвіду роботи вчителів «Проектна діяльність вчителя і учня»;
 Педагогічний консиліум «Формування креативної конкурентоспроможності
особистості в полікультурному соціумі шляхом застосування ІКТ»
(Шевченко Л.С.);

педагогічний форум «Вплив інноваційних процесів та між предметних
зв’язків на якість знань учнів» (Осадча Н.В.);

презентація творчих проектів з проблеми школи вчителями, які
атестуються.
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10.РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
Однією з пріоритетних проблем педагогічного колективу закладу є
організація роботи з обдарованими дітьми. У 2019-2020 навчальному році
було продовжено роботу по підтримці і виявленню обдарованих дітей.
Участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах, змаганнях розкриває таланти
і здібності дітей та часто стає першою сходинкою до високих досягнень.
Щороку підготовка до проведення І етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових дисциплін розпочинається з перших днів навчального
року.
У вересні 2019 року було складено план організації і проведення
олімпіад з базових дисциплін на шкільному етапі.
Згідно плану:
- проведено інструктивні наради з питань проведення олімпіад,
- створено оргкомітет, журі, предметні комісії,
- розроблено та затверджено завдання для І етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін,
- створено консультпункт для молодих та малодосвідчених вчителів з
питань організації, проведення та підготовки учнів до участі у олімпіадах,
- видано наказ про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових дисциплін,
- узагальнено матеріали І етапу олімпіад, складено звіт по школі,
оформлено заявки на участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових дисциплін.
В закладі створено шкільне наукове товариство «Ерудит» учнів-членів
Київської Малої академії наук учнівської молоді (Київського відділення
Малої академії наук України) в якому працює 9 секцій:
1. українська література (українська мова та література);
2. мистецтвознавство (українська мова та література, образотворче
мистецтво);
3. зарубіжна література;
4. англійська мова;
5. історія;
6. загальна біологія та біологія людини (біологія);
7. математика;
8. фізика;
9. хімія.
Талановиті учні нашої школи беруть активну участь у предметних
олімпіадах, науково-практичних конференціях, конкурсах МАН.
У 2019-2020 н.р. 15 учнів закладу стали переможцями районних
предметних олімпіад з базових дисциплін, 11 учнів - призерами конкурсу
учнівських робіт МАН, 4 учні – переможцями районних конкурсів з
української мови та літератури, 15 учнів отриали сертифікати учасників
Всеукраїнського конкурсу з англійської мови Гринвіч.
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Переможці ІІ- го районного етапу Всеукраїнських олімпіад з базових
дисциплін у 2019-2020 н.р.:
з української мови та літератури
№ ПІБ учня
Місце
вчитель
1
2

Степаненко Віктор, 7Б
Ігнатенко Марія, 10А

ІІ
ІІ

Голікова Ю.А.
Хавалджи Л.В.

Місце
ІІ
ІІІ

вчитель
Левченко Т.М.
Левченко Т.М.

Місце
І

вчитель
Бунчук Ю.О.

Місце
ІІ
ІІІ

вчитель
Стасюк Л.В.
Стасюк Л.В.

з російської мови
№
ПІБ учня
1
Мазур Мілана, 9А
2
Борисенко Софія,9А
з англійської мови
№ ПІБ учня
1
Михайлова Вероніка, 8А
з біології
№ ПІБ учня
1
Заплотинський Максим, 11А
2
Ладонько Павло, 11А
з фізичного виховання
№ ПІБ учня
1
Бібік Поліна, 10А
2
Мельник Кироло, 10А
з математики
№
Етап олімпіади
ІІ
етап
Всеукраїнських
1 учнівських
олімпіад
з
математики
з фізики
№
Етап олімпіади
ІІ етап Всеукраїнських
1
учнівських олімпіад з фізики
з інформатики
№

Етап олімпіади

1

ІІ
етап
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад
з
комп’ютерної графіки
ІІ
етап
Всеукраїнських

2

Місце
ІІ
ІІ

вчитель
Осипенко С.А.
Осипенко С.А.
ПІБ учня

ПІБ учителя

Євпак Володимир (ІІІ
місце, 7-А клас)

Хмельницька В.С.

ПІБ учня
Степаненко Віктор
(ІІ місце, 7-Б клас)

ПІБ учителя
Гордієнко О.С.

ПІБ учня

ПІБ учителя

Оксамитна Катерина
(ІІІ місце, 7-Б клас)

Завальнюк О.В.

Гаращук Микита

Завальнюк О.В.
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учнівських
олімпіад
з (ІІІ місце, 8-Б клас)
інформаційних технологій
ІІ
етап
Всеукраїнських
Оксамитна Катерина
3 учнівських
олімпіад
з
Завальнюк О.В.
(ІІІ місце, 7-Б клас)
комп’ютерної анімації
ІІ
етап
Всеукраїнських
Іванова Анна
4 учнівських
олімпіад
з
Завальнюк О.В.
(ІІІ місце, 6-А клас)
комп’ютерної анімації
Призери ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських наукодослідницьких робіт МАН в 2019-2020н.р.:
Українська мова та література
№ ПІБ учня
Місце
вчитель
1 Заплотинський Максим, 11А
ІІІ
Голікова Ю.А.
2 Загороднюк Аліна, 9А,
ІІІ
Голікова Ю.А.
3 Женілова Олександра
ІІІ
Голікова Ю.А.
4 Мельник Софія, 11А
ІІ
Голікова Ю.А.
5 Ігнатенко Марія, 10А
ІІІ
Хавалджи Л.В.
Біологія
№ ПІБ учня
Місце
секція, вчитель
1
Заплотинський Максим, 11А
ІІІ
біологія, Стасюк Л.В.
2
Ігнатенко Марія, 10А
ІІ
біологія, Стасюк Л.В.
Фізика
№ ПІБ учня
Місце
секція, вчитель
1
Мамедов Аміл, 9А
ІІ
фізика , Гордієнко О.С.
2
Квятківська Анастасія, 10А
І
фізика , Гордієнко О.С.
Хімія
№ ПІБ учня
Місце
секція, вчитель
1
Загороднюк Аліна, 9А
ІІ
хімія, Утєнкова І.В.
2
Коваленко Софія, 11А
ІІІ
хімія, Утєнкова І.В.
Переможці конкурсів з української мови та літератури у 2019-2020 н.р.
Учні закладу беруть участь у різноманітних Всеукраїнських
конкурсах, де проявляють свої знання, здібності, таланти й обдарування.
Зокрема, учень 7-Б класу Степаненко Віктор став переможцем районного
етапу ХІX Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика та
нагороджений дипломом ІІІ ступеня, учениця 6-А класу Тодосієнко Поліна
стала переможцем ІІ (районного) етапу ІХ Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка
серед учнів закладів освіти району та отримала диплом ІІІ ступеня, учні 5-Б
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класу Мітюшкін Ярослав (ІІм) та Вертепна Діана (ІІІм) стали переможцями
Всеукраїнської олімпіади «Всеосвіта Весна -2020 та були нагороджені
дипломами.
Рейтинг
участі предметних методичних комісій
у роботі з підготовки учнів
щодо участі
у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін,
Всеукраїнському конкурсі–захисті МАН
Предмет
укр.мова і
література
зарубіжна
література

2016-2017н.р
олімп. МАН
1
3
1

2

1
1

1

1
5

математика

2019-2020н.р.
олімп. МАН
2
5

1

1

історія

2

1

2

1

11

4

1

лінгвістика
інформатика
фізика, астрономія
біологія
географія
хімія
образотворче
мистецтво
трудове навчання
фізичне виховання

2018-2019н.р.
олімп. МАН
1
4

1

англійська мова
російська мова

2017-2018н.р.
олімп. МАН
1
2

6
1
3
2
1
2
2

7
2
2

2
5
2

1

2
4
3

4
2
1

2
4

1
2

2

2
2
2

2
2
2

2

Але результати, яких досягли учні, недостатньо високі. Це свідчать
про несистематичну роботу педагогічного колективу щодо реалізації
програми «Обдарована молодь». Не всі методичні комісії закладу
проводили плідну роботу по підготовці учнів до участі у Всеукраїнських
учнівських олімпіадах, конкурсі-захисті МАН, інтелектуальних турнірах та
конкурсах тощо.
11.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Офіційний статус дітей пільгового контингенту на кінець 2019-2020н.р.
у закладі мають:
- Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 7
- Напівсироти - 12
- Діти з неповних сімей - 15
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- Діти-інваліди - 17
- Діти постраждалих в наслідок аварії на ЧАЕС – 18
- Діти з багатодітних сімей – 55
- Малозабезпечені сім’ї –7
- Внутрішньо переміщені сімї - 13
- Діти, батьки яких загинули в АТО – 1
- Діти, батьки яких є учасниками Бойових дій на Сході України – 34
- Талановиті діти - 33
З даними дітьми, їх батьками, вчителями проводиться соціальнопедагогічний патронаж:
- налагодження зв’язків та співпраця зі службами у справах дітей та
опікунської ради;
- збір інформації на дітей пільгового контингенту та подання в різні соціальні
установи: в районне управління освіти, службу в справах дітей, опікунську
раду;
- консультування вчителів, батьків та осіб, які їх замінюють, з питань
соціального захисту різних пільгових категорій;
- збір, оформлення та постанова дітей на внутрішкільний облік дітей
пільгового контингенту;
- обстеження матеріально-побутових умов проживання; складання актів
обстеження;
- посередництво у наданні гуманітарної та матеріальної допомоги;
- співбесіда з опікунами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування;
- підготовка та супровід дітей пільгового контингенту на міські свята,
організовані для даного контингенту;
- контролювання та організація дозвілля учнів з числа соціально
незахищених категорій;
- консультування батьків, вчителів з питань організації оздоровлення
вищезазначених дітей;
- створення та щомісячне оновлення «Банку даних дітей пільгових
категорій»;
- ознайомлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
дітей-інвалідів та їх батьків/опікунів з пільгами при вступі до вищих
навчальних закладів;
- соціально-педагогічний супровід дітей пільгового контингенту та членів їх
родин;
- збір інформації про інвалідів та хворих дітей закладу та ін.
12. РОБОТА БІБЛІОТЕКИ ЗАКЛАДУ
Кардинальні зміни, які відбуваються у суспільстві, демократизація та
глобальна інформатизація зумовлюють зміну функцій та статусу бібліотек
закладів освіти, реформування їх у сучасні інформаційні та медіацентри.
Шкільна бібліотека є важливим центром бібліографічно-інформаційної,
культурно-виховної і просвітницької роботи. У своїй роботі бібліотека
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керується нормативно-правовими документами: Конституцією України,
Законом України «Про освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,
Положенням «Про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу»
тощо.
Діяльність шкільної бібліотеки у 2019-2020 році була спрямована на
виконання завдань, які висуває перед нею перебудова всіх складових
компонентів сучасної школи і здійснювалась з таких основних напрямків:
- Виховання в учнів інформаційної культури, культури читання, шанобливого
ставлення до книги.
- Формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму,
поширення інтересу до рідного краю.
- Пропаганда здорового способу життя.
- Сприяння самоосвіті учнів та вчителів за допомогою різних форм і методів
роботи.
- Організація довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування
читачів.
- Формування, використання і зберігання бібліотечного фонду.
- Популяризація літератури та книги.
- Робота з підручниками.
- Індивідуальна робота з читачами.
Бібліотека освітнього закладу свою діяльність організовує спільно з
педагогічним колективом, відповідно до плану роботи, який є складовою
частиною плану освітньої роботи в закладі.
Обслуговування читачів проводилось в режимі абонементу та
читального залу. Облік користувачів та книговидачі в бібліотеці проводились
відповідно до встановленого порядку: в читацьких формулярах, щоденнику
роботи шкільної бібліотеки. Підручники видавались класним керівникам та
про що зроблено запис у відповідному журналі та щоденнику роботи.
Бібліотека забезпечує потреби освітнього процесу в усіх його ланках,
надаючи систематичну, цілеспрямовану допомогу учням в опануванні
знаннями із шкільних предметів. Це – інформаційний центр як для учнів, так
і для вчителів, вихователів, і щоб бути ефективною, робота носила
систематичний, оперативний, випереджаючий характер. Проводилось
інформування кожної категорії читачів з урахуванням їхніх інформаційних
потреб, робота спрямована на виховання в учнів інформаційної культури,
любові до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою. У
читальній залі відкрито постійно діючі тематичні куточки: «Україна –
Держава Європейська», книжкові тематично-ілюстровані фотовиставки:
«Живи, моя Державо, Україно!», «Слава Героям Небесної Сотні», «Вижити,
значить перемогти» «Світло дня української письменності» тощо.
Особлива увага приділялась популяризації літератури з питань історії
та культури українського народу, поваги до рідної мови, національнокультурних і духовних надбань нашого народу. З новими читачами
проводились ознайомчі бесіди, з іншими категоріями користувачів –
індивідуальні, групові бесіди при виборі літератури.
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Різноманітними засобами бібліотека сприяла всебічному підвищенню
методичної майстерності вчителів, шляхом популяризації педагогічної
літератури та інформації про неї. На засіданнях педагогічних рад
висвітлювались актуальні питання з інноваційної педагогіки, стану
забезпечення підручниками та методичними посібниками. Проводились
підсумки рейдів перевірки підручників по класах.
Бібліотека проводить постійну роботу по забезпеченню учнів підручниками,
своєчасно подаються замовлення.
Вагому допомогу шкільному бібліотекарю надавав актив бібліотеки, до
складу якого входили старшокласники. Значне місце в роботі бібліотеки
щодо збереження навчальної книги відводилось проведенню масових
заходів, використовувались нетрадиційні форми масової роботи, значення
яких полягає в тому, що вони сприяють неформальному спілкуванню дітей у
вільний від навчання час і дозволяють оперативно враховувати їх
пізнавальні, читацькі інтереси, формують стосунки співробітництва
бібліотекаря і читача, а в результаті – повагу до книги і підручника.
Для підвищення читацької активності та популяризації літератури,
надання бібліотечно-бібліографічних знань шкільною бібліотекою
здійснювались заходи:
- бесіди в 1-11-их класах, щодо збереження бібліотечного фонду;
- година спілкування «Книжка твоє обличчя» (5-ий клас);
- бесіди з учнями 5-9-их класів на тему « Як користуватися відкритим
фондом бібліотеки»;
- проведення конкурсу Мандрівка у світ казки (3-5 класи);
- виставка-стенд «Зупинись на хвилинку, Книги – ювіляри 2020»;
- книжкові виставки: до 250-річчя від дня народження Івана Петровича
Котляревського, до 125-річчя до дня народження Олександра Петровича
Довженка, до 155-річчя до дня народження Павла Арсеновича Грабовського,
до 90-річчя до дня народження Дмитра Васильовича Павличка, до 130 –річчя
до дня народження Остапа Вишні та інші;
- тематичні виставки: до Міжнародного дня писемності, До Дня трагічних
подій в Бабиному Яру, до Всеукраїнського дня бібліотек, до Дня
українського козацтва, до Дня визволення України від фашистських
загарбників та інші.
Аналізуючи інформаційно-бібліографічну, масову роботу бібліотеки,
можна зробити висновок, що шкільна бібліотека завдяки удосконаленню
традиційних та введенню в роботу новітніх інформаційно-комунікативних
технологій, є сучасним інформаційним центром, який у повному об’ємі
забезпечує інформаційними матеріалами освітній процес.
Предметні тижні проходили в закладі з активною участю бібліотекаря.
Фонд бібліотеки становить 17196 примірник з них художньої
літератури – 6910 примірників , підручників - 10286 примірників.
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13. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Основними напрямками діяльності практичного
психолога є:
просвітницька та психопрофілактична робота, психологічне консультування,
психодіагностика та психокорекція.
У своїй діяльності практичний психолог керується Конституцією і
законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету
Міністрів України, Положенням про психологічну службу у системі освіти
України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 22.05.2018
р. №509, посадовою інструкцією, правилами і нормами охорони праці,
техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними
правовими актами закладу (в тому числі Правилами внутрішнього трудового
розпорядку), етичним кодексом товариства психологів України,
дотримується положень Конвенції про права дитини та інших нормативних
документів.
До стратегії річного планування практичного психолога входили
завдання, які відтворювали психологічний супровід головної мети виховної
роботи та освітнього процесу.
Пріоритетними напрямками у роботі психологічної служби були:
соціально-психологічний супровід роботи 1-х класів в умовах роботи
нової української школи;
соціально-психологічний
супровід
впровадження
інноваційних
технологій в освітній процес;
формування у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в
ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження
репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації;
психологічне забезпечення формування в учнів стійкої позитивної
навчальної мотивації;
моніторинг змісту й умов індивідуального розвитку дітей та підлітків;
соціально-психологічний супровід роботи з обдарованими дітьми;
соціально-психологічний супровід роботи з батьками та сім’ями,
зокрема сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;
соціально-психологічний супровід роботи з дітьми та сім’ями
внутрішньо переміщених осіб;
превентивне виховання, метою якого є формування у дітей та підлітків
навичок здорового способу життя, профілактична робота з подолання явищ
жорстокості, насильства, злочинності, правопорушень, негативних явищ,
суїцидальної поведінки;
попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед
здобувачів освіти;
формування психологічної культури учнів, педагогів, батьків;
формування здорового соціально-психологічного клімату у класних
колективах, педагогічному колективі і закладі в цілому.
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Згідно з метою були виконані наступні завдання:
1. Створено сприятливі умови для успішної адаптації школярів, поліпшення
їх психологічного здоров`я та успішності навчання;
2. Визначено рівень адаптації першокласників до шкільного навчання;
3. Проведено корекційно-розвивальну роботу з учнями перших класів для
підвищення рівня адаптації до шкільного навчання;
4. Визначено рівень адаптації п’ятикласників до навчання у середній школі;
5. Проведено корекційно-розвивальну роботу з учнями п’ятих класів для
підвищення рівня адаптації до шкільного навчання у середній школі;
6. Досліджено рівень готовності учнів 9-10 класів до професійного
самовизначення;
7. Здійснено перевірку зрілості, самоставлення, саморегуляції поведінки та
стану сформованості особистісної ідентичності учнів 7-10 класів;
8. Здійснено діагностику соціометричного статусу учнів 5-10-х класів;
9.Створено сприятливі умови для успішної адаптації дитини з особливими
потребами;
10. Проведено діагностичну та корекційно-розвивальну роботи з дитиною з
особливими потребами;
11. Проведено консультації, семінари та тренінги з метою підвищення
психологічної компетенції батьків та педагогів.
Практична діяльність психолога у закладі здійснювалася за певними
напрямками:
Була проведена перевірка рівня адаптації першокласників до навчання у
школі за допомогою проективної методики Світлани Панченко «Лісова
школа» та вивчення психологічного здоров`я учнів за проективними
методиками «Моя сім’я», «Дерево», «Неіснуюча тварина» та «Кактус»,
«Вазон квітів».
Для вивчення стану психологічного здоров`я учнів 2-4 класів були
використані проекційні методики «Моя сім’я», «Дерево», «Неіснуюча
тварина», «Малюнок людини» та «Кактус», «Вазон квітів».
Проведена психологічна діагностика п’ятикласників до навчання у
середній школі за допомогою методик «Шкільна тривожність» Р. Філіпса,
діагностика з тестовою методикою: "Адаптація до школи", вивчення статусу
школяра в колективі за допомогою методики "Соціометрія", діагностика вад
особистісного розвитку за методикою ДВОР З. Карпенко, проведена
діагностика за проективними методиками «Дерево учнів», вивчення стану
психологічного здоров`я учнів 5-х класів за допомогою проекційних
методик «Мої страхи», «Моя сім’я», «Дерево», «Неіснуюча тварина»,
«Малюнок себе», «Вазон квітів» та «Кактус».
Проведено вивчення соціометричного статусу в колективі учнів 8-11
класів за допомогою методики «Соціометрія».
Здійснена перевірка зрілості та стану сформованості особистісної
ідентичності учнів 8-11 класів за допомогою методики МІЛІ Л. Шнейдер та
вивчення статусу школяра в класному колективі за допомогою
опитувальника рольового розподілу ролей у класі.
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Проведена психологічна діагностика за проекційними методиками
«Дерево», «Малюнок себе», «Вазон квітів» учнів 6-10-х класів.
Проведено тренінги:
- на об’єднання колективу та покращення групової взаємодії для 1-х класів:
«Ми всі друзі», «Наші долоньки»
- розвивальні вправи для учнів 1-х класів: на розвиток дрібної моторики
«Вправи для пальчиків», на розвиток уваги: «Жабка», «Звуковий диктант»,
«Кулак-ребро-долоня»; для покращення комунікативної майстерності: «Вмій
вислухати», «Уважне слухання»; на оптимізацію психічного стану учнів:
«Ваза квітів», «Ваза емоцій», «Поплавець в океані», «Занедбаний сад»,
«Небо», «Дзвін», «Маяк», використано у розвивальних заняттях арттерапевтичний напрямок «Нейрографіка», арт-напрямок «Горщики бажань»;
- з метою профілактики насилля та булінгу серед школярів 5-10 класівпроведені вправи: «Скульптура підтримки», «Позитивні і негативні
якості..Жест підтримки»
- розвивальні вправи для учнів 5-8 класів: для вивчення емоцій і покращення
вміння розпізнавати емоції «Покажи емоцію класу», «Намалюй емоції»; для
покращення комунікативної майстерності: вправа «Невербальні етюди»,
«Інтерв’ ю», «Знайомі незнайомці», «Хто дивиться недоброзичливо?», «Вмій
вислухати», «Знайди компроміс»; розвиток уваги: «Жабка», «Уважне
слухання»; для об’єднання класу та підвищення толерантного ставлення
учнів до однокласників, вправи: «Подаруй комплімент», «Пошук спільного»,
«Прекрасний сад», «Я-Чужий-Інший».
05.02.2020 р. проведено семінар-тренінг для асистентів вчителів та
класних керівників класів з інклюзивним навчанням: «Методи роботи з
учнями з особливими потребами в ЗНЗ».
Психологом проведено також бесіду з елементами гри для учнів 1-4-х
класів: «Що таке право? Що таке обов’язок? Права та обов’язки дитини»,
«Чи знаю я свої права та обов’язки?», «Правила безпечної поведінки вдома»,
«Номери телефону екстреної допомоги», «Профілактика вірусних
захворювань», групова консультація зі знань прав дитини для учнів 5-7
класів: «Знай свої права», консультація на тему «Методи ненасильницького
спілкування» для учнів 8-10-х класів.
Оформлено куточки на тему: «Права школяра», «Безпека дітей в
інтернеті», «Хто такий психолог і чим він тобі може допомогти», «Адаптація
першокласників до навчання у школі», «Як ефективніше готуватися до
уроків», «Що таке насилля і як себе захистити», «Як покращити
концентрацію уваги», «Що таке булінг і до кого звертатися за допомогою»,
скринька довіри.
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14. АНАЛІЗ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
У
2019-2020
навчальному
році
складовими
системи
внутрішньошкільного контролю були:
1. Контроль за рівнем засвоєння навчальних програм згідно графіку.
2. Контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, виховання і
розвитку здібностей учнів в процесі навчання.
3. Контроль за веденням документації класних журналів, особових справ,
календарно-тематичних і виховних планів.
4. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.
Контроль за якістю викладання предметів здійснювався декількома
шляхами:
1. Персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування уроків
вчителів закладу, згідно річного плану роботи. Адміністрацією вивчалася
система роботи вчителів, які проходили атестацію у 2019-2020 навчальному
році
2. Тематичний контроль.
3. Класно-узагальнюючий контроль. З метою перевірки організації і
підготовки учнів до засвоєння навчального матеріалу, виявлення
потенційних можливостей колективу у вересні-листопаді 2019 року
вивчались колективи 1-А,1-Б,1-В,5-А,5-Б класів. За результатами проведено
малі педагогічні ради.
Упродовж навчального року адміністрацією закладу вивчався стан
викладання предметів про що було видано відповідні накази.
За результатами перевірки були зроблені висновки, надані рекомендації
вчителям-предметникам
щодо
удосконалення
своєї
педагогічної
діяльності.Загальний аналіз стану викладання цих дисциплін свідчить, що у
вчителів, що викладають перевірені предмети, є вмотивована потреба щодо
удосконалення освітнього процесу, застосування нових педагогічних
технологій, підвищення результативності навчання.
15. ВИХОВНА РОБОТА ЗАКЛАДУ
Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи,
виховна робота школи орієнтуються на нормативно – правову базу з питань
виховної роботи, а саме з урахуванням основних положень Конституції
України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», «Концепцію виховання дітей
та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину
розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав
дитини», програми «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом
МОНМСУ від 31.10.2011р. №1243 та нормативно – правові акти, документи
Міністерства освіти і науки України. Пріоритетним напрямком виховної
роботи на 2019-2020н. р. залишається положення «Концепції національнопатріотичного виховання дітей і молоді у загальноосвітніх навчальних
закладах» та виконання Лист МОН від 27.06.2019 № 1/9-414 “Деякі питання
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щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища,
формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”.
Виховна робота закладу має чітку організаційну систему і проводилась
згідно з річним планом роботи. На початку навчального року всіма класними
керівниками була спланована робота з класними колективами за всіма
напрямками виховання. При плануванні роботи ставився акцент на
виховання гармонійної особистості, що виховуються на законах творчості, та
передбачає
залучення
вихованців до реальної співтворчості,
інтелектуального діалогу, гармонізації спілкування, успіху, а також
можливості почуватися вільно.
Пріоритетним напрямом реформування системи виховання в сучасній
школі є розробка моделі динамічної виховної системи, в умовах якої
можливе формування в учнів громадянської відповідальності і правової
самосвідомості, духовності і культури, ініціативності, самостійності,
толерантності, здатності до успішної соціалізації в суспільстві та активної
адаптації на ринку праці. Усі події, які відбуваються в закладі висвітлюються
на сайті школи та соціальній мережі Фейсбук.
З метою створення сучасного освітнього середовища керуючись
принципом мотивувального та креативного дизайну у холі школи були
створені фотозони «Осінь у моєму серці», «Коли годинник б’є 12»,
«Весняний настрій», «Серце Св. Валентина».
З метою формування в учнів ціннісного ставлення до себе, сім'ї,
родини, людей була проведена благодійна акція «Добро починається з тебе»
для допомоги дітям-інвалідів та дітям сиротам, людям похилого віку та
воїнам АТО. З нагоди Міжнародного дня толерантності - проведено
засідання круглого столу на тему «Толерантність та ми», до Дня пам’яті
жертв Голодомору – вистава та виховні години у класах.
Невід’ємною частиною виховної роботи закладу є заходи з безпеки
життєдіяльності: проведення тижнів безпеки життєдіяльності, перегляд
фільму «Правила безпеки-правила життя» для 5-х класів, бесіди з правил
поведінки на льоду, виставки малюнків на тему «Я обираю здорове життя,
зустрічі з шкільним поліцейським. У зв’язку із трагедією, що сталася в Одесі,
у школі позапланово був проведений Єдиний урок з протипожежної безпеки,
а також навчальна евакуація зі школи.
Для збереження здоров’я учасників освітнього процесу з 20.08 по 20.09
проведено Місячник «Увага! Діти на дорозі», години спілкування з
медичною сестрою закладу про гігієну та фізичне загартовування школярів.
Також було проведено Єдиний урок з Правил дорожнього руху. Крім того у
закладі проводилася превентивна робота з профілактики шкідливих звичок,
запобігання наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, профілактики ВІЛінфекції (СНІДу). До Міжнародного дня відмови від паління була проведена
акція «Скажемо курінню – ні!». Були проведені виставки малюнків: «Ми за
здоровий спосіб життя» (1-4кл), «Молодь проти нікотину, алкоголю» (5-8кл),
«Репродуктивне здоров’я – шлях до щасливої сім'ї» (9-10кл).
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З метою формування ціннісного ставлення до природи, проведено
декаду «Юного еколога-натураліста», в рамках якої відбулося представлення
проекту з запровадження дня вторинної переробки «Зелена п’ятниця» - збір
макулатури 1-11кл, виставки осінніх композицій з природного матеріалу
«Осінні Фантазії», «Пташиних їдалень», екоялинок «Моя ялинка залишиться
в лісі», конкурс годівничок, акції: «Збережи та нагодуй пташку»,
«Першоцвіт», «Живи, книго!», «Подаруй квітку школі»; трудовий десант
«Наш квітник-найкращий»(1-4кл), фотовиставка «Природа і фантазія» (6-11
кл). Класні керівники провели виховні години «Мої обов’язки у родині»(59кл), «Ким та яким бути?» (11клас), «Освіта - шлях до майбутньої професії»
(8-9кл). На свято Масляна відбувся Ярмарок млинців, учні 9-10 класу
приготували з вчителем трудового навчання Головнею Л.В. смачні млинці з
різними начинками.
З метою формування ціннісного ставлення до держави і суспільства,
культури і мистецтва проведено ряд заходів: урочиста лінійка присвячена
Дню Знань «Школа-морська гавань», Перший урок «Розкажемо Європі про
себе», виховні години: «Звичаї та традиції України», «Видатні імена сучасної
України», «Толерантні відносини» 1-4кл, «Голокост. Знищення нації!»,
«День пам’яті Героїв Крут -1918р.», «Гендерна рівність» 5-8кл, «Твої права
та обов’язки» 9-11кл, до Дня козацтва та свята Покрови - ярмарок «Дари
Осені», флешмоб до Дня Соборності України.
До Всеукраїнського тижня права, класними керівниками був
проведений урок «Права людини», вчитель права Олійник Н.М. для учнів 811 класів провела правовий лекторій «Обов’язок без права – рабство, Право
без обов’язку – анархія», соціальний педагог організувала виставку
літератури, документів на тему «Ми проти насильства та дискримінації у
школі».
До Днів пам’яті Герої Небесної Сотні –– шкільний театр «ПАМ'ЯТЬ»
підготував виставу «МАЛИЙ», присвячену пам’яті студента з ІваноФранківська Романа Гурика. Його безмежна любов до України, готовність до
самопожертви, відданість справі незалежної України стали важливими для
кожного, хто відвідав виставу. Слава Україні!!! Героям Слава!!! Класними
керівниками був проведений конкурс малюнків: «Герої не вмирають».
21 лютого представники всіх націй і народностей відзначили
Міжнародний день рідної мови. Не стали винятком і наші учні. У мовній
вікторині активну участь взяли учні 8-Б та 7-А класів на чолі з Хавалджи
Лідією Вікторівною. Учні мали змогу поринути у багатющий світ краси
рідної мови. Діти із задоволенням дізнавалися про історію нашої мови, про
походження слів. При розгадуванні загадок-жартів виявили свою кмітливість.
Люблячи й вивчаючи рідну мову, учні виявляють свідоме бажання бути
гідними громадянами своєї держави.
У школі велика увага приділяється відзначенню народних українських
свят: вечорниці «Таїнство Святої вечері», свято «Різдво Христове», фото
виставка «Різдво – в моїй сім’ї», інтерактивна бесіда «Традиції моєї родини»,
конкурс читців «Різдвяний вертеп», виховна година «Мої обов’язки у
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родині». Щоб поглибити знання учнів з історії культури народу та його
традицій класні керівники проводить екскурсії в музеї «Мамаєва Слобода»
на інсценування обрядів «Свята вода на свято Водохреща», Новорічний
тиждень у рамках якого було проведено: вистава театру «Пам'ять»
«Подарунок від Миколая», «Новорічний казковий ранок» для учнів 1-4кл,
свято «Новорічний бал маскарад» для учнів 5-6 класів, святкова дискотека
для учнів 7-11 класів.
Під час карантину наш заклад перейшов на дистанційну форму
навчання. Виховна робота не стала винятком, тож учні і вчителі продовжили
працювати.
Для підтримки психологічного стану учасників освітнього процесу під
час карантину були випущені відеоролики та кліпи: «Карантин не привід
сумувати», «Спогади навчального року», «Найкращий блогер», «Ми
пам’ятаємо». Також запроваджені та реалізовані онлайн-проекти: «Все буде
добре», «Залишаюсь вдома», флешмоби «Мій вчитель – мій друг», «Я –
Україна», «Моя вишиванка», челендж «Карантинний креатив».
До Всесвітнього дня здоров’я робили зарядку, готували корисні та
смачні страви, малювали плакати, малюнки і створювали презентації на тему
«За здоровий спосіб життя».
До свята Великодня був проведений шкільний флешмоб «Великдень
вдома. Традиції Великодня!», де учні з батьками завантажували відео, фото,
малюнки із писанками, пасками, великодніми кошиками у групу школи на
Фейсбуці та ділились святом разом з усіма.
До Всесвітнього Дня Землі був проведений інтернет проект «Обіцянки
Землі», де учні давали обіцянки берегти
природу.
Задля
втрати
популярності поліетиленових пакетів, пластикових кульків учениця 10-А
класу Бібік Поліна взяла участь у Всеукраїнському конкурсі плакату « Я –
Україна» #СТОП_КУЛЬОК.
4 травня відбулася запланована онлайн-педрада "Освітній простір
покоління Z у цифрову епоху" за участі всіх педагогів закладу, яку провела
Поліщук Ярослава Володимирівна. Під час заходу обговорили особливості
роботи з сучасним цифровим поколінням дітей, зокрема в умовах
дистанційного навчання.
До Дня пам'яті та примирення і 75-ої річниці перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні педагогічний та учнівський колективи закладу взяли
участь у районному конкурсі «Марафон пам’яті». Проєкт присвячений усім
героям, які захищали Україну в 1939-1945 роки, часто кладучи на вівтар її
свободи найдорожче – своє життя. Серед них фронтовики, партизани,
санітари, медики, льотчики, працівники підприємств та інші, чия любов до
Батьківщини стала взірцем для багатьох поколінь. У ці пам’ятні дні
розповідали про подвиги своїх рідних. Адже це найменше, що сьогодні може
зробити кожний з нас для їх пам’яті.
У другу неділю травня ми відзначали свято найближчої, найдобрішої і
наймилішої людини у світі – мами. Створювали вітальні листівки,
презентації, відео на тему «І доброта, і теплота поєднані у серці мами».
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Свято Останнього дзвоника було проведене в онлайн-форматі. Для
підведення підсумків навчального року класні керівники провели Zoomконференції, презентували відеоролики та відеозвіти «Цікаві спогади
навчального року», учні випускних класів взяли участь в онлайн-флешмобі
«Вам слово, випускники» та долучились до загальноміського свята
«Останній дзвоник-2020» на телеканалі Київ.
До Дня народження Києва був проведений фотоконкурс «Улюблені
куточки Києва», майстер-клас «Малюємо в прямому ефірі Інстаграм з
Наталією Богдан каштани над Дніпром» та відеопривітання в соціальних
мережах «Вітаємо з Днем Києва».
Для оптимальної самореалізації особистості, розвитку індивідуальних
можливостей створено мережу гуртків, протягом року у закладі працювало
17 гуртків та 3 спортивні секції.
Найбільшою популярністю в учнів користуються гуртки спортивного
профілю «Ручний м’яч», «Спортивна гімнастика», «Карате», головними
напрямками спортивних секцій є виховання інтересу, потреби та звички до
занять фізичними вправами, вміння володіти своїм тілом та підвищення рівня
фізичної підготовки учнів закладу.
Туристично-краєзнавчий гурток під керівництвом Сергієнко С.А.
спрямований на відродження духовності, історичної пам’яті, любові до
рідного краю, патріотизму, відповідальності за збереження історикокультурного надбання. З метою формування у дітей та молоді сучасного
світогляду, розвитку творчих здібностей і навичок самостійного наукового
пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості, формування духовної та
фізичної досконалості підростаючого покоління засобами туризму та
краєзнавства 29.02.2020р у музеї археології, гуртківці взяли участь у міській
тематичній грі-конкурсі «Музейний квест», де отримали призове місце.
Студія Web-дизайн (кер. Завальнюк) - це актуально, сучасно, творчо,
креативно! Під час навчання у гуртку вихованці знайомляться HTML5, CSS3
та основами JavaScript. Успішне навчання у цьому гуртку дає дітям міцну
базу для подальшого вивчення web-технологій, може стати першим кроком
на шляху до оволодіння професіями Web-дизайнера і Web-майстра.
Серед учнів початкової школи дуже цікавими є гуртки художньоестетичного напрямку: хор «Барвінок» та «Творча майстерня». У репертуарі
хору була композиція «Школа», «Мама моя», «Вчителі». Дитяча творча
майстерня являє собою гурток декоративно – прикладного спрямування і
передбачає навчити дітей різноманітним видам рукоділля – від українських
народних до сучасних. Під час занять діти виготовляють аплікації, сувеніри,
тематичні листівки та організовують тематичні виставки до свят.
Гурток «Хімічна формула» проводиться серед учнів 8-9класів та
орієнтований на розвиток інтересу до природничих наук, формує науковий
світогляд, розширює кругозір учнів. Гурток «Цікава французька» відвідують
учні 6-х класів. Діти з задоволенням вивчають третю іноземну мову.
На базі закладу працює театр «Пам`ять» та музей Пам'яті, завданням
якого є активна участь у вихованні учнів закладу в дусі патріотизму,
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виховання молодого покоління на бойових і трудових традиціях минулого і
сучасного, прищеплення учням високих моральних і громадянських якостей.
У музеї учні навчаються підбирати фактичний матеріал, складають
тексти екскурсій, засвоюють прийоми і методи роботи з пам’ятками історії,
набувають навички пошукової роботи. В музеї оновлено декілька еспозицій:
«Все починається з дитинства», «Київ пам’ятає!», «Їх іменами названо вулиці
біля нашої школи –Любомир Гузар і Вацлав Гавал».
Протягом семестру учениця 11-А класу Богдан Мілана брала участь у
міському конкурсі «Екскурсоводів» та посіла IX місце.
Драматичний гурток розвиває творчі здібності дітей: виразне читання,
уміння перевтілюватись в образи інших людей-героїв п’єс, виготовлення
костюмів і декорацій, бутафорій. Учасники гуртка працюють під девізом «Не
люби себе у театрі, а театр люби у собі» а також над дикцією, жестами,
мімікою, ходою.
Практично до всіх визначних та трагічних дат членами гуртка
організовано проведення вистав: «Голод …33», «День ЦО», «День Матері»,
«День Пам’яті і Примирення». Але нажаль під час карантину не були
реалізовані всі підготовлені вистави.
Протягом 2019-2020н. р. наш заклад тісно співпрацював з шкільним
офіцером поліції – інспектором ВЗГ УПП у м. Києві ДПП, старшим
лейтенантом поліції Ситник Надією. Систематично проводилися такі
профілактичні уроки - зустрічі: «10 правил безпеки», «Безпечна поведінка
на дорозі», бесіди: «Дитина і незнайомець», «Протидія домашньому
насильству та протидія булінгу».
Профорієнтаційна робота побудована на тісному зв’язку школи з
вищими навчальними та середніми спеціальними навчальними закладами
Києва. Школа співпрацює з НАУ.
Виходячи з вищесказаного можна зазначити, що виховна діяльність у
закладі поряд з позитивними моментами ще має деякі недоліки, над якими
потрібно спільно працювати і вчителям, і учням, і батькам.
Для підвищення ефективності виховної роботи у закладі, перед
класними керівниками поставлені завдання:

Спрямувати свою діяльність на визначення головних рис
сучасних школярів для планування виховних заходів на наступний
навчальний рік.

Творчо підходити до планування виховної роботи,

У зв'язку з низькою результативністю у районних заходах,
налагодити роботу з обдарованими та здібними учнями;

Посилити роботу у напрямку естетичного виховання учнів:
звернути увагу на збереження та дбайливе ставлення до усього живого, що
нас оточує, навчати зберігати природні ресурси за рахунок вторинної
перероби, розвивати культуру роздільного збору сміття.

Активізувати роботу шкільного учнівського самоврядування
Ми активно продовжуємо проектну діяльність. Так у 2019-2020
навчальному році проект «Зелена п’ятниця» продовжив свою. У листопаді
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в рамках проекту була проведена акція до Всесвітнього дня вторинної
переробки під гаслом «Зберегти довкілля – це смачно», учні 5-А класу
найбільше в цей день здали макулатури та отримали солодкі подарунки.
За результатами першого семестру у цьому навчальному році стали
переможці 1-А клас, які здали 281.5 кл макулатури
На виручені кошти було організовано загальношкільні свята,
нагороджені переможці у конкурсах, оформлення тематичних фотозон.
16. ПРАВОВА ОСВІТА В ЗАКЛАДІ
Актуальність проблеми правового виховання учнів, зумовлене тим, що в
Україні спостерігається тенденція до зростання дитячої злочинності,
жорстокості, булінгу, порушення норм моралі та законів, тому здійснення
правовиховної роботи з учнями є доцільним з перших днів їх перебування у
школі. Тому 4 вересня старший інспектор з особливих доручень ВЗГ УПП в
м. Києві ДПП ст. лейтенант поліції Ситник Н.В. провела для учнів 1-х класів
Всеукраїнський профілактичний захід «Урок з поліцейським».
З метою організації право виховної роботи та підвищення рівня правової
освіти учасників освітнього процесу, у закладі було розроблено певні заходи
щодо попередження булінгу,
злочинності та правопорушень серед
неповнолітніх, запобігання проявів дитячого алкоголізму, тютюнопаліня та
вживання наркотичних речовин.
Інтернет-технології стали невід’ємною частиною життя сучасного
суспільства. Проте популярність інтернет-ресурсів, крім позитивних
моментів швидкого доступу до необхідної інформації, призвела до зростання
кількості порушень прав та поширення недостовірної й конфіденційної
інформації. На жаль, більшість дітей не володіють інформацією про
небезпеку інтернету й не мають сформованої онлайн-культури. Тому часто
вони не розуміють, як можуть захиститися від кібербулінгу. 10 жовтня у
закладі пройшов відкритий урок на тему «Вступ до кібергігієни», який
провели представники Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації
Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського». Учнівська аудиторія висловлювала
оплесками подяку за надану цікаву інформацію та корисні поради.
У жовтні
відбувся місячник превентивного та громадянського
виховання, у грудні місячник правової пропаганди та правових знань у рамки
якого увійшов Тиждень правової освіти.
Проведення тижня права було спрямовано на те, щоб поглибити знання
учнівської молоді про їх права, зазначені в державних документах, зокрема в
Конституції України.
Відповідно затвердженого плану заходів соціальний педагог Стецик
А.Л. провела анкетування і опитування серед учнів закладу щодо виявлення
відношення дітей до закону, розуміння правової поведінки та правової
відповідальності. Хоменко С.І. бібліотекар презентувала книжкову виставку,
виставку документів, юридичної літератури, публікацій у пресі на правову
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тематику «Права дитини в Україні». Класні керівники 1-11 класів провели:
Всеукраїнський урок «ПРАВА ЛЮДИНИ»,бесіди на правову тематику, ігри,
години спілкування «Ми проти насильства та дискримінації у школі»,
вікторини. Учні початкової школи створили панно «Дерево права».
З метою виховання у учнів почуття гідності, совісті, моральності та
навиків захищати свої права і не дозволяти нехтувати людськими нормами і
правилами громадянських інститутів, керівник гуртка «Правознавець»
Олійник Н.М. провела правовий лекторій «Обов’язок без права – рабство,
Право без обов’язку – анархія».
Велику допомогу у проведенні та підготовці тижня надала ШОП
Ситник Надія, яка привезла інтерактивні буклети «Мої права», буклети з
коротким викладом Конвенції ООН про права дитини та брошури з прав
дитини для учнів, які навчаються у спец класі.
З метою формування здорового способу життя було проведено: рейд
«Тютюнопаління», інтерактивний захід «Здоровим будь!», спортивні
змагання, конкурс на кращий плакат та малюнок «Я обираю здорове життя».
- Години спілкування: «Як запобігти ВІЛ-інфікуванню?», «Майбутнє
дітей України вільне від наркотиків», «Чистота рук - запорука здоров’я» (5-8
кл), «Фізичне загартовування школярів» (9-11кл), «Вмій контролювати свої
бажання»; профілактичні бесіди: «За хмарою тютюнового диму»(5-8кл),
«Твій вибір - твоє життя»(9-10кл).
- Відбулася виставка творчих робіт «Правда про тютюн»(1-9кл)
- Відеолекторій «Вплив куріння на організм людини»(7-9кл)
Відповідно до організації цілеспрямованої роботи за здоровий спосіб
життя серед учнів (5-7кл.) у рамках місячника правознавства проведено
анкетування. Відповіді учнів на запитання анкети дали можливість з’ясувати
їх ставлення до вживання спиртних напоїв, нікотину, визначити прогалини в
знаннях учнів щодо шкідливості алкоголю та намітити тематику бесід на
майбутнє.
До Дня боротьби зі СНІДом була проведена акція «Стіна відвертості» (710 кл.), суспільне опитування з проблем СНІДу та торгівлі людьми (8-9 кл.),
проведено конкурс учнівських рефератів «Захисти себе від СНІДу».
Велика увага приділяється вихованню в учнів свідомого і толерантного
ставлення до інших національностей, з цією метою в закладі були проведені
наступні заходи:
-Колективне спілкування «Що таке патріотизм та расизм?»
-Круглий стіл «Межа між патріотизмом та націоналізмом»
-Виставка-огляд літератури «Соборність - як духовна єдність нації»
У закладі склалась своєрідна система профілактичної роботи по
попередженню бездоглядності та безпритульності неповнолітніх дітей:
- контроль за відвідуванням учнями школи;
- проводяться цикли бесід на правову тематику.
Але, слід зазначити і про певні недоліки у правовиховній роботі
закладу. У її змісті преважають питання про права учнів. Перевага надається
вивченню прав особистості. Менше уваги звертають на вивчення обов'язків.
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Недостатньо наголошується на питанні особистої відповідальності дитини за
свою поведінку.
Реалізація просвітницького проекту «Я маю право»
На підтримку реалізації просвітницького проекту «Я маю право»,
основною метою якого є формування у школярів правової культури та
правової свідомості, підвищення рівня знань учнів щодо захисту своїх прав,
гарантованих Конституцією та законами України, у закладі були проведені
онлайн зустрічі з патрульними:
(08.04.2020р.) - для учнів 1-11 класів на тему «Правила безпечної
поведінки на вулиці та вдома»;
22.04.2020р. - для учнів 1-4 класів на тему «Інспектор Котик про
надзвичайні ситуації в країні»
Соціальний педагог Стецик А.Л. провела групову онлайн-консультацію
для учнів 6-8 класів на тему: «Види насильства над людьми», «Види
сімейного насилля», «Як не стати жертвою насильства», учні 9-11 класів
переглянули відеоролик: «Стоп насильству. Школа та сім’я без насильства»,
для учнів 1-4-х класів було проведено онлайн- бесіду на тему: «Правила
безпечної поведінки в Інтернеті», «Номери телефону екстреної допомоги».
Оформлені інформаційні куточки: «Безпека дітей в Інтернеті», «Що таке
насилля і як себе захистити», «Що таке булінг і до кого звертатися за
допомогою».
З метою формування соціально-компетентного, законослухняного
громадянина України у школі діє гурток «Правознавець», керівник гуртка
провела цікаві години спілкування на теми «Європейський суд з прав
людини», «Форми захисту прав і свобод людини», «Інститут омбудсмена»,
«Поняття громадських прав», «Право людини на життя».
Беручи участь у заходах з правової тематики протягом проводження
проекту «Я маю право» у школярів сформувалися правова культура, як
неодмінна риса громадянина України, та почуття відповідальності за власні
справи і вчинки.
У закладі налагоджено систему оперативного інформування батьків
щодо порушення шкільної дисципліни їхніми дітьми. Проводилися
індивідуальні бесіди з батьками про недопущення випадків тютюнопаління,
крім того було сплановано проведення батьківських лекторіїв з правових
знань та профілактики насильства в сім’ї на теми: «Життя без насильства»,
«Діти в інформаційному світі».
17.ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів,
яку можна з однаковим успіхом вважати, як засобом життя учнівського
колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості.
Самоврядування забезпечує участь учнів у різноплановій, різноманітній та
глибоко змістовній роботі закладу, притягує їх до управління справами
колективу, допомагає їм зрозуміти свої права та обов’язки, формує у них
почуття керівника спочатку у класі, а потім в школі, районі, державі.
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Рада учнівського самоврядування створена і діє на принципах
добровільності і гласності, гуманізму, демократичності, зорієнтованості на
позитивні соціальні дії, самостійності, рівноправності його членів.
Учнівське самоврядування працює у тісному контакті з педагогічним
колективом закладу, має Статут, створений на підставі Конституції України,
Закону про освіту в Україні, Декларації прав дитини.
Завданнями Ради учнівського самоврядування є: об'єднання дітей та
підлітків для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їх творчих
здібностей; формування в учнів організаторських вмінь, підвищення
соціально
активності
молодого
покоління; здійснення
діяльності,
спрямованої на задоволення соціальних, економічних, творчих, духовних та
інших інтересів; сприяння культурному розвитку, духовному збагаченню
молоді; розвиток власного „Я" кожної дитини, допомога молоді знайти себе в
колективі, самовизначитись; підтримка ініціатив творчих об’єднань щодо
вдосконалення навчання, виховання дітей, організації дозвілля.
В активі учнівського самоврядування є ряд чудових шкільних традицій,
чимало свят, розважальних заходів. Учні закладу беруть участь у заходах,
проектах, конкурсах, змаганнях та програмах згідно календаря творчих справ
шкільного парламенту та районної Ради старшокласників.
Протягом багатьох років наша школа не просто існує, а живе цікавим
життям, невпинно розвивається, прагне у майбутнє.
У центрі цікавого життя різноманітні ділянки роботи: районні конкурси,
предметні тижні, родинні свята, спортивні змагання та інші виховні заходи,
які проводяться за участі членів самоврядування.
Головне, що до всіх справ залучається все більше учнів і це дає їм змогу
виявити свою позицію, свій талант у конкретному ділі і, звичайно ж, формує
почуття відповідальності за доручену справу. Наші школярі потребують
практичних навичок управлінської діяльності, вміння самостійно вирішувати
більшість питань їхнього колективного життя.
Учнівське самоврядування як громадське об'єднання учнів втілене в
ефективні організаційні рішення і націлене на системну організацію
учнівського життя школи. Самоврядування дає можливість підліткам
спробувати себе в різних соціальних ролях, накопичити досвід спілкування,
подолання труднощів, випробувати відповідальність за свої вчинки.
Учнівське самоврядування – школа отримання навичок соціальних
взаємовідносин, модель соціальної діяльності, заснованої на цінностях
громадянського суспільства: демократії, свободи, плюралізму, поваги до
закону.
Так, на початок року в закладі пройшов традиційно: урочиста лінійка з
привітанням маленьких першачків за участю старшокласників у супроводі
художніх номерів.
Першим святковим концертом у 2019-2020 н.р. боло свято до Дня
вчителя «З ювілеєм, тебе рідна школо!» , де силами шкільного
самоврядування вчителів привітав хор учнів молодшої школи, хореографію
продемонструвала середня та старша школа, навіть вчителі не залишились у
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стороні, також привітали піснями колег з професійним святом. Наступним
святом була урочиста лінійка, присвячена національному святу, який випадає
на Покрову - Дня захисника України. А по закінченню учні мали змогу
насолодитись ласощами, які були представленні на ярмарку «Дари осені».
До свята 8Березня учнівське самоврядування традиційно провело
концерт «Весна по чоловічому 2», за традицією привітавши жінок з Першим
весняним святом.
Дуже активно працювало самоврядування під час карантину, було
проведено ряд онлайн проектів, випущені відеоролики, відеопривітання та
організовані флеш-моби, конкурси, челенджі, акції.
У квітні Тишкевич Ангеліна (8-Аклас) та Шпак Олексій (9-Аклас) мали
можливість позмагатися за посаду президента учнівського самоврядування
«ОСКАР», вони презентували себе і свої програми у соціальних мережах:
Фейсбуці та Інстаграмі. Вибори відбудуться у вересні після закінчення
карантину.
Аналізуючи діяльність за 2019-2020н.р., можна розробити наступні
рекомендації: у наступному навчальному році необхідно спланувати та
спрямувати роботу учнівського самоврядування по залученню більшої
кількості дітей, з числа пасиву, до участі в учнівському самоврядуванні та
організації колективних творчих справ.
18. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УЧНІВ
Одним із видів соціального захисту дітей є організація харчування та
медичного забезпечення учнів.
Охорона здоров’я дітей є пріоритетним обов’язком держави, що
визначено Конвенцією ООН з прав дитини, Конституцією України, Законами
України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та «Про
охорону дитинства», Законом України «Про повну загальну середню освіту»,
Наказом МОЗ України «Про удосконалення медичного обслуговування учнів
загальноосвітніх навчальних закладів», Державними санітарними правилами
і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів
тощо.
У закладі функціонує медичний кабінет, який відповідно до чинних
норм законодавства, укомплектований засобами медичного призначення та
лікарськими засобами для надання першої та невідкладної медичної
допомоги.
Станом на початок 2019-2020 н.р. всі учні закладу пройшли медичні
огляди. При їх проходженні у дітей було виявлено такі захворювання (станом
на 24.12.2020):
№
Захворювання
Загальна кількість учнів
з/п
1-4кл.
5-9кл.
10-11кл.
1
Лор
30
29
9
40

Хірургічні захворювання
Порушення зору
Терапевтичні захворювання
Гостроентерологічні
захворювання
Захворювання нирок
Кардіологічні захворювання
Ендокринні захворювання

2
3
4
5
6
7
8

42
1
4

5
38
3
6

9

1
3
4

6
5
6

2
5
2

2
2

За станом здоров’я учнів сформовані групи при проведенні занять з
фізичної культури.
Клас
Кількість
Основна
Підготовча
Спец.
Звільне
учнів
медична
медична
медична
ння від
група
група
група
уроків
фізично
ї
культур
и
21
535
212
293
17
13
Учні пропускали заняття по причині таких захворювань:
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Захворювання

1-4кл.

5-9кл.

10-11кл.

Вітряна віспа
1
Вегето-судинна дистонія
19
Грип
Ангіна
Бронхіт
2
5
Захворювання шкіри
1
1
Захворювання шлунково4
6
кишкового тракту
8
Гостра респіраторна
156
132
вірусна інфекція
9
Епідемний паратит
Протягом року учні закладу звертались до медичного пункту. Причини
звернень вказано в таблиці:
№ з/п
1
2
3

Причини
захворювання
Головний біль
Біль у шлунковокишковому тракті
Біль у серці

1-4кл.
29
25
1

Кількість звернень
5-9кл.
164
22
3

7
2
18
-

10-11кл.
20
9
41

4
5

Біль у горлі
Носова кровотеча

21
3

41
5

10
1

Відповідно до результатів медичного обстеження були оформлені
листи здоров'я для кожного класу і вміщені в класних журналах. Діти з
виявленою патологією були направлені на консультацію до спеціалістів.
В закладі здіснюється моніторинг захворюваності учнів, результати
якого обговорюються на нарадах при директору, загальношкільних та
класних батьківських зборах.
Протягом року учні закладу систематично перевірялися на виявлення
педикульозу та корости.
Інформація про стан здоров'я учнів щорічно розглядається на
педагогічній раді закладу, нарадах при директорі.
З учнями 1-11 класів проводились бесіди, диктанти, анкетування,
випускались санітарні бюлетені з профілактики грипу, вірусного гепатиту,
сказу, туберкульозу, особистої санітарії та гігієни.
Слід відзначити роботу медичної сестри закладу Дузь І.В., яка
здійснює профілактичну та санітарно-освітню роботу серед учнів та
педпрацівників, контролює дотримання санітарно-гігієнічного режиму.
Усі працівники закладу пройшли медичні огляди.
Учні 1-11 класів у навчальні дні були забезпечені харчуванням.
Організацію харчування здійснювало ТОВ "Понтем.УА".
- учні 1-4 кл. отримували безкоштовне гаряче харчування;
- учні 5-11-х класів пільгової категорії - отримували безкоштовне гаряче
харчування.
- учні ГПД – охопленні гарячим харчуванням за кошти батьків за їх
рішенням.
До початку 2019-2020 навчального року, як і в попередні роки, були
видані накази по закладу про організацію харчування дітей. Даними наказами
призначено відповідальних за організацію харчування, розподілено
обов’язки, затверджено списки дітей на безкоштовне харчування,
затверджено режими і графіки харчування дітей у їдальнях. Крім того,
організовано чергування педагогічних працівників та учнів в обідній залі.
Прийом їжі учнями було організовано за графіком. Частина учнів
користувалась буфетною продукцією та обідами за кошти батьків.
Якість харчування контролювалась дієтичною сестрою Дузь І.В.,
комісією з контролю за якістю харчування учнів, яку очолювала заступник
директора з виховної роботи Поліщук Я.В., про що складалися відповідні
акти.
Харчоблок закладу має достатній рівень матеріально – технічного
забезпечення, достатню кількість столового посуду та кухонного інвентарю,
забезпечений проточною холодною та гарячою водою. Продукти харчування
та продовольча сировина надходять із супровідними документами, які
свідчать про їх походження та якість (накладні, сертифікати відповідності).
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Працівники харчоблоку знайомі з санітарними правилами, умовами,
термінами зберігання і реалізації продуктів, технологією приготування їжі,
забезпечені спецодягом та предметами особистої гігієни. Про це свідчить
відповідна документація (медичні книжки, журнали огляду працівників
харчоблоку на гнійничкові захворювання, ознайомлення під особистий
підпис з інструкціями).
Відповідно до діючих вимог ведеться журнал бракеражу сирої та готової
продукції. У журналі сирої продукції вказується кінцевий термін. Добові
проби лишаються щоденно. Питний режим в закладі виконується за рахунок
споживання бутильованої води по класах та питних фонтанчиків.
У щоденному меню, затвердженому директором, відображено страви для
харчування школярів 1-4 класів, дітей пільгових категорій, учнів, які
відвідують групу продовженого дня.
З учнями та їхніми батьками постійно ведеться роз'яснювальна робота з
питань необхідності гарячого харчування у період перебування дітей у
закладі, що покращить стан здоров‘я учнів та сприятиме запобіганню
захворювань у дітей органів шлунково-кишкового тракту.
19. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Відповідно до річного плану роботи закладу, на виконання Законів
України "Про освіту", «Про охорону праці», Кодексу цивільного захисту
України, Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №
1669, Типового положення про службу охорони праці, затвердженого
наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 №255, Положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях,
підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і
науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 18.04.2006 №304 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і
науки України від 22.11.2017 №1514 «Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 №304», Положення про
порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти
під час освітнього процесу, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 16.05.2019 №659 та з метою профілактики та запобігання
травматизму серед учнів, вихованців і працівників у закладі під час
освітнього процесу, в побуті, забезпечення безпечних і нешкідливих умов
праці, навчання та виховання в закладі проводилась робота, спрямована на
реалізацію заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики
дитячого травматизму та травматизму побутового характеру, пожежної
безпеки.
Відповідно до Положення, було організовано єдину систему
організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників
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освітнього процесу (учнів та працівників закладу освіти), а також
розподілено обов'язки адміністрації та посадових осіб щодо забезпечення
безпечних та нешкідливих умов навчання, утримання і праці, запобігання
травматизму.Це питання знаходиться під щоденним контролем адміністрації
закладу, медичного працівника, завідуючої господарством, вчителів.
Упорядковано нормативно-правову базу з питань охорони праці та
безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та електробезпеки.
Впродовж 2019-2020 навчального року року було видано низку
організаційних та аналітичних наказів з питання охорони праці, безпеки
життєдіяльності, профілактики дитячого травматизму та травматизму
побутового характеру, пожежної безпеки.
Регулювання трудових відносин між адміністрацією та працівниками
здійснюється на основі колективної угоди з обов'язковим розділом «Охорона
праці». В даному розділі розроблено заходи щодо захисту прав і соціальних
інтересів осіб, які потерпіли на виробництві від нещасних випадків; заходи
щодо створення безпечних та здорових умов праці для всіх учасників
освітнього процесу. Колективним договором також передбачено надання
працівникам додаткових відпусток за несприятливі умови праці.
В закладі розроблено та затверджено правила внутрішнього
розпорядку, заходи з охорони праці, заходи щодо запобігання дорожньотранспортного, побутового травматизму та інших випадків, щодо запобігання
пожежам та загибелі на них учасників освітнього процесу; з питань
покращення охорони здоров'я учнів та щодо забезпечення санітарногігієнічних норм утримання закладу.
На виконання Закону України «Про охорону праці» у річний план
роботи закладу введено розділ «Охорона праці. Безпека життєдіяльності». У
розділі відображено основні організаційні, технічні та профілактичні заходи
для організації відповідної роботи. В закладі видано відповідні накази щодо
забезпечення охорони праці та безпеки життєдіяльності. Питання про стан
охорони праці постійно заслуховуються на засіданнях педагогічних рад,
нарадах при директору, які протокольно оформлюються. Організовано
внутрішкільний оперативний контроль з охорони праці.
У закладі приділено належну увагу навчанню працівників та
вихованців з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Згідно вимог, ведуться журнали реєстрації інструктажів: вступного, на
робочому місці з працівниками, під час масових заходів з учнями.
Систематично, двічі на рік, відповідальними особами проводяться первинний
та повторний інструктажі з відповідними записами в журналі. З
працівниками, зайнятими на роботах підвищеної небезпеки, проводяться
інструктажі один раз на квартал.
Організована робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності у
кабінетах підвищеної небезпеки: кабінетах фізики, хімії, біології,
інформатики, обслуговуючої праці, спортивному залі.
В наявності є інструкції з конкретних видів робіт та з пожежної
безпеки; правильно оформлені журнали реєстрації інструктажів з учнями під
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час освітнього процесу. Оформлені та розміщені куточки з охорони праці.
Проводяться з учнями двічі на рік інструктажі із обов'язковим записом у
журналах реєстрації інструктажів. Під час проведення екскурсій, виїздів
учнів за межі закладу на спортивні змагання тощо з учнями проводяться
цільові інструктажі. При проведенні батьківських зборів систематично
обговорюються причини та обставини нещасних випадків серед учнів.
У закладі систематично ведеться облік нещасних випадків з
учасниками освітнього процесу.
Організовано чергування педагогічних працівників на перервах,
розроблені інструкції для чергових вчителів та учнів.
Учителі–предметники ведуть журнали обліку інструктажів із безпеки
життєдіяльності з учнями.
Кожен випадок дитячого травматизму під час освітнього процесу
розслідується спеціальною комісією, що створюється в закладі освіті.
Результати розслідування оформляються відповідним актом.
Разом з тим спостерігається недостатній контроль з боку окремих
працівників щодо дотримання учнями техніки безпеки під час освітнього
процесу, особливо на перервах, уроках фізичної культури та Захисту
Вітчизни, а також порушення самими учнями правил безпеки
життєдіяльності.
Впродовж 2019-2020 навчального року трапилось два випадки
травмування учнів, які призвели до погіршення стану їх здоров'я. Проведено
відповідне розслідування нещасних випадків та складено акти.
Багато випадків забоїв, синців, що виникають внаслідок порушення
правил поведінки на перервах, сварок та бійок.
З працівниками закладу трапилось два випадки невиробничого
характеру.
Одним із напрямків роботи з охорони праці є організація проведення
щорічного профілактичного медичного огляду працівників закладу.
На початок навчального року всі педагогічні працівники надали
медичні книжки з дозволом на роботу.
Учні закладу проходять медичні профілактичні огляди відповідно
до встановлених термінів. Але деякі батьки безвідповідально ставляться до
зазначеного питання і суттєво порушують терміни проходження медичних
оглядів своїх дітей. Тому адміністрація закладу, медична сестра, класні
керівники проводять постійну індивідуальну роботу із зазначеними
батьками. Учні, які за підсумками медогляду потрапляють до спеціальної
медичної групи, під час уроків фізкультури виконують під наглядом учителя
фізичні вправи відповідно до їх стану здоров”я.
На початок 2019-2020 навчального року були оформлені всі необхідні
акти – дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та приміщеннях
закладу підвищеної небезпеки.
На належному рівні організовано профілактичну роботу з питань
попередження випадків травматизму. Традиційними формами в закладі стали
Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижні безпеки дорожнього
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руху, Всесвітній День охорони праці, конкурси малюнків та інші заходи. З
метою профілактики дитячого травматизму щомісячно класними
керівниками проводяться бесіди з питань безпеки життєдіяльності. Бесіди
записуються в класних журналах.
В закладі діють куточки безпеки дорожнього руху, з пожежної
безпеки, безпеки життєдіяльності.
Адміністрація закладу плідно співпрацює з представниками
патрульної поліції міста Києва, які проводили профілактичні бесіди з учнями
та з батьками з питань запобігання та попередження дитячого дорожньотранспортного травматизму.
З метою вдосконалення роботи щодо запобігання проявів дитячого
алкоголізму та вживання наркотичних речовин педагогічний колектив
закладу створює умови для формування позитивних якостей особистості в
процесі різноманітних видів діяльності. Класні керівники прищеплюють
учням знання, уміння і навички, які допоможуть їм протягом усього життя
зберігати і зміцнювати своє здоров'я. З цією метою складений план заходів,
який передбачає різні види діяльності: Тижні здорового способу життя,
години спілкування "Хочу і можу бути здоровим, конкурси малюнків і
плакатів "Молодь обирає здоровий спосіб життя", лекції та інше.
Одним із шляхів запобігання наявних негативних факторів та
подолання їх наслідків, практичної реалізації завдань, визначених у
державних документах, є викладання курсу "Основи здоров'я", програма
якого визначається практичним спрямуванням, передбачає формування
основних моделей безпеки під час виникнення побутових, природних,
техногенних надзвичайних ситуацій.
В закладі є медична сестра Дузь І.В. Медичний пункт закладу
укомплектований медикаменами для надання першої медичної допомоги.
Організація роботи з охорони праці контролюється директором
закладу. Вона включає: постійний контроль за навчанням з охорони праці;
перевірку знань педагогів відповідно; контроль за організацією й
періодичним проведенням занять з охорони праці з усіма категоріями
працівників закладу та учнями; систематичний контроль за проведенням
різного роду інструктажів; контроль за розробкою й правильним
оформленням інструкцій із техніки безпеки; організацію роботи комісії для
оформлення актів-дозволів на використання спортивних залів, майданчиків і
контроль за її діяльністю; контроль за виконанням наказів відповідно до
Закону України «Про охорону праці». Також у закладі створена й постійно
діє комісія з питань охорони праці та трудових спорів. Така система
контролю адміністрації закладу у співпраці з профспілковим комітетом дає
можливість цілеспрямовано вирішувати питання безпеки й життєдіяльності
колективу.
З метою перевірки теоретичних знань та практичних навичок з
цивільного захисту в закладі в квітні 2020року планувався традиційний День
цивільного захисту, але через карантин цей захід не був проведений.
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В закладі постійно здійснюється контроль роботи систем
забезпечення життєдіяльності будівлі закладу. Проводиться громадськоадміністративний контроль з охорони праці. Управління освіти своєчасно
інформується про необхідність проведення нагальних аварійних або
капітальних ремонтних робіт.
20. ЗМІЦНЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ
БАЗИ ЗАКЛАДУ
Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази закладу освіти –
процес невпинний.
Будівля закладу прийнята в експлуатацію в 1969 році. Але не зважаючи
на великий вік та зношеність, адміністрація закладу разом з колективом
(педагогічним та технічним персоналом) постійно працює над
удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому
стані.
Адміністрацією закладу приділяється достатньо уваги естетичному
вигляду закладу. Коридори, вестибюлі постійно озеленюються,
змінюється їх оформлення. Завгоспом контролюється стан подвір'я
закладу. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа
доглядаються працівниками, своєчасно обрізаються кущі. Фарбується
огорожа. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на
газонах.
Навчальні класи та кабінети закладу забезпечені обладнанням та меблями
в обсязі, який дає можливість в основному проводити освітній процес на
належному рівні.
База закладу складається із:
навчальних кабінетів та лабораторій до кабінетів фізики, хімії, біології;
слюсарної, токарної, швейної, кулінарної майстерень ;
спортивного залу ;
актового залу;
бібліотеки та книгосховища ;
харчоблоку та їдальні ;
медичного кабінету ;
комп’ютерних кабінетів;
архіву ;
кабінету директора, заступників директора;
кабінету психолога;
кабінету учнівської ради;
приміщень для обслуговуючого персоналу ;
місць загального користування;
підвального приміщення (бойлеру) та електрощитової ;
господарських приміщень на подвір’ї ;
гардеробу.
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За період 2019 та частини 2020року заклад отримав за державні кошти:
За 2019 рік
№ з/п
Перелік
Вартість
Стіл
антискаліозний
мобільний
з
регулюванням висоти
Стілець учнівський зі змінною висотою

217500,00 грн.

5399,28 грн.

4.

Флипчарт крейда/маркер на підставці
двосторонній на колесах
Дошка коркова

5.

Господарчі товари

18176,40 грн.

6.

Набори ігрові "Play Box"

1967,40 грн.

7.

Папір туалетний

4874,76 грн.

8.

Фарба для косметичного ремонту

20127,54 грн.

9.

Настільні ігри (НУШ)

28044,00 грн.

10.

Навчальне обладнання (НУШ)

12843,00 грн.

11.

Багатофункційний пристрій

23642,40 грн.

12.

Мультимедійне обладнання (НУШ)

66460,80 грн.

13.

Канцелярські товари

8906,46 грн.

14.
15.

Обладнання для
Вітчизни"
Посуд для їдальні

16.

Татамі Eva пазл(НУШ)

17.

Навчальне обладнання (НУШ)

105462,00 грн.

18.

118934,00 грн.

19.

Інтерактивний комплекс для інклюзивно ресурсної кімнати
Шкільна документація

20.

Спортивні товари

13328,80грн.

21.

Бойлер

4395,00грн.

22.

Стіл учительський з ящиками (8шт.)

12029,88грн.

23.

Медикаменти

4918,67 грн.

1.
2.
3.

предмету

"Захист

36174,75 грн.

3139,38 грн.

7708,32 грн.
43295,16 грн.
4320,00 грн.

2970,00грн.
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24.

Шкільні меблі

25.
26.

Меблі для інклюзивно кімнати
Крісло офісне (НУШ)-3шт.

27.

Стінка для навчального кабінету(НУШ)

13784,00грн.

28.

34560,00грн.

29.

Стіл антискаліозний
висоти та стільці
Дезинфікуючий засіб

30.

Господарський інвентар

13897,64грн.

31.

Драбина

4008,84грн.

32.

Термометри ртутні

1249,50грн.

33.

Комплект пуфів (НУШ)

17400,00грн.

34.

Піщано-сольова суміш

1579,20грн.

35.

Шурупокрут

2030,00грн.

36.

Обтяжена сенсорна іграшка Гусінь
Вемочка для інклюзивно - ресурсної
кімнати
Дидактичне обладнання для інклюзивно ресурсної кімнати
Боти діелектричні гумові

2124,00грн.

37.
38.

7122,24грн.

з

ресурсної

регулюванням

47640,00грн.
3030,00грн.

1500,00грн.

7080,00грн.
1193,88грн.

З початку 2020 року
№ з/п

Перелік

Вартість

1.

Стілець учнівський білий(НУШ)

65880,00 грн.

2.

Одномісна парта (НУШ)

125640,00 грн.

3.

1824,00 грн.

4.

Дезінфікуючий
килимок,
універсальний засіб для миття та
дезінфекції
Рідке мило дитяче

5.

Папір туалетний

9975,00 грн.

6.

Дезінфікційний засіб для протирання
поверхонь
Дозатор для рідкого мила

1900,00 грн.

7.

4365,00 грн.

2700,90 грн.
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8.

Бактерицидний опромінювач

1298,18 грн.

9.

Гастроємності

5284,20 грн.

10.

Рукавиці нітрилові

990,00 грн.

11.

Господарчі товари

7867,50 грн.

12.

Дидактичний матеріал (НУШ)

29024,96 грн.

13.

Канцелярські товари

9030,00 грн.

14.

Фарба

21926,28 грн.

15.

Пакети для сміття

1516,80 грн.

16.

Меблі (НУШ)

103140,96 грн.

17.

Обладнання (інклюзія)

13983,00 грн.

За період з початку 2019-2020 навчального року заклад отримав таку
благодійну допомогу:
№ Перелік
з/п
1. Комплект меблів

Вартість

Отримано

3499,00

лютий 2020

Директор школи

І.Денисенко

Голова Ради школи

Н.Стахівська
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