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Вступ 

У відповідності до функціональних обов’язків та на підставі 

Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед 

педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом МОН 

України від 23 березня 2005 р. №178, керуючись у своїй діяльності 

Конституцією України, законами України, Статутом школи та чинними 

нормативно-правовими документами в галузі освіти звітую про діяльність 

директора школи та про підсумки роботи колективу протягом 2021-2022 н. 

р. 

Загальні відомості про заклад 

КЗО «СЗШ № 118» Дніпровської міської ради здійснює свою діяльність 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», нормативних документів МОН України, Департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Департаменту 

гуманітарної політики Дніпровської міської ради і спрямована на реалізацію 

державної політики в галузі освіти, державних, регіональних програм, 

створення умов для функціонування та розвитку закладу, комп’ютеризацію 

та інформатизацію освітнього процесу, впровадження елементів нових 

освітніх технологій, розвиток здібностей дітей та підлітків.  

Найменування Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня 

школа № 118 з поглибленим вивченням англійської та 

німецької мов і предметів природничо-математичного 

напрямку» Дніпровської міської ради 

Дата заснування 1965 рік 

Адреса  м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 15 

Директор  Щербакова Інна Миколаївна 

Спеціалізація  Поглиблене вивчення англійської та німецької мов і 

предметів природничо-математичного напрямку 

Педагогічний 

склад 

Загальна кількість педагогів - 46 

Мережа класів/ 

здобувачів освіти 

Загальна кількість класів – 27, у них здобувачів освіти 

– 775  

Незважаючи на вік і зношеність будівель школи, а їх дві, 

адміністрація разом із колективом постійно працює над удосконаленням 

матеріально-технічної бази, підтримання освітнього  закладу в робочому 

стані. Ми намагаємося створити умови для роботи і навчання, 
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відремонтувати і довести до вимог сьогодення навчальні кабінети, 

забезпечити заклад новим сучасним обладнанням, меблями, технікою. 

Кожного року виконуються капітальні та поточні ремонтні роботи. 

Цього навчального  року в школі проведено капітальний ремонт санвузлів, 

зроблено санітарну кімнату для дітей з ООП.  На проведення занять у 

навчальних кабінетах, класах, групах складаються акти-дозволи. У всіх 

приміщеннях виконуються санітарно-епідеміологічні норми. 

У школі є їдальня, бібліотека, спортивні зали, спортивний майданчик, 

медичний кабінет, ізолятор.  

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації освітнього 

процесу:  

 Виконання навчальних планів і програм відповідно 

Держстандартів загальної середньої освіти. 

 Підвищення рівня фахової підготовки педпрацівників. 

 Створення необхідних умов для проведення навчання, корекції 

розвитку та виховання дітей з ООП. 

 Соціальний захист учасників освітнього процесу. 

 Модернізація методичної роботи (спрямованість на реалізацію 

нормативних, правових документів, що регламентують діяльність закладу). 

 Покращення матеріально-технічної бази освітнього закладу. 

 Впровадження та продовження співробітництва з вищими 

навчальними закладами, закладами позашкільної роботи, благодійними 

організаціями. 

 Забезпечення комфортних та сучасних умов для навчання у школі 

дітей з ООП. 

 Створення умов для роботи груп продовженого дня для учнів 

початкової школи. 

 Дотримання протиепідемічних заходів для запобігання 

захворюваності на коронавірусну інфекцію. 

 Створення безпечних умов навчання та роботи усіх працівників у 

період правового режиму воєнного стану. 

У 2021-2022 навчальному році у всіх освітніх закладах України 

продовжено запровадження навчання згідно правил Нової Української 

Школи. Концепція НУШ – ідеологія реформи повної загальної середньої 

освіти – почала діяти у 2018 році. Наш освітній заклад теж продовжує 

працювати за програмою НУШ.  

Педагогічний колектив завжди дотримується вимог сьогодення та 

ставить перед собою завдання сформувати в учня вміння вчитись 
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упродовж життя, вміння оперувати такими технологіями та знаннями, що 

задовольнять потреби суспільства, вміння соціалізуватися. 

У діяльності школи забезпечується прозорість, відкритість, 

демократичність управління. Важливою умовою успішної діяльності 

закладу є чітке, конкретне планування навчально-виховної роботи школи. 

Воно забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює 

умови для організації роботи педагогічного та учнівського  колективів, 

раціонального використання часу. Плануємо проведення реальних і 

оптимальних заходів, які можна провести і які забезпечують рівномірний 

ритм роботи школи протягом року. У закладі створюються відповідні 

умови та впроваджуються новітні освітні технології навчання у системі 

спеціальної освіти для всебічного розвитку дітей з ООП. 

Головною метою роботи із дітьми з ООП є створення умов для 

навчання, корегування і виховання у них життєво необхідних вмінь та 

навиків. 

На посаді директора я працюю чотири роки. Маю честь керувати 

творчим, працездатним учительським колективом – надійними, 

досвідченими, сумлінними працівниками.  

У школі 46 педагогічних працівника та 15 працівників з 

обслуговуючого персоналу. Усі вони різні за віком, досвідом, 

темпераментом, ставленням до школи та дітей. Усі потребують уваги, 

підтримки, і допомоги, контролю і визнання своїх педагогічних  та 

трудових здобутків своєї неповторності. 

Розумію, що найбільше учитель потребує створення умов для творчої 

праці, для самореалізації і виконання своєї великої місії педагога і 

наставника молодого покоління. Першочерговим завданням завжди 

вважаю створення умов задля звільнення вчителя від виконання 

надлишкових функцій, вивільнення його часу для спілкування з учнями, 

для самовдосконалення і самоосвіти, для творчості і розвитку. 

В цьому навчальному році у закладі навчалося 775 учнів у 27 класах. 

Середня наповнюваність класів 27,6 учнів. Випускається зі школи  70 

учнів. 

У 2021-2022 навальному році штатними працівниками школа була 

забезпечена на 95%. Навантаження педагогів розподіляється відповідно до 

фахової освіти працівників. При підборі нових кадрів враховується фахова 

підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. 

Час висуває нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння 

працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Під час карантину, коли деякі 

класи або всі класи були на дистанційній формі навчання, та під час 
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воєнного стану, саме такі вміння дали нам можливість виконати навчальні 

програми та завершити 2021-2022 навчальний рік.  

Увесь педагогічний колектив тримав постійний зв’язок з учнями та їх 

батьками. Корисна та змістовна робота колективу школи була на гідному 

рівні. 

   Вищу кваліфікаційну категорію мають 23 педпрацівника. З них 

мають: педагогічне звання «вчитель-методист» -  14  колег,  

звання «старшого вчителя» – 5 

спеціаліст І категорії – 6 педпрацівників 

спеціаліст ІІ категорії – 5 

спеціаліст – 12.  

Цього року 3 педагоги школи успішно пройшли чергову атестацію, 4 

педагоги атестовані позачергово. 

Як директор школи я орієнтуюся на головну, кінцеву мету навчання й 

виховання школярів, прагну обирати найоптимальніший шлях для 

вирішення проблем навчання й виховання учнів,  спираючись на 

громадську думку школи. 

Протягом 2021-2022 навчального року проведено певну організаційну 

роботу та видано накази. 

   Керуючи школою, я прагну до спрощення управлінських функцій, 

частину яких делегую заступникам директора, методичним об’єднанням. 

Впроваджую передові форми і методи організації освітнього процесу, 

орієнтую вчителів на підвищення їх наукового, професійного та 

методичного рівня. 

   Своїм педагогічним досвідом, досягненнями у педагогічній 

діяльності наші вчителі неодноразово ділилися на педагогічних радах, 

засіданнях МО, нарадах. 

Методична робота 

   Методична робота в закладі освіти організована на виконання 

чинних нормативно-правових документів щодо організації методичної 

діяльності педагогічних працівників. Уся методична робота у  закладі була 

організована за такими напрямами: 

- робота педагогічної ради; 

- робота методичної ради; 

- робота методичних об’єднань педагогічних працівників; 

- самоосвіта; 

- наставництво. 

   Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада 

школи. Методична рада у складі адміністрації та керівників методичних 
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об’єднань забезпечувала системний підхід в організації методичної роботи. 

На засіданнях ради були розглянуті питання нормативно-правових 

документів, що регулюють освітній процес у школі, вимоги до ведення 

шкільної документації, навчальні програми та пояснювальні записки до 

них, єдині педагогічні вимоги до учнів, особливості дистанційного 

навчання в умовах карантину та воєнного стану.  

   Педагогічна рада займає важливе місце в методичній роботі нашого 

закладу. Так, протягом року заплановано та проведено 16 педагогічних 

рад, на  засіданнях традиційно розкривається проблемні теми, надаються 

методичні рекомендації педагогам (супервізія «Формувальне оцінювання 

навчальних досягнень учнів у НУШ. Компетентнісний підхід» - 23 жовтня 

2021, Дотримання учасниками освітнього процесу чинного законодавства: 

права та обов’язки» - грудень2021). 

 Проведено анкетування педагогічних працівників «Готовність педагогів 

до інновацій», яке показало, що 82,4 % членам колективу завжди цікаві 

новації та експерименти в педагогічній діяльності та усі готові до 

інноваційної педагогічної роботи. 

 
 

 
 

   Педагогічний колектив постійно працює над підвищенням рівня 

фахової майстерності. Всі педагогічні працівники проходять щорічне 

підвищення кваліфікації, відповідно до обраної ними форми та місця 

проходження.  

             Упродовж навчального року вивчалася система роботи педагогів, які 

підлягали атестації: вивчалася документація, адміністрацією школи 
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відвідувалися уроки, виховні заняття та заходи, здійснювався аналіз їх участі 

у роботі шкільних методичних об’єднань, проводився моніторинг успішності 

учнів, анкетування. Педагоги, які атестувалися, ділилися власним досвідом 

роботи в межах роботи шкільних методоб’єднань, відкритих уроків, 

виховних заходів та майстер-класів, виступали на засіданнях педагогічних 

рад. 

      Щоб посилити інтерес учнів до навчальних предметів, поглибити 

прагнення до пізнання і саморозвитку, у школі систематично проводяться 

предметні тижні. 

ГРАФІК 

ПРОВЕДЕННЯ ПРЕДМЕТНИХ ТИЖНІВ 

 

Місяць Предмет Відповідальний Дата 

проведення 

Вересень Тиждень  книги, присвячений 

Всеукраїнському дню 

бібліотек (30.09) 

Філатова О.М. 27.09-01.10 

Жовтень Тиждень фізичного виховання 

та здорового способу життя 

(14.10. – день козацтва) 

Сіманович С. С. 11.10-15.10 

Тиждень фізико-математичних 

наук 

Демуш Н. В. 18.10-22.10 

Листопад Тиждень української 

писемності та мови  в 

початковій школі (09.11) 

Максютенко Р.Г. 08.11-12.11 

Тиждень філологічних наук 

(іноземні мови) 

Мороз І. А. 15.11-19.11 

Грудень Всеукраїнський тиждень права 

(10.12. -день прав людини) 

Громова С.М. 06.12-10.12 

 

Лютий Калейодоскоп 

педмайстерності 

Громова С. М. Лютий 

 

Березень Шевченківський тиждень Сіманович О. В. 

Максютенко Р.Г. 

07.03-11.03 

 

Тиждень природничих наук Рябенко Є. В. 

Самойленко Л.С. 

28.03-01.04 

 

 

  Важливим у методичній роботі школи є робота з молодими вчителями. 

В методичних об'єднаннях за ними закріплені наставники, які допомагають 
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та підтримують, члени методичної ради,  проводять систематичні 

індивідуальні консультації. 

      Одне з важливих місць у підвищенні якості освітнього процесу 

займає самоосвіта педагогічних працівників. Кожен щороку обирає 

актуальну тему, над якою працює, збирає інформацію та ділиться з 

колегами на засіданнях методичних об'єднань, педагогічних радах, 

інструктивно-методичних нарадах.  

Про навчальні досягнення 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013р. № 1222 

«Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень 

учнів із базових дисципліну системі загальної середньої освіти» (зі змінами, 

внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки  від 19 серпня 2016 

року № 1009, який втратив чинність у частині орієнтовних вимог до 

контролю  та оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу, 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2018 року N 924) і 

який не застосовуються до контролю та оцінювання навчальних досягнень 

учнів 2-го класу (наказ Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 

2019 року N 1154)¸ наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів 

навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти» від 13.07.2021 

№ 813, з урахуванням листа - роз’яснення Міністерства освіти і науки 

України «Про організацію освітнього процесу в початковій школі в умовах 

воєнного часу» від 29.03.2022 року №1/3725-22, керуючись Критеріями 

оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.04.2011 № 

329, з урахуванням наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 

2021/2022 навчального року» від 01.04. 2022 р. № 290, у 2021/2022 

навчальному році у закладі продовжено роботу щодо впровадження 

компетентісного підходу до формування змісту та організації освітнього 

процесу.  

Використовуючи індивідуальні, групові та фронтальні форми 

опитування, здійснено поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів 

освіти з предметів інваріантної та варіативної складового робочого 

навчального плану. На підставі результатів опанування здобувачів освіти 

матеріалу тем впродовж їх вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних 

видів навчальних, контрольних, письмових робіт та навчальної активності 

учителями-предметниками виставлені тематичні оцінки, а на їх основі 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/52077/
https://ips.ligazakon.net/document/view/MUS30569?ed=2018_08_20&an=8
https://ips.ligazakon.net/document/view/MUS30569?ed=2018_08_20&an=8
https://ips.ligazakon.net/document/view/MUS30569?ed=2018_08_20&an=8
https://ips.ligazakon.net/document/view/MUS30569?ed=2018_08_20&an=8
https://ips.ligazakon.net/document/view/MUS32704?ed=2019_08_27&an=8
https://ips.ligazakon.net/document/view/MUS32704?ed=2019_08_27&an=8
https://ips.ligazakon.net/document/view/MUS32704?ed=2019_08_27&an=8
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виставлено оцінки за ІІ семестр та рік. Урахована динаміка особистих 

навчальних досягнень здобувачів освіти з предметів упродовж семестру,  

важливість тем, тривалість їх вивчення, складність змісту, тощо.  

Згідно з річним планом роботи закладу освіти, з метою вивчення знань, 

умінь і навичок учнів та стану викладання предметів, в кінці 2021/2022 

навчального року адміністрацією закладу було проведено аналіз навчальних 

досягнень здобувачів освіти 1-10-х класів. Здобувачів освіти на кінець 

2021/2022 навчального року оцінено відповідно до критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень початкової школи та критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень базової та старшої школи.     

     Станом на 25.05.2022 в закладі навчалося 775 осіб, укомплектовано 27 

класів. Учні 1-2-х класів не оцінюються згідно чинного законодавств, до 

навчальних досягнень здобувачів освіти 3-4 х класів застосоване 

діагностування для виявлення освітніх труднощів та формування подальшого 

освітнього процесу.  

Корекційно-розвиткова робота 

Метою корекційно-розвиткової роботи в  закладі є корекція вад 

мовлення та психічного розвитку, сприяння загальному розвиткові 

дитини, допомога в подоланні і компенсації відхилень, що заважають 

розвиткові учня. 

Корекційно-розвиткова робота в закладі проводиться відповідно 

освітній програмі, навчального плану школи та на підставі результатів 

обстеження мовлення, інтелектуального розвитку та психоемоційної сфери 

кожної дитини з ООП. З цією метою інваріантна складова робочого 

навчального плану передбачає проведення корекційно-розвиткових занять, 

а саме корекції розвитку та мовлення дитини з ООП, занять з логопедом, 

дефектологом, практичним психологом.  

 Велика увага приділялася роботі не тільки з дітьми, але і з їхніми 

батьками.  

Виховна робота 

Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, 

педагогічний колектив КЗО «СЗШ №118» ДМР орієнтується на 

нормативно-правову базу з питань виховної роботи, а саме Закони України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», 

«Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», 

«Концепцію національно-патріотичного виховання», «Концепцію 

громадянського виховання», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію 
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прав дитини» та нормативно-правові акти, документи Міністерства освіти і 

науки України, управління освіти департаменту гуманітарної політики 

ДМР, з метою формування в учнів національно-патріотичного виховання, 

громадянської відповідальності і правової самосвідомості, духовності і 

культури, ініціативності, самостійності, толерантності, здатності до 

успішної соціалізації в суспільстві і активної адаптації на ринку праці, а 

також створенню у освітньому закладі сприятливих умов для вільного 

розвитку творчої особистості здобувачів освіти. 

У основу планування виховної роботи покладено творчий розвиток 

особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, 

оволодіння народною мораллю, етикою, культурою, правами і обов’язками 

громадянина України. 

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи 

протягом 2021-2022 н.р. здійснювалися за основними напрямками: 

- Ціннісне ставлення особистості до себе;   

- Ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей; 

- Ціннісне ставлення особистості до праці; 

- Ціннісне ставлення особистості до природи; 

- Ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва; 

- Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. 

В основу діяльності закладу покладено принцип гуманізму, 

демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних 

організацій, поєднання загальнолюдського і національно-патріотичного 

взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, 

науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти. Виховна 

робота школи була спрямована на вирішення таких завдань:  

- виховання національно – патріотичних якостей завдяки продовженню 

патріотичної та волонтерської роботи; 

- турбота про здоров’я учнів, пропаганда здорового способу життя, 

створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного 

розвитку учнів; 

- естетичне, екологічне та трудове виховання як одна із складових 

підготовки учнів до дорослого життя; 

- продовження сумісної роботи психолого-педагогічної служби з 

педагогами, учнями, батьками.  
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      Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в закладі в 2021-2022 

н.р. працювали класні керівники, вчителі, педагог-організатор, практичний 

психолог, заступники директора з НВР, керівники гуртків. 

Національно-патріотичне виховання є основною складовою загального 

виховного процесу закладу освіти, головною метою якого є набуття 

молодими громадянами соціального досвіду, готовності до виконання 

громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань 

українського народу, формування особистісних рис громадянина України. В 

закладі проведені уроки, вікторини, години спілкування. Учні 8-А класу 

брали участь у міському конкурсі – грі «Сокіл» («Джура»).  

Протягом року були проведені такі заходи: 

- Свято першого дзвоника; 

-Спортивно-патріотичні змагання до Дня українського козацтва 

«Козацькі розваги»; 

- свято до Дня української писемності та мови; 

- уроки пам’яті (до Дня пам’яті жертв Голодомору); 

Інформаційні хвилинки «14 грудня – День вшанування учасників аварії 

на ЧАЕС; 

- конкурс дитячого малюнка на асфальті до Міжнародного дня миру на 

тему: «Миру в Україні – бути!» 

- тематичні виховні години: до Дня Соборності України «Україна – 

соборна і єдина держава»; до Дня пам’яті героїв Крут «Крути – символ 

українського патріотизму»; до Дня вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав «Час і досі не загоїв рани…», до Дня пам’яті 

історії та культури «Сім чудес світу»; до Дня Героїв Небесної сотні; з 

нагоди Дня народження Т.Г. Шевченка «Шевченко – син українського 

народу..»; 

          Метою заходів було ознайомити здобувачів освіти з виникненням 

писемності, показати красу і багатство мови, довести, що рідна мова – це 

духовна святиня, розширити знання учнів про життя і творчість Т. Г. 

Шевченка, формувати громадянську і загальнокультурну компетентність, 

виховувати любов до національної культури, прагнення бути справжніми 

українцями. 
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Особлива увага приділялась превентивному та морально-правовому 

вихованню, спрямованому на попередження злочинів, правопорушень й 

бездоглядності дітей. Посилена увага надавалась виявленню негативних 

змін у поведінці, вивченню причин, що сприяють скоєнню злочинів і 

правопорушень, поліпшенню роботи з підлітками девіантної поведінки. З 

метою мінімізації злочинного впливу на підлітків, усунення причин і умов, 

що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність, адміністрацією 

закладу у  2021/2022 н.р. проведено: 

- 6 засідань ради профілактики ; 

- 5 рейдів «Урок», «Димок », «Перерва». 

 -  спільно з представниками ССД  , ЦСССДМ, інспекторами 

ювенальної превенції Індустріального ВП  проводили профілактичну 

роботу з сім’ями учнів. 

         Спільно з інспекторами ШОП проведені лекції з учнями 7 – 9 класів 

щодо тютюнопаління та розпивання спиртних напоїв. 

       Адміністрація закладу звернулася до ССД, ЦСССДМ, ювенальної 

превенції Індустріального ВП щодо виявлення проявів насилля щодо 

неповнолітніх в сім’ях. 

З метою попередження та профілактики негативних проявів в 

учнівському середовищі протягом навчального року проводяться батьківські 

збори, на яких розглядають питання щодо роз’яснення нормативних актів, які 

зобов’язують батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність 

за ухилення від навчання та виховання неповнолітніх дітей.  

 В  вересні 2021 року в закладі освіти проведено Тиждень безпеки та 

Тиждень дорожнього руху. Було проведено такі заходи: 

- Єдиний урок «Безпека руху – безпека життя», «Будь помітним на 

дорозі»; 

- Виставка малюнків «Мій безпечний маршрут»; 

- Практичне заняття – марафон «Діти. Дорога. Безпека.» спільно з 

інспекторами ДПС; 

- Години спілкування «Правила дорожнього руху знай, виконуй, 

пам’ятай»: 

Під час проведення заходів нагадали молодшим школярам про основні 

правила безпечного руху транспорту та пасажирів, розповіли про небезпечні 
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ситуації, які виникають на дорогах за участю школярів та ознайомили зі 

схемою безпечного руху до школи. 

З метою створення умов для формування позитивних якостей 

особистості в процесі різноманітних видів діяльності, що сприяють 

інтелектуальному, творчому та естетичному розвитку у школі ведеться 

робота по залученню дітей та підлітків з неблагонадійних та 

малозабезпечених сімей, школярів, схильних до правопорушень до гурткової 

роботи в позаурочний час.     

У  закладі діють гуртки : 

- «Сокіл» («Джура») 

-  «Юний стрілець» 

       Здобувачі освіти брали участь у Всеукраїнських конкурсах «КОЛОСОК», 

«ПАТРІОТ»,  «СОНЯШНИК», «КЕНГУРУ», «Матіфік»; районних конкурсах 

«Пів хвилинки на цікавинки», «Відкрий для себе Україну», «Формула 

успіху», «Замість ялинки-зимовий букет», «Мій рідний край-моя земля», 

«Мій домашній улюбленець». 

 В закладі освіти проведено наступні виховні свята : 

- Тиждень безпеки дорожнього руху, 

- Заходи щодо вшанування пам’яті великого українського поета Т. Г. 

Шевченка, 

- Конкурс виразного читання віршів: 

1 – 4 класи «Світ навколо тебе» 

5 – 11 класи «Генії української прози» (Т. Г. Шевченко, Л. Українка, І. 

Франко); 

- «Козацькі розваги»; 

- конкурс – виставка виробів із природного матеріалу та осінніх квітів 

«Дарунки пані Осені», «Зимова казка»; 

- місячник «Увага! Діти на дорозі»; 

- тематичні  години спілкування «Україна – соборна держава», «Крути – 

символ українського патріотизму», «Людина починається з добра», «Час і досі 

не загоїв рани…», «Книга – наш найкращий друг», «Український віраж на 

космічній орбіті…».  

З метою виховання у здобувачів освіти поваги до історії та духовності 

українського народу, любові до рідного міста, розвитку почуття патріотизму, 



14 
 

протягом 2021-2022 н.р. у закладі освіти приділялась належна увага 

національному вихованню та розвитку туристсько-краєзнавчої роботи. 

      Належна увага приділялась протягом семестру родинно-сімейному і 

трудовому вихованню та фізичному вихованню. 

Так, в 2021-2022 н.р. проведено засідання батьківських всеобучів, на 

теми:  

      5-8 кл. – «Реальні небезпеки віртуального світу. Етика сімейних стосунків» 

      9-11 кл. - «Шляхи взаємодії батьків з дітьми в питаннях професійного 

самовизначення» (за допомогою дистанційних технологій). 

Належна увага приділяється профорієнтації. Профорієнтаційна робота 

ґрунтувалася на тісному зв'язку закладів з вищими навчальними та середніми 

спеціальними закладами. Здобувачі освіти  мали можливість онлайн 

поспілкуватися з представниками ВНЗ, технікумів, училищ. Класними 

керівниками проведено години спілкування та анкетування з теми «Моя 

майбутня професія».  

Правове виховання здобувачів освіти у закладі реалізовувалося через 

проведення декади правових знань, профілактики дитячої бездоглядності, 

правопорушень та негативних явищ в учнівському середовищі (у жовтні), 

декади захисту прав дітей, попередження жорстокості та насильства (у 

листопаді), Всеукраїнського тижня права (у грудні), тижня пропаганди «За 

здоровий спосіб життя». 

У ході декад, тижнів оформлювалися стенди, випускалися газети, в 

бібліотеці працювали виставки літератури з даної тематики та проводилися 

окремі заходи: 

 Правові лекторії за участі представників ювенальної превенції, 

прокуратури; 

 Всеукраїнський урок «Права людини»; 

 Тренінг з лідерами учнівського самоврядування «Здоров’я – це життя»; 

 Виховні години «Що робити, аби бути здоровим?» (5-6 класи), «Твій 

вільний час. Як ти його проводиш?» (7-8 класи); «Небезпечна 

пристрасть» (9-11 класи); 

 Діалог з учнями 8-9 класів «Молодь обирає здоров’я»; 

 Профілактична бесіда з учнями 11 класів «Рабство за власним 

бажанням»; 

 Урок здоров’я «Здоровим бути модно!». 
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У становленні системи виховної роботи важлива роль відводиться 

методичній роботі, в якій значну роль відіграють класні керівники. У рамках 

даного напрямку роботи протягом року проведено чотири засідання 

методичних об’єднань класних керівників, на яких розглянуто питання 

аналізу виховної роботи за попередній навчальний рік, ознайомлено з 

програмою виховання дітей та учнівської молоді в Україні, сплановано 

основні виховні заходи, проведено обмін досвідом щодо формування 

успішної особистості, використання в роботі інноваційних виховних 

технологій. 

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять 

учнями, за успішністю знань, проводять педагогічні консультації, вивчають 

характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з 

дітьми девіантної поведінки, проводять роботу по залученню учнів в гуртки 

та секції за інтересами. 

Для попередження порушень поведінки здобувачів освіти у закладі на 

перервах, станом на 01.09.2021 року складений графік чергування вчителів. 

Особлива увага протягом 2021-2022 н.р. приділялася організації дозвілля 

та відпочинку школярів у позаурочний час. У закладі працюють гуртки: 

спортивного напрямку, гуманітарного напрямку. 

Відповідно до Закону України «Про освіту», «Загальну середню освіту», 

Меморандуму освітнього закладу взаємодіє та співпрацює з батьківською 

громадськістю. Батьківські комітети надають посильну допомогу закладу в 

озелененні, ремонті. Також батьківські колективи сприяють у проведенні 

родинних свят, конкурсів, організації екскурсій.  

Протягом 2021-2022 н.р. значна увага приділялась створенню належних 

умов для навчання учнів соціальних категорій. Отримано безкоштовну 

шкільну та спортивну форми дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування. 

Робота практичного психолога 

У сучасних умовах оновлення системи освіти, основою якого є особистісно 

орієнтований підхід до учня, значно підвищилася роль і відповідальність 

шкільного психолога. Водночас його діяльність набуває нових рис. І 

природно, що кожний із нас намагається побудувати свою роботу відповідно 

до нових вимог. А це означає, що має бути засвоєна ціла низка нових 

методичних рішень. Зокрема слід визначитися з тим, як приділити необхідну 

професійну увагу кожному учневі, як визначити зміст, форму роботи, 



16 
 

орієнтованої на розвиток дитини з урахуванням її унікальності та 

самобутності, як здійснювати співробітництво з учителем, щоб, з одного 

боку, відповідно впливати на умови навчання дитини з урахуванням її 

особливостей і можливих перспектив, а з іншого – зберегти специфіку 

професійної діяльності, чи можна розраховувати на добірку психологічного 

інструментарію для вирішення завдань в оновленому ракурсі психологічної 

діяльності. 

Психологічна служба закладу складається з практичного психолога, який у 

своїй роботі керується такими нормативними документами: 

•   Конституція України; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про 

дошкільну освіту"; Закон України "Про повну загальну середню освіту"; 

Декларація прав людини; Конвенція про права дитини; Етичний кодекс 

психолога; 

 Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 "Про створення безпечного 

освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії 

булінгу (цькуванню)" 

 Лист ІМЗО від 27.07.2020 № 22.1/10-1495 "Про пріоритетні 

напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 

2020/2021 н. р." 

 Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних 

посібників, рекомендованих МОН України для використання в 

навчально-виховному процессі закладів освіти працівниками 

психологічної служби у системі освіти України у 2020/2021 

навчальному році 

 Лист ІМЗО від 25.05.2020 № 22.1/10-1065 "Щодо проведення 

Всеукраїнського моніторингового дослідження "Надання допомоги 

дітям, постраждалим від військових дій і внутрішньо переселеним 

особам в діяльності психологічної служби" 

 Наказ МОН від 07.02.2019 № 146 "Про створення робочої групи з 

розроблення нормативно-правових актів щодо забезпечення 

діяльності психологічної служби у системі освіти України" 

 Лист ІМЗО від 30.10.2018 № 1/9-656 "Про перелік діагностичних 

методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству 

відносно дітей" 

 Наказ МОН від 02.10.2018 № 1047 "Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо виявлення реагування на випадки домашнього 

насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими 

органами та службами. 

https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/
https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/
https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/
https://imzo.gov.ua/2020/07/27/lyst-imzo-vid-27-07-2020-22-1-0-1495-pro-priorytetni-napriamy-roboty-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-na-2020-2021-n-r/
https://imzo.gov.ua/2020/07/27/lyst-imzo-vid-27-07-2020-22-1-0-1495-pro-priorytetni-napriamy-roboty-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-na-2020-2021-n-r/
https://imzo.gov.ua/2020/07/27/lyst-imzo-vid-27-07-2020-22-1-0-1495-pro-priorytetni-napriamy-roboty-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-na-2020-2021-n-r/
https://drive.google.com/file/d/1WnTXam6o_KL2-Ybjlq8VFJiGHlw4e7y8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WnTXam6o_KL2-Ybjlq8VFJiGHlw4e7y8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WnTXam6o_KL2-Ybjlq8VFJiGHlw4e7y8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WnTXam6o_KL2-Ybjlq8VFJiGHlw4e7y8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WnTXam6o_KL2-Ybjlq8VFJiGHlw4e7y8/view?usp=sharing
https://imzo.gov.ua/2020/05/26/lyst-imzo-vid-25-05-2020-22-1-10-1065/
https://imzo.gov.ua/2020/05/26/lyst-imzo-vid-25-05-2020-22-1-10-1065/
https://imzo.gov.ua/2020/05/26/lyst-imzo-vid-25-05-2020-22-1-10-1065/
https://imzo.gov.ua/2020/05/26/lyst-imzo-vid-25-05-2020-22-1-10-1065/
https://imzo.gov.ua/2019/02/08/nakaz-mon-vid-07-02-2019-146-pro-stvorennia-robochoi-hrupy-z-rozroblennia-normatyvno-pravovykh-aktiv-shchodo-zabezpechennia-diial-nosti-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-ukrainy/
https://imzo.gov.ua/2019/02/08/nakaz-mon-vid-07-02-2019-146-pro-stvorennia-robochoi-hrupy-z-rozroblennia-normatyvno-pravovykh-aktiv-shchodo-zabezpechennia-diial-nosti-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-ukrainy/
https://imzo.gov.ua/2019/02/08/nakaz-mon-vid-07-02-2019-146-pro-stvorennia-robochoi-hrupy-z-rozroblennia-normatyvno-pravovykh-aktiv-shchodo-zabezpechennia-diial-nosti-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-ukrainy/
https://imzo.gov.ua/2018/10/31/lyst-imzo-vid-30-10-2018-1-9-656-pro-perelik-diahnostychnykh-metodyk-shchodo-vyiavlennia-ta-protydii-domashn-omu-nasyl-stvu-vidnosno-ditey/
https://imzo.gov.ua/2018/10/31/lyst-imzo-vid-30-10-2018-1-9-656-pro-perelik-diahnostychnykh-metodyk-shchodo-vyiavlennia-ta-protydii-domashn-omu-nasyl-stvu-vidnosno-ditey/
https://imzo.gov.ua/2018/10/31/lyst-imzo-vid-30-10-2018-1-9-656-pro-perelik-diahnostychnykh-metodyk-shchodo-vyiavlennia-ta-protydii-domashn-omu-nasyl-stvu-vidnosno-ditey/
https://imzo.gov.ua/2018/10/03/nakaz-mon-vid-02-10-2018-1047-pro-zatverdzhennia-metodychnykh-rekomendatsiy-shchodo-vyiavlennia-reahuvannia-na-vypadky-domashn-oho-nasyl-stva-i-vzaiemodii-pedahohichnykh-pratsivnykiv-iz-inshymy-orhana/
https://imzo.gov.ua/2018/10/03/nakaz-mon-vid-02-10-2018-1047-pro-zatverdzhennia-metodychnykh-rekomendatsiy-shchodo-vyiavlennia-reahuvannia-na-vypadky-domashn-oho-nasyl-stva-i-vzaiemodii-pedahohichnykh-pratsivnykiv-iz-inshymy-orhana/
https://imzo.gov.ua/2018/10/03/nakaz-mon-vid-02-10-2018-1047-pro-zatverdzhennia-metodychnykh-rekomendatsiy-shchodo-vyiavlennia-reahuvannia-na-vypadky-domashn-oho-nasyl-stva-i-vzaiemodii-pedahohichnykh-pratsivnykiv-iz-inshymy-orhana/
https://imzo.gov.ua/2018/10/03/nakaz-mon-vid-02-10-2018-1047-pro-zatverdzhennia-metodychnykh-rekomendatsiy-shchodo-vyiavlennia-reahuvannia-na-vypadky-domashn-oho-nasyl-stva-i-vzaiemodii-pedahohichnykh-pratsivnykiv-iz-inshymy-orhana/
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     Робота практичного психолога була організована відповідно до плану 

роботи психологічної служби на 2021/2022 н.р. 

У 2021-2022 навчальному році основною метою психологічної служби 

закладу було соціально-психологічне забезпечення процесу реформування 

освіти на всіх її рівнях,  соціально-психологічної корекції, соціальної 

реабілітації учнівської молоді, психологічна просвіта всіх учасників 

освітнього процесу. 

Психологічна робота у школі спрямована на збереження і зміцнення 

здоров’я, підвищення адаптивних можливостей учнів, на створення умов для 

повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників освітнього процесу. 

Систематична робота психологічної служби протягом року намагалась 

забезпечувати своєчасне вивчення психологічного та фізичного розвитку 

дитини, мотивів її поведінки і навчальної діяльності з урахуванням вікових, 

інтелектуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та 

самовиховання. 

Протягом року психологічною службою школи було вирішено наступні 

завдання, що спрямовані на здійснення психологізації, поширення 

психологічних знань серед батьків, учнів, вчителів: 

 Захист прав і свобод дитини, створення умов комфортного освітнього 

середовища. 

 Захист психічного здоров’я дитини на всіх рівнях навчання. 

 Сприяння формуванню в учнів таких якостей як саморозвиток, 

самореалізація, самоповага, самооцінка, соціальна адаптованість, життєва 

компетентність. 

 Сприяння формуванню професійної компетентності вчителів. 

 Сприяння підвищенню психологічної культури, соціальної 

компетентності школярів та особистої зрілості; 

 Проводилась профілактика девіантної та ризикованої поведінки серед 

підлітків; профілактика паління, наркоманії, алкоголізму, поширення 

ВІЛ-СНІДу, бродяжництва, безпритульності, насилля серед дітей та до 

дітей, безпека дітей в Інтернеті. 

 Здійснювався  психологічний супровід успішної адаптації учнів 1-х, 5-х, 

10  класів та організації навчально-виховного процесу.     
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 Здійснювалась психологічна допомога вчителям, батькам, учням у 

виявленні та ліквідації конфліктних ситуацій між усіма учасниками 

навчально-виховного процесу. 

 Здійснювався психологічний супровід навчально-виховного процесу 

відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України: 

У 2021 – 2022 навчальному році робота практичного психолога 

підпорядковувалась вирішенню проблемного питання: «Профілактика 

проявів насилля в учнівському середовищі». 

     Зміст діяльності практичного психолога визначався наступними 

завданнями та напрямами роботи: 

 Допомога дитині в адаптації під час переходу з однієї вікової групи до 

іншої. 

 Робота з дітьми  «групи ризику» (такими, що мають проблеми в навчанні, 

порушення поведінки, емоційний розлад). 

 Превентивне виховання, метою якого є формування в учнів орієнтації на 

здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я. 

 Надання своєчасної психологічної допомоги дітям, учителям, батькам. 

Протягом 2021– 2022 н.р. була проведена наступна психодіагностична 

робота: 

 Дослідження особливостей адаптації першокласників  до школи. 

 Виявлення страхів та тривожності за методикою Е.І.Рогова. 

 Вивчення особистісних рис за методикою «12 тварин». 

 Діагностика пізнавальних процесів учнів 1 – 5 класу. 

 Дослідження особливостей адаптації до навчання учнів 5 класу. 

 Діагностика рівня шкільної тривожності. 

 Діагностика обдарованості та здібностей учнів. 

 Діагностика суїцидальних нахилів. 

 Вивчення рівня самооцінки. 

 Вивчення професійних нахилів старшокласників. 
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 Психологічне обстеження учнів 4 класу з метою визначення їхнього 

інтелектуального та особистісного розвитку. 

 Дослідження емоційно-вольової сфери учнів. 

 Діагностика та оцінювання характерологічних особливостей унів на 

вимогу адміністрації та педагогів. 

    За результатами діагностики шкільної зрілості та мотивації і адаптації 

першокласників була проведена корекційно-відновлювальна робота. 

  Проведене психологічне дослідження по виявленню труднощів адаптації 

першокласників за програмою, яка містить: 

 дослідження мікроклімату в класному колективі; 

 діагностика характеру психологічного комфорту в класі; 

 діагностика характеру й особливостей навчальних інтересів та 

схильностей учнів; 

 відвідування уроків з метою дослідження  взаємодії вчителя з 

учнями.         

Враховуючи результати досліджень, були проведені відповідні психолого–

педагогічні заходи: тренінгові заняття; заняття з циклу «Розпочинаємо 

заняття з радістю»; індивідуальна корекційно–відновлювальна робота. 

   Здійснювався контроль за адаптацією учнів при переході до середньої та 

старшої школи. 

Проведені дослідження особливостей розвитку особистості обдарованих 

дітей. З цими учнями проведено корекційно-розвиваючу роботу 

«Формування обдарованості учнів». 

Для учнів 9 і 10 класів проведена діагностика професійної спрямованості і 

відповідна профорієнтаційна робота: довірчі бесіди зі школярами за 

результатами тестування, рольові ігри, тренінгові заняття. 

Проводилась просвітницька робота: 

Серед педагогів: 

 «Адаптація дитини до нових умов навчання та виховання»; 

  «Гіперактивні діти: як з ними працювати»»; 
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 Готовність дошкільнят до школи; 

 «Психічне здоров’я учителя. Емоційне вигорання педагогів в умовах 

сучасної школи»; 

 «»Запобігання сексуальному насильству: навчіть дитину захищатися»; 

 «Попередження насильства у шкільному середовищі»; 

 «Педагогічна взаємодія вчителя та учня. Педагогіка толерантності»; 

 «Психолого-педагогічна компетентність педагогічної діяльності»; 

 «Конфліктні ситуації в педагогічній діяльності та шляхи їх подолання»; 

 «Діяльність психологічної служби системи освіти». 

Серед батьків: 

 «Адаптація дитини до нових умов навчання та виховання»; 

 «Творимо разом світ, безпечний для дитини»; 

 «Організація сімейного дозвілля»; 

 «Правила щасливої сім’ї»; 

 «Як застерегти дитину від самогубства»; 

 «Статеве виховання: складні питання для кожного з батьків»; 

 «Сімейна розмова»; 

 «Взаємини в системі «батьки-діти»»; 

 «Щаслива дитина – щаслива родина»; 

 «За що я люблю свою дитину!»; 

Серед учнів: 

 «Дружня країна»; 

 «Даруємо тепло власних долоньок»; 

 «Сімейна розмова»; 

 «Психологія почуттів. Кохання та закоханість»; 

 «Пізнай себе – пізнаєш світ»; 
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 «Рецепт успіху»; 

 «Учнівська молодь за суспільств без насильства»; 

 «До омріяного світу без насильства»; 

 «Наше право – щасливе дитинство»; 

 Якщо нас кривдять, що робити»; 

 «Ми звільнимо світ від насильства»; 

 «Дивіться на нас, як на рівних»; 

 Хоч я і маленький, проте я маю права»; 

 «Життя без конфлікту». 

Основною метою діяльності психологічної служби у закладі є : 

 соціально – психологічне забезпечення процесу реформування освіти на 

всіх її рівнях; 

 здійснення психологічної експертизи, соціально – психологічної корекції, 

соціальної реабілітації учнівської молоді; 

 психологічна просвіта всіх учасників навчально – виховного 

процесу.                                                                         

Організація  харчування 

  Важливою умовою для підтримки здоров'я учнів є повноцінне і 

правильне харчування, яке має бути корисним, раціональним, 

збалансованим і смачним.  

  Адміністрація  закладу завжди приділяла і приділяє велику увагу 

питанню щодо харчування учнів. 

   У закладі харчування організовано за чотиритижневим сезонним 

меню. Меню складене з урахуванням страв, запропонованих МОЗ та 

«Збірника рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в 

організованих освітніх та оздоровчих закладах» від Є.В. Клопотенка. 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. №305 

«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах 

освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» в шкільному 

меню відсутні кондитерські вироби, сосиски та ковбаси, кавові напої, 

зменшена кількість солі, цукру, борошняних виробів, хліба, картоплі, 
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зменшена кількість соків; збільшена кількість споживання молока та 

кисломолочних продуктів, м’яса, риби, круп та бобових.  

На інформаційному стенді постійно вивішується щоденне меню. 

Батьки учнів цікавляться нововведеннями у шкільному харчуванні. 

Класними керівниками та медичною сестрою закладу систематично 

проводиться робота з учнями по вихованню культури харчування і 

відповідальності за своє здоров'я. 

  Важливим інструментом для контролю безпеки харчування в 

освітньому закладі є розробка та впровадження системи контролю над якістю 

продуктів харчування. Починаючи з минулого навчального року, у закладі 

впроваджується система НАССР, головним завданням якої є аналіз небезпек і 

проведення поетапного контролю за усіма етапами приготування страв і 

продуктів харчування, починаючи від прийому продуктів на склад і до 

моменту подачі готової страви учням закладу. 

Продукти харчування зберігаються та використовуються згідно з 

санітарними нормами.  

Ведеться медичний контроль за якістю харчування.  

 

Про роботу шкільної бібліотеки  

Сучасна система освіти переживає етап реформування та повногі 

перезавантаження. Нова українська школа (НУШ) - це ключова реформа 

Міністерства освіти і науки. Головна мета - створити школу, в якій буде 

приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається 

зараз, а й уміння застосовувати їх у житті. Шкільні бібліотеки є обов’язковим 

структурним підрозділом НУШ та важливим складником сучасного 

освітнього середовища. Тому головною метою діяльності шкільних бібліотек 

є забезпечення якісного бібліотечно- інформаційного обслуговування всіх 

учасників освітнього процесу. 

В умовах швидких трансформаційних змін першочерговим завданням для 

шкільної бібліотеки є перетворення її з центру бібліотечних ресурсів і 

доступу до інформації центру дослідження, відкриття, творчості. Шкільна 

бібліотека є важливим засобом  

форми втілення в життя цієї вимоги. Саме вона сприяє формуванню 

культури читання, саморозвитку особистості дитини, підвищенню 

інформаційної, освітньо- пізнавальної, інтелектуальної діяльності здобувачів 

освіти. 

Діяльність шкільної бібліотеки у 2021-2022 навчальному році була 

спрямована на: 

- виховання в здобувачів освіти інформаційної культури; 
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- культури читання; 

- вміння користуватись бібліотекою; 

- виховання поваги до національної культури; 

- формування національної свідомості; 

- шанобливого ставлення до книги; 

- всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом 

популяризації педагогічної літератури та інформації про неї. 

Протягом навчального року було здійснено: 

- оперативне та якісне здійснення комплектування фондів, порядкок 

розміщення, облік і зберігання бібліотечного фонду. 

Робота шкільної бібліотеки ведеться згідно річного плану, який 

затверджується директором школи. Облік роботи з читачами фіксується у 

щоденнику роботи бібліотеки. 

Для забезпечення читачів необхідною для освітнього процесу літературою 

постійно вивчаються читацькі потреби. В цьому напрямку проводяться 

індивідуальні бесіди з здобувачами освіти для вивчення їх інтересів та 

інформаційних потреб, бесіди з вчителями, ознайомлення із новою 

навчальною, методичною, художньою літературою шляхом проведення 

тематичних виставок. 

У січні, лютому та травні спільно з педагогічним колективом бібліотекар 

брала участь у конкурсному відборі оригінал-макетів підручників для учнів 

5-х та 9-х класів, здійснено замовлення відібраних підручників на 2022-23 

н.р. 

Шкільним бібліотекарем було проведено ряд заходів. 

Одним із основних напрямків роботи шкільної бібліотеки є популяризація 

та реклама бібліотеки. З цією метою протягом навчального року було 

оформлено ряд книжково-ілюстративних виставок та оновлюються постійно-

діючі виставки. 

1. Підготовлено книжкові виставки , присвячені знаменним і пам’ятним 

датам: «Незалежна і суверенна Україна - ненька » (до дня Конституції та 

Незалежності); 

- «Ласкаво просимо в країну знань» 

- «Квітни, моє місто на Дніпрі»; 

- «О спорте, спорте! Ти просто клас!» (до дня Олімпійського руху); 

- «Степ та воля - козацька доля» 

- «Подвиги житимуть завжди» (до дня пам’яті героїв Крут); 

- «Нам жити і пам’ятати» (до дня пам’яті Героїв небесної сотні, 

загиблим бійцям 

АТО) 
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- «Первоцвіт української прози» (до дня народження Л.Українки); 

- «Скарбниця духовних джерел» (до дня писемності); 

- «Дивовижний світ книжковий» (до дня книги); 

- «Немає переводу добрим звичаям народу», «Це вас цікавить», 

«Чудовий світ поезії» та інші. 

2. Проведено заходи : 

- місячник шкільних бібліотек «Шкільна бібліотека та екологічна 

просвіта здобувачів освіти» виховання у читачів відповідальності за стан 

навколишнього середовища: проведено бесіди «Що робити кожному для 

порятунку Землі» (5-А кл), «За сторінками Червоної книги» (1-6), екологічна 

година « Ми - друзі природи» (З-б кл), екологічна подорож « Казковий світ 

природи» (4-6) та інше. 

- година цікавих повідомлень «Бібліотека від минулого до сучасного»; 

екскурсія- знайомство «У книжковому царстві, мудрій державі» з учнями 1- х 

класів, бібліомандрівка «Читання - це цікаво!»(1б,в, 2 а, За); бесіда-вікторина 

«Чудові зимові свята” ( 2 - 5  кл.), «Звідкіля пішла абетка » (4- Б кл.) , уроки 

доброти «Світ навколо нас» (1-А,Б,В; 2- Б,В; 3-А, 4-Б,В кл.) бесіда 

«Безпечний інтернет для дітей і підлітків» (З В, 4 б, 8 в); бесіда «День 

ввічливого слова «Дякую» та інші. 

- огляди літератури: творчості письменників-ювілярів; «Спортивна 

Україна» (4-6 кЛ^ «Художнє слово про природу», «Славні сини України», 

«Сторінками книжкових ювілеїв 2021 - 2022 р.», «Я обираю здоров’я”, «О, 

мово чудова!»; 

- презентація «Екологія поруч з тобою» (16, 2в,4б кл), виховна година 

«Мандрівка до Країни радості і добра» (за творами В.Сухомлинського) (2-6 

кл).; «Лицарський турнір ввічливості» (3-В кл.), «Я і книга» (4-А, 5-А), 

«Казкарія - країна чарівна» - вікторини, кросворди,загадки (1-3 кл.), 

літературний тест «Знавець казок і казкових героїв» (З-Б) та інше.; 

- проведено вікторину про м.Дніпро, конкурс ерудитів «Найрозумніший» 

(3-4 кл). 

3. З метою прищеплення здобувачам освіти бібліотечно-бібліографічної 

грамотності бібліотекарем і учителями - предметниками проводяться 

бібліотечні уроки. З здобувачами освіти 7-А класу було проведено 

презентацію бібліотечного уроку «Книга і комп’ютер - за чим майбутнє ?». З 

здобувачами освіти 2 - 4-х класів було проведено бібліографічні тести, 

інформаційна година «Найвірніша з друзів - книга рідна, мила», «Про книгу, 

яку я читаю сьогодні» ( 4 кл), «Словники - мої друзі» (2а.б кл). Бібліотекар 

школи і актив перевіряли стан збереження підручників за І семестр. 

Проведена найкраща робота вчителями по збереженню підручників в 1-А, Б 
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кл (Стародубцева К.С., Федорова О.О.), 3 - Б (Булах Д.О.), 4-Б (Карандей 

Л.І.), 8А (Лисенко Ю.В.); 5-Б  (Гаврютіна М.С.), 9-Б, В  (Громова С.М., 

Рябенко Є.В.). 

Одним з найважливіших напрямків роботи шкільної бібліотеки є робота по 

формуванню бібліотечного фонду і робота з підручниками.  

Протягом серпня-жовтня 2021 року шкільною бібліотекою отримано нові 

підручники для учнів 4-х та 8-х класів.  

 

Співпраця та партнерські зв’язки 

З метою  створення найсприятливіших умов  для самореалізації та  

розвитку дітей адміністрація  освітнього закладу, педагогічний колектив 

працює  в тісній  співпраці з різноманітними  позашкільними закладами, 

установами, благодійними фондами та громадськими організаціями. За їх 

участю  проводяться різноманітні заходи: благодійні акції, екскурсії, свята, 

виставки, реалізація проєктів та інше. 

З метою  залучення батьків  до співпраці  у освітньому закладі  створений 

загальношкільний  батьківський комітет.  До його складу  входять по одному 

представнику від  кожного класу. Голова  загальношкільного батьківського 

комітету  бере  активну участь  в житті закладу  і вирішенні  усіх  нагальних  

питань. Завдяки  партнерству на базі школи  поліпшується імідж  закладу, 

залучаються додаткові матеріальні  ресурси для підтримки  та задоволення 

потреб закладу, інтересів дітей, поліпшується  взаєморозуміння, довіра  та  

взаємодія між представниками різних секторів громади.  

 

Звіт про адміністративно - господарську роботу 

 Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному 

вигляду закладу. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте, активно 

проводиться робота з озеленення. На квітниках щороку висаджуються 

квіти, які протягом літа доглядають працівники школи, своєчасно 

обрізаючи дерева, кущі. Обслуговуючим персоналом проводиться 

скошування трави на газонах. 

Кожен день проводиться вологе прибирання приміщень школи. 

Санвузли, медпункт, їдальня прибираються з використанням розчинів 

хлормісепту. Охорона школи здійснюється цілодобово, встановлений 

відео нагляд по периметру школи. 

 

Аналіз матеріально-технічної бази та фінансово-господарської 

діяльності школи 
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Завдяки децентралізації, фінансуванню з місцевого бюджету, плідній 

роботі адміністрації, батьківського комітету, роботі з депутатами, 

управлінню освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 

ради в освітньому закладі проводилися ремонтні роботи, покращено 

матеріально-технічну базу, а саме:  

1) Зроблено поточний ремонт санітарних кімнат, санітарну кімнату для 

здобувачів освіти з ООП; 

2) За рахунок державних коштів та коштів місцевого  бюджету у закладі: 

- Придбано учнівські парти та стільці для учнів 1-х класів, дидактичний 

та роздатковий матеріал для  НУШ; 3 ноутбуки; 

- Організовано питний режим у закладі; 

- зроблено повірку вогнегасників; 

- отримано дезінфікуючі засоби; офісний папір, крейду, класні журнали, 

господарчі товари для прибирання приміщень, , фарба, паперові 

рушники; 

- Протягом всього часу виконувались аварійно-ремонтні роботи на 

трубопроводах закладу, частково замінено труби, виконано 

зварювальні роботи, проводились ремонтні роботи на електромережах; 

- Встановлено охорону систему «Безпечна школа», діє проєкт 

«єДніпро»; 

3) Зроблено косметичний ремонт в їдальні; 

4) За рахунок державної субвенції отримано 13 ноутбуків для якісної 

організації освітнього процесу здобувачів освіти 5 – 11 класів; 

5) Оновлено та відремонтовано оргтехніку; 

6) Проведено поточні ремонтні роботи в кабінетах; 

7) Результатом роботи з депутатами є: 

-  придбання штучної новорічної ялинки та прикрас; 

8) Завдяки спонсорській допомозі функціонує малий спортивний зал;  

9) В закладі проводиться активна волонтерська діяльність. 

Умови досягнення головних завдань школи 

     Найважливішою умовою досягнення головних завдань школи є 

комплексне вирішення проблем, пов`язаних зі структурою освіти, її змістом, 

науково-методичним, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням, а 

саме:  

- розвиток системи освіти як національної (філософія освіти, принципи, 

зміст);  
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-  демократизація системи освіти; - орієнтація науково-методичної 

роботи вчителів на реалізацію сучасних ефективних педагогічних технологій, 

передового педагогічного досвіду, яка забезпечує широку інтеграцію з 

освітніми системами України та зарубіжних країн;  

- пошук шляхів і способів диференціації та індивідуалізації навчання, 

розробка різних варіантів навчальних планів та програм;  

-  створення  оптимальних умов для розвитку інтересів, здібностей, 

творчості, виходячи із завдань програми «Обдаровані діти»;  

- створення в педагогічному колективі умов для креативної діяльності, 

атмосфери творчості, пошуку нових ідей у модернізації форм, методів і 

способів освітнього процесу шляхом науково-педагогічного та 

інформаційного забезпечення;  

- подальший розвиток психологічної служби, спрямованої на 

особистісно орієнтоване навчання і виховання учнів, створення атмосфери 

творчості та комфорту;  

- забезпечення школи сучасним комп`ютерним обладнанням і 

програмами, автоматизація процесу управління школою;  

- вирішення питань про додаткове фінансування школи з метою 

оновлення навчально-матеріальної бази, придбання програмно-методичного 

забезпечення, здійснення видавницької діяльності, стимулювання найкращих 

учителів та обдарованих дітей.  

Складовими частинами єдиної педагогічної теми є:  

В управлінні: 

- оптиміізація методичної роботи школи;  

- створення оптимальних умов для здійснення педагогічними 

працівниками результативної самоосвітньої діяльності;   

- підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм 

роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності 

вчителів;  

- сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності 

педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих 

на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих 
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здібностей; - створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до 

навчально-виховного процесу;  

- розробка ефективної моделі науково-дослідницької  роботи вчителів 

та учнів.  

- забезпечення ефективних умов для особистісного і професійного 

зростання особистості педагога, досягнення ним вершин розвитку 

педагогічної діяльності.  

У навчанні:  

- реалізація принципу наступності у розвитку загальної освіти у зв’язку 

із запровадженням Державних стандартів початкової та базової загальної 

середньої освіти;  

- посилення здоров’язберігаючого аспекту навчально-виховного 

процесу шляхом активного використання певних технологій;  

- управління результатами та якістю навчання;  

- удосконалення системи роботи з обдарованим учнями;  

- розвиток системи профільного навчання через підготовку дітей до 

свідомого обрання профілю подальшого навчання, забезпечення 

диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної підготовки.  

У вихованні:  

- виховання потреби здорового способу життя;  

- педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів;  

- оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;  

- управління процесом соціалізації учнів;  

- розвиток активної розважально-пізнавальної діяльності учнів у 

позаурочний час;  

- соціальний захист та створення оптимальних умов навчання 

обдарованої молоді;  

- розвиток елементів державно-громадського управління;  

- орієнтація виховної діяльності навчального закладу на реалізацію 

патріотичної складової;  
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- оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень, 

негативних проявів у молодіжному середовищі;  

- активізація правового виховання;  

- розвиток фізкультурно-оздоровчого шкільного комплексу.  

Психолого-педагогічні задачі:  

- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх 

учасників навчально-виховного процесу;  

- психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної 

мотивації співробітників закладу;   

- оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;  

- психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої 

обдарованості.  

Адміністрація закладу працює над створенням умов для використання 

інформаційно-комунікаційних технологій як у освітньому процесі, так і в 

управлінській діяльності. Пріоритетним завданням у новому навчальному 

році є підняття рівня комп’ютерної грамотності кожного вчителя та 

ефективне використання комп’ютерної техніки в освітньому процесі.  

 У освітньому закладі  створені  умови  для  учнів, 

які  бажають   вчитись, які  мають  мотивацію  до  навчання.    

Висловлюю щиру подяку за співпрацю всім: учителям — за творчість, 

за любов до своєї професії, батькам, спонсорам та благодійникам — за 

розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю, 

технічному персоналу за їх щоденну працю, за чистоту в освітньому закладі 

та на території школи. 
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