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ЗВІТ
директора комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 6”
Дніпровської міської ради про свою діяльність перед батьківською громадськістю
школи за 2021-2022 навчальний рік
Шановні батьки, колеги, діти! Хочу висловити подяку вам за роботу протягом року, за
мобілізацію під час дистанційного навчання, за терпіння, за роботу з ІКТ, за індивідуальний
підхід до дітей та батьків. А вам, мої любі батьки, за порозуміння, за працю, за те , що
допомагали дітям, вчителям, адміністрації, а також були нам вчителям - помічиками.
Вчитель є тим фундаментом, на якому зростає суспільство, тому що в кожної людини – від
Президента до робітника – був свій Учитель. Ніхто без нього не відбувся б як особистість.
КЗО «СЗШ №6» ДМР - заклад І-ІІІ ступеня, діє на основі Статуту, затвердженого наказом
департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 14.12.2016 №296.
Право на провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти з
українською мовою навчання (розпорядження голови облдержадміністрації № З-235/0/3-19
від 06.052019) засвідчено ліцензією управління освіти Дніпропетровської обласної державної
адміністрації, рішенням Дніпропетровської регіональної експертної ради від 24.04.2019 р.
(протокол №24). Ліцензований обсяг – 829 учнів.
В 2021-2022 навчальному році було відкрито – 30 класів (чисельність збільшилась на 1 клас
в порівнянні з минулим роком), середня наповнюваність яких складала – 30 учнів. За заявами
батьків з вересня в школі працювало 6 груп продовженого дня - 180 учнів до 18.00 години,
чергова група працювала до 18.30. Школа повного дня.
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Отримали свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти- 55 учнів, з них:
6 учнів – нагороджені Золотою медаллю. 2 учня мають 200 балів на незалежному
мультимедійному тесті (ЗНО) з математики, вчитель Лабутіна Т.М.
В 2021/2022 н.р. отримали свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти – 79, з
них 7 - з відзнакою.
Відкрито в школі 9 класів за програмою «Інтелект України» та 23 класи з інклюзивною
формою навчання в яких навчається 29 учнів з ООП.
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Кадрова політика
Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №6» спрямована на реалізацію
основних напрямів модернізації системи освіти.
Якісну освіту забезпечував педагогічний колектив у складі 73-х осіб, з них 1 сумісник
З них мають:
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В школі працювало 11 пенсіонерів:

Зозуляк Л.С – заступник директора з навчальної роботи, вчитель
математики

Малик Л. І. - вчитель російської мови та зарубіжної літератури

Урін О.А. - вчитель праці

Кожемякіна О.О. - вчитель англійської мови

Малюга Н.Б. - вчитель російської мови та зарубіжної літератури

Нечипоренко О.М. - вчитель фізики

Шитікова Г.П. – вчитель початкових класів

Крячун Г.С. – асистент вчителя

Ковтун Л.Д. – асистент вчителя

Найдьонова Л.В. - бібліотекар

Біленко Л.П., вчитель історії (вчитель сумісник).
Значну увагу адміністрація школи приділяє кількісному та якісному добору й розподілу
кадрів, враховуючи фахові, психологічні, вікові критерії.
Розстановка кадрів здійснюється відповідно до базової освіти. Освітній процес
забезпечувався фахівцями, які мають повну вищу та середню спеціальну педагогічну освіту,
володіють державною мовою, ІКТ.
Медичне обслуговування протягом 2021/2022 навчального року здійснювалося медичною
сестрою Пушною Надією Іванівною. Медичний кабінет школи повністю забезпечений
необхідними медикаментами та ліцензований з 2019 року.
З метою вивчення фізичного стану здоров’я учнів навчального закладу на початку
2021/2022 навчального року здійснено моніторингові дослідження результатів поглибленого
медичного огляду школярів.
Згідно обстежень 818 учнів (88%) не мають виявлених захворювань. Серед захворювань,
які виявлені в учнів це:
Зниження гостроти зору: 9 учні
1-4 кл. – 4 учнів
5-8 кл. – 3 учнів
9-11 кл. – 2 учнів
Порушення опорно-рухового апарату: 4 учнів
1-4 кл. – 1 учні
5-8 кл. – 3 учнів
9-11 кл. – 0 учнів
ЛОР-захворювання: 2 учнів
1-4 кл. – 0 учнів
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5-8 кл. – 2 учнів
9-11 кл. – 0 учень
Захворювання нервової системи: 13 учні
1-4 кл. – 6 учнів
5-8 кл. – 3 учні
9-11 кл. – 4 учнів
Захворювання кишково-шлункового тракту: 22 учнів
1-4 кл. – 5 учнів
5-8 кл. – 10 учнів
9-11 кл. – 7 учні
Дерматологічні захворювання: 6 учнів
1-4 кл. – 2 учнів
5-8 кл. – 4 учнів
9-11 кл. – 0 учнів
Алергічні захворювання: 17 учнів
1-4 кл. – 6 учнів
5-8 кл. – 7 учнів
9-11 кл. – 4 учнів
Захворювання серцево-судинної системи: 26 учні
1-4 кл. – 3 учнів
5-8 кл. – 9 учнів
9-11 кл. – 14 учнів
Захворювання ендокринної системи: 4 учнів
1-4 кл. – 0 учнів
5-8 кл. – 3 учнів
9-11 кл. – 1 учнів
За 2021/2022 навчальний рік медичною сестрою школи прийнято 1646 звернень дітей з
приводу поганого самопочуття.
У другому півріччі 2021/2022 навчального року медичною сестрою обстежувався зір учнів
1-4 класів, за результатами якого виявлено 85 випадків порушень зору. Батькам учнів у яких
виявлено зниження гостроти зору було запропоновано звернутися за консультацією до
офтальмолога.
Усі учителі використовують здоров’язберігаючі технології в ході організації освітнього
процесу. Матеріали просвітницької роботи щодо збереження здоров’я висвітлюються на
стенді «Здоров’я через освіту». На нарадах при директорові, педрадах, батьківських зборах
обговорюються питання загального стану здоров’я.
Враховуючи результати обстежень, було схвалено продовжити роботу в напрямку
профілактично-роз’яснювальної роботи з учнями щодо формування навичок здорового
способу життя, сприяти залученню до проведення профілактичних заходів спеціалістів
відповідних служб.
Організація харчування
Важливою складовою збереження здоров’я дітей є збалансоване харчування. У режимі
роботи школи велике значення надається організації раціонального харчування. Для цього у
закладі створені умови для забезпечення якісним та безпечним харчуванням.
За Програмою розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки за рахунок місцевого
бюджету учні 1-4 класів харчуються та учні з числа дітей пільгових категорій для учнів 1-4
класів та пільгової категорії організоване харчування за рахунок коштів з місцевого бюджету.
Вартість сніданків для учнів за віковою категорією 6-11 років – 42,42 грн., 11-14 років, пільга
– 49,75 грн., 14-18 років, пільга – 53,51 грн.
Організованим гарячим харчуванням було охоплено 921 учнів (100 %).

4

В цьому навчальному році якість харчування відповідала всім санітарним нормам. Під
постійним контролем: дотримання двотижневого меню з урахуванням норм, передбачених
нормативними документами. Приймання сировини за якістю та безпекою, дотримання строків
і умов зберігання та реалізації продуктів, постачання продуктів харчування безпосередньо від
товаровиробників за наявності сертифікатів відповідності, посвідчень про якість і
ветеринарних супровідних документів.
Батьки, учні, вчителі задоволені організацією харчування в нашій школі. Завідувачка
виробництвом Гетманюк Наталія Миколаївна вдало керує працівниками їдальні та на
задовівльному рівні організувала харчування учнів .
Співпраця навчального закладу
1. Інститут модернізації та змісту освіти.
2. Всеукраїнський методичний центр європейської мережі шкіл культури та сприянню
здоров’ю.
3. Методичний центр управління освіти Дніпровської міської ради.
4. Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Спартак» Дніпровської міської ради.
5. Управління-служба у справах дітей.
6. Центр соціальних служб у справах сім’ї та молоді.
7. Ювенальна превенція ДВП ГУНП.
8. ЦПРДТ «Альтаїр» .
9. Дніпропетровський обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської
молоді.
10. СДЮШОР СК «Метеор».
11. Рада ветеранів учасників бойових дій, воїнів АТО.
12. Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр безпеки «Тактика»».
13. Професійно-технічне училище №6.
14. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпровський центр
професійно-технічної освіти туристичного сервісу».
15. Громадська організація спорт-клуб «Леді».
16. Дніпровський національний історичний музей ім. Д.І.Яворницького.
17. КЗ «Дніпровська дитяча стоматологічна поліклініка №3» Дніпровської міської ради.
18. Комунальний позашкільний навчальний заклад – комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа «Динамо» Дніпровської міської ради.
19. Благодійна організація «Благодійний фонд «Покоління ЮЕЙ».
20. ВНЗ «Університет ім. А.Нобеля».
21. Вище професійне училище №17.
22. Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії
та інформаційних технологій.
Методична робота школи
У 2021-2022 н.р. методична робота в школі здійснювалась відповідно до Законів України
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти
України, Концепції загальної середньої освіти, Державним стандартом освіти та іншими
нормативними документами, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової,
інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних
працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності
навчально-виховного процесу.
Головна мета методичної роботи – це удосконалення навчально-виховного процесу;
підвищення професійної майстерності і творчого пошуку вчителів; науковометодичне забезпечення навчально-виховного процесу; навчання педагогічних кадрів.
У процесі методичної роботи здійснюється підвищення наукового рівня вчителя, його
підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне
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ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання,
вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче
виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими
методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання
йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

За підсумками конкурсу педагогічної майстерності для вчителів закладів загальної середньої
освіти «Сучасний урок – 2021» вчителі
нашої школи стали переможцями у
номінаціях:
«Біологія» - вчитель Усенко І.С.
(Пройдено
наступні
випробування:
"Фрагмент онлайн-уроку", "Тестування",
"Методичний практикум", "Майстерклас", "Практична робота" та "Урок". Урок
проводила на базі медичного ліцею
"Дніпро" у 9 класі за темою "Популяція та
її основні характеристики").
У квітні місяці 2022 року проходив ХVІ
фестиваль-конкурс «Учитель року з
предметів
духовно-морального
спрямування» — в якому переможцем
стала вчитель фізики Торопова Ю.М.
У
Всеукраїнському
освітньометодологічному
відбору
«Родовід
Учитель - 2022». Торопова Ю.М. бере
участь. Конкурс триває.
Розгорнуті плани уроків учителів –
переможців конкурсу надруковано у
науково-методичному журналі «Сучасний
урок», Київ-Дніпро, 2021.
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10 вересня в закладі відбулось відкриття шкільної спартакіади присвячений олімпійському
тижню та Дню фізичної культури та спорту.

На заході були присутні тимчасово виконуючий обов’язки начальника фізичної підготовки
та спорту Рустам Шахбанов, та військовослужбовець військової частини 3054 Олександр
П’ятниця, заслужений майстер спорту, срібний призер Олімпійських ігор в Лондоні, срібний
призер Кубку Європи, бронзовий призер Чемпіонату Європи.
Олександр П’ятниця привітав усіх присутніх із початком змагань. Побажав успіху
спортсменам та подальших здобутків. «Пам’ятайте, що здоров’я – це найголовніше, що є у
людини. Вірте у свої сили та впевнено йдіть до мети і тоді все у вас вийде».
«День фізичної культури та спорту України» - це захоплюючі спортивні змагання для всіх
учасників. Програма заходу була продумана таким чином, щоб кожен учасник зміг проявити
свою силу, спритність, швидкість, влучність і кмітливість. Відкриття свята розпочалося з
урочистої лінійки. Вся програма заходу була спрямована на пропаганду здорового способу
життя, фізичної культури і занять спортом. Це сприяло гарному настрою учасників змагань,
можливість розкрити свій творчий хист у нестандартній обстановці і проявити свої найкращі
якості: повагу до оточуючих, турботу про товаришів, силу, витривалість, кмітливість і
терпіння. На закінчення заходу всі учасники отримали нагороди за участь.
На протязі року учні в Онлайн грали у шахи на міських змаганнях, першість школи з
настільного тенісу , шашок, шахів.

7

8

Згідно з річним планом
протягом року
проведено предметні тижні. Було складено плани
заходів у рамках тижнів, учителі проводили
різноманітні уроки, позаурочні заходи з учнями,
конкурси.
Згідно річного плану роботи та з метою
розвитку інтересу школярів до вивчення
зарубіжної літератури, активізації їх пізнавальної
активності, удосконалення форм і методів
проведення нетрадиційних уроків і позакласних
заходів із зарубіжної літератури, в жовтні місяці
2021 року у КЗО «СЗШ №6» ДМР було проведено
Тиждень зарубіжної літератури.
Всі заплановані заходи у рамках Тижня
пройшли організовано. Вони продемонстрували
зацікавленість учнів до вивчення зарубіжної
літератури.
Сприяли
підвищенню
їхнього
освітнього рівня, показали добру підготовку учнів
та вчителів ( Степаненко В.К., Вишневської О.М.,
Малюги Н.Б.), їх творчий підхід до проведення
уроків, позакласних заходів, оформлення кабінетів
та школи.
Протягом тижня були проведені такі заходи:
- Відкриття Тижня.
- Акція «Прочитай книгу сам – запропонуй іншому».
- Виставка учнівських малюнків «Сторінками улюблених творів».
- Виставка творчих робіт «Лист автору», «Лист літературному герою» (5-11 класи).
- Розгадування кросвордів із зарубіжної літератури (6-7 класи).
- Віртуальна подорож «Україна і зарубіжні письменники» (9-10 класи).
- Літературні дебати між учнями 10-11 класів «Гоголь – російський чи український
письменник».
Чітко спланований Тиждень зарубіжної літератури сприяв активізації творчості учнів, їх
високих духовних якостей, підвищенню інтересу до уроків зарубіжної літератури, а також
вмінню працювати з додатковою літературою, відстоювати та висловлювати власну думку,
формувати етичні смаки, розвивати навики образотворчого мистецтва, логічного мислення,
авторської майстерності.
Вчителем мистецтва, Кирюшкіною М.О., були проведені конкурси:
1. Конкурс "Україна-козацький край".
2. Конкурс "Українська хата здоров’ям багата"
3. Конкурс "Зима в моєму місті"
4. Конкурс "Домашній улюбленець"
5. Конкурс "Мандруємо країнами світу"
6. Конкурс "Війна очима дітей"
До міського Міжнародного дня рідної мови були проведені заходи за програмою
«Золотослів «Право на мову»»:
-відкриття у формі антрепризи
-презентація мов учнів школи
-відеореліз «Поезія Кобзаря крокує світом»
-месендж – інтерактив «Мова миру починається з мене».
Проведено конкурс знавців української мови ім. П. Яцика 3-11кл:
Кузьменко Анастасія(5-У) 1 місце
Франщук Мар'яни (5-У) 2 місце
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Гончаренко Богдана (11-А) 2 місце
Усенко Анна ( 5-У) 3 місце
Черня Еліна 3 місце
Анстаханцева Уляна (7-І) 3 місце
Концевич Олег (11-А) 3 місце
Проценко Яна (11-А) 3 місце
09.11 проведений Всеукраїнський радіодиктант. Учні брали участь у мовознавчих
олімпійських іграх.
В період з 13 по 17 лютого 2022 року проходив Тиждень біології. Кожного дня
проводились цікаві заходи:
 Урок «Одноклітинні організми» (на прикладі хламідомонади, хлорели, евглени,
амеби),6-а клас;
 Конкурс малюнків «Антиреклама»;
 Робота творчої групи – «Міфи і факти» (8 клас);
 Гра «Розгадай ребуси-отримай 12 б» (6-7 класи);
 Урок «Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та
еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина» (9-а клас);
 Конкурс прислів’їв і афоризмів;
 Конкурс знавців загадок про хімічні елементи;
 Перегляд ролику «У світі цікавого….»;
 Конкурс відеороликів «Цікаво знати, що…» (6-11 класи);
 «Хімічна лотерея» (9 клас);
 Конкурс проектів «Біологія-цариця наук» (6-11 класи);
 Конкурс плакатів «Цікаві факти про тварин» (6-11 класи);
 Конкурс буклетів, проектів «Цікавий світ біології». (8-11класи);
 Вікторина з хімії «О, Менделеєв» (10-а та 10-б класи);
 Виставка учнівських біологічних моделей (6-11 клас);
 Урок «Вивчення хімічних елементів» -7а клас;
 Конкурс малюнків «Зимуючі птахи» (3-4 класи);
 Конкурс на краще озеленення шкільних кабінетів (1-11 класи);
 Конкурс фоторобіт «Я це бачив сам» (фото домашнього улюбленця, природи) – 3-4
класи).
В кінці тижня були підведені підсумки. Робота була спланована так, щоб заходи
охоплювали всіх учнів закладу. Проведені заходи продемонстрували зацікавленість учнів
вивченням англійської мови, ґрунтовну роботу вчителів з активізації й розвитку пізнавальної
діяльності
школярів
з
даного
предмета.
Згідно річного плану з 13.12.2021 –
17.12.2021р.
проходив
Тиждень
англійської мови.
Метою тижня є вдосконалення
мовленнєвих
навичок
учнів,
формування вміння концентрувати
увагу, логічно викладати думки,
заохочення учнів до роботи над собою,
виховання інтересу до вивчення
іноземних мов, поваги до країн, мова
яких
вивчається,
та
сприяння
покращенню якості навчання.
При організації та проведенні
предметного тижня вчителі іноземної
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мови керувалися інтересами і потребами учнів, враховували їх вікові та психологічні
особливості. Вибір заходів визначався можливістю реалізації міжпредметних зав’язків.
Відкриття тижня відбулося в стилі Шерлока Холмса, тематичні уроки "Detective stories".
Pancake Day. Святкування дня млинців.
Музичні перерви. Відкритий урок вчителя Мацокіної В.А.
Четвер. Christmas in Great Britain. Традиції святкування Різдва в Великій Британії. Святкова
фотосесія. Виготовлення святкових листівок.

Наприкінці тижня учні весело танцювали на музичних перервах.
Вивчення англійської мови – процес складний, але багатогранний і цікавий. Та варто
замислитись, що саме англійська мова є неповторним засобом спілкування між людьми різних
національностей. Під час вивчення англійської мови ми знайомимось із традиціями і звичаями
інших народів та переконуємось у неповторності власної української культури.
Всі заходи проводилися іноземною мовою. Поставлені завдання були виконані. Створено
умови для самовираження учнів як в інтелектуальному, так і в емоційному планах. Реалізовано
навчальні (повторення, активізація отриманих знань і умінь), і виховні (повага до іншомовної
культури), і розвиваючі (розширення кругозору, отримання нової інформації), і комунікативні
завдання. В цілому, Тиждень іноземної мови дозволив активізувати діяльність учнів,
стимулювати їх подальшу роботу, придбати нові і вдосконалювати вже набуті навички
самостійної роботи.
Праця вчителів буде продовжуватись для пробудження творчості і пізнання, підтримки
інтересу та бажання вчитися.
За змістом робота методичного об’єднання вчителів спрямована на поглиблення знань
учителів з питань методики, педагогіки, психології, розвитку прогностично-аналітичних
умінь. Протягом навчального року з вчителями проводиться різнорівнева методична робота,
яка поєднує в собі колективні та індивідуальні форми.
В роботі методичного об’єднання приділяється велика увага:
• вивчення та обговорення директивних та нормативних документів в галузі освіти;
• планування роботи на навчальний рік;
• обговорення навчальних програм;
• заходи щодо посилення позитивної мотивації навчання учнів, підвищення якості знань
та рівня навчальних досягнень учнів з навчальних базових дисциплін;
• методична допомога молодим вчителям;
• підвищення фахового рівня вчителів з урахуванням особистісних можливостей
кожного вчителя;
• використання форм продуктивного навчання, збільшення обсягів самостійних, творчих
завдань;
• надання методичної та науково-інформаційної допомоги секціям наукового товариства
учнів;
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• індивідуальна робота з обдарованими та здібними дітьми з метою підготовки їх до
предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, захисту науково-дослідницької роботи в
Малої академії наук;
• обговорення та підведення підсумків методичної роботи методичного об’єднання за І
семестр, ІІ семестр, за навчальний рік;
• затвердження змісту контрольних робіт, олімпіадних та конкурсних завдань;
• аналіз контрольних робіт, зрізів знань, підсумків олімпіад та тематичного оцінювання;
• стан позакласної роботи з предмету;
• огляд новинок методичної літератури;
• підсумки атестації вчителів;
• організація повторення вивченого матеріалу в кінці навчального року, перевірка
виконання навчальних програм;
• творчий звіт молодих учителів, вчителів, які мають педагогічні звання, вчителівнаставників;
• збагачення науково-методичного забезпечення за рахунок творчих внесків учителів
школи, розширення видавницької діяльності.
Атестація педпрацівників проведена в 2021-2022 н.р. згідно Типового положення про
атестацію, затвердженого наказом МОН від 06.10.2011 р. № 930 та Змінами до Типового
Положення про атестацію педпрацівників, затвердженого МОН , молоді та спорту України №
1473 від 20.12.2011 р. Пройшли чергову атестацію 12 вчителів: вчителі підтвердили категорію
«спеціаліст вищої категорії» та звання «учитель-методист» - Морокко Л.М., Зозуляк Л.С.,
Кирюшкіна М.О., Шитікова Г.П., Вишневська О.М., Новікова А.В., підтверджено
кваліфікацію «спеціаліст» - Крячун Г.С., Найдьонова Л.В., 2 вчителя підвищили
кваліфікаційну категорію – Лісовенко-Слупачик О.О., Гудзь Т.Ю., 1 вчителю присвоєно
звання «учитель-методист» - Шевченко Г.С. Під час атестації атестаційною комісією було
відвідано кабінети вчителів. В кабінетах є основні навчально-методичні матеріали з
навчальних предметів:
- дидактичні матеріали, матеріали для організації контролю навчальних досягнень;
- робота з учнями , що мають підвищений рівень мотивації навчання (результати олімпіад–
шкільних, районних, обласних);
тексти контрольних робіт, тренувальних прикладів і завдань до державної підсумкової
атестації;
- зразки поурочних планів;
- методичні розробки вчителів;
- нормативи оцінювання учнів із різних навчальних предметів;
- питання єдиного орфографічного режиму;
- зразки кращих письмових робіт, виконаних учнями;
- матеріали для оформлення шкільних навчальних кабінетів.
Вчителями проводиться діагностична робота:
- моніторинг аналітичної діяльності вчителів (анкетування різного рівня),
- результати самоаналізу уроків та аналіз уроків своїх колег.
Відбулись творчі звіти вчителів, які атестувались. План роботи атестаційної комісії
виконаний. Не було ніяких скарг і зауважень з боку педпрацівників, які атестувались, до
роботи членів атестаційної комісії.
Аналіз підсумків роботи за 2021– 2022 навчальний рік свідчить: колектив учителів у
процесі своєї діяльності ефективно працював над реалізацією освітніх завдань, які були
сконцентровані в проблемі області та дослідно – експериментальної роботи школи.
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Експериментальна діяльність школи
Всеукраїнський експеримент за темою ««Теоретико-методологічні засади моделювання
розвитку авторських шкіл» на базі загальноосвітніх навчальних закладів України.
 З серпня 2021 року школа впроваджує авторську модель «Становлення успішної
особистості вчителя – учня» в умовах нової української школи.
В 2021-2022 навчальному році школа працювала на ІIІ – Формувальному етапі дослідноекспериментальної роботи
Регіонального рівня за темою «Система формування
родинних цінностей у дітей шкільного віку в сучасних соціокультурних умовах»
(вересень 2021 р. – серпень 2022 р.)
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Експериментальна апробація, внесення корективів до системи (моделі) родинного
виховання;
Створення бази даних експерименту: інноваційні розробки уроків, позакласних заходів
педагогами школи; психолого-педагогічний інструментарій для проведення
досліджень; тематичні різнорівневі завдання з курсів родинного виховання; творчі
роботи учнів; Розробки тематичних засідань педагогічних рад, психолого-педагогічних
семінарів;
Практична подальша експериментальна перевірка розробленої системи родинного
виховання; апробація нових експериментальних навчально-методичних матеріалів;
фіксування поточних результатів під час перевірки гіпотези;
Презентація творчих доробок вчителів у системі експериментальних шкіл; участь у
роботі семінарів, конференцій з проблеми експерименту; публікації у науковометодичних виданнях;
Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи за результатами
формувального етапу.

Відповідно до Програми дослідно-експериментальної роботи затвердженої
наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 18.07.2019 р.
№402/0/212-19 основними завданнями формувального етапу експерименту
були:
1. Експериментальна апробація, внесення коректив до системи (моделі)
родинного виховання.
2. Створення бази даних експерименту: інноваційні розробки уроків,
позакласних заходів педагогами школи; психолого-педагогічний інструментарій
для проведення досліджень; тематичні різнорівневі завдання з курсів родинного
виховання; творчі роботи учнів; розробки тематичних засідань педагогічних рад,
психолого-педагогічних семінарів.
3. Практична подальша експериментальна перевірка розробленої системи
родинного виховання; апробація нових експериментальних навчально14

методичних матеріалів; фіксування поточних результатів під час перевірки
гіпотези.
4. Презентація творчих доробок вчителів у системі експериментальних шкіл.
Участь у роботі семінарів, конференцій з проблеми експерименту. Публікації у
науково-методичних виданнях.
5. Підведення
підсумків
дослідно-експериментальної
роботи
за
результатами формувального етапу.
Відповідно до наказу МОН України від 19.01.2017 №79 «Про проведення
Всеукраїнського експерименту «Теоретико-методологічні засади моделювання
розвитку авторських шкіл на базі загальноосвітніх навчальних закладів України»
 директор школи - Морокко Л.М., заступник директора з навчальної роботи
- Зозуляк Л.С., заступник директора з навчально-виховної роботи Ярош Н.Д. –
10.01.2021 р. отримали Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
«Опис авторської моделі «Школа успішної особистості вчителя – учня»»;
 доопрацювали Концепцію «Школи успішної особистості вчителя – учня»;
 учасники ХІІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2022» в
номінації «Сучасний заклад освіти – територія збереження та зміцнення
здоров’я» (22-24 березня 2022 р.);
 заступник директора з навальної роботи Зозуляк Л.С. брала участь у
вебінарі для працівників закладів освіти на тему: «Креативний менеджмент в
умовах освітніх трансформацій». За планом роботи КУ «ЦПР «Освітня
траєкторія» ДМР, спікер Ольга Просіна, кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри філософії і освіти дорослих Академії педагогічних наук
України, голова ГО Центр освітніх ініціатив «Толока» (22.02.2022 р.);
 вчитель образотворчого мистецтва Кирюшкіна М.О. та учень 6-Б класу
Сукмановський Кирило - учасники Всеукраїнського інклюзивного фестивалю
«Натхнення без кордонів» у заочному та онлайн-форматі в номінації
«Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» (01.06.2022 м.
Кропивницький);
 директор школи Морокко Л.М. брала участь у проєкті «Успішний керівник
у сучасному освітньому просторі України», який проводило видавництво
«Альфа-Віта Груп за підтримки НАПН України, ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти», Асоціації керівників шкіл України. У ІІІ випуску
інформаційно-іміджевого видання «Успішні керівники в сучасному освітньому
просторі України» представлені досягнення керівників та управлінських команд
освітніх закладів України – директора КЗО «СЗШ №6» ДМР Морокко Л.М.;
 вчитель фізики та інформатики Торопова Ю.М. – лауреат вибіркового туру
Всеукраїнського освітньо-методичного відбору «Родовід Учитель – 2022» у
номінації «Вчитель фізики» (08-20 травня 2022 р.);
 участь
у
моніторингових
дослідженнях
щодо
забезпечення
функціонування державної мови в освітньому процесу – анкетувалось 84
вчителя, батьки та здобувачі освіти школи (01.06.2022 р.);
 проведена педагогічна рада за темою: «Щодо реалізації завдань
всеукраїнського форуму «Європу єднає здорове майбутнє» в межах реалізації
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програми Президента України «Здорова Україна та всеукраїнського проєкту
«Школа культури здоров’я» (березень 2022 р.);

 здобувачі освіти 10-11 класів під керівництвом вчителя історії Стельмах
О.Г. брали участь у Всеукраїнському конкурсі-ессе історії української культури
при Національному університеті «Острозька академія»;
 відповідно до методичних рекомендацій МОН України класні керівники
провели для учнів уроки з медіаграмотності (17.02.2022 р.);
 брали активну участь у круглому столі «Українська національна ідея і
християнські цінності як її невід’ємна основа» при національному університеті
«Острозька академія» (16.05.2022 р.);
 директор школи Морокко Л.М. та заступник директора з навчальної
роботи Зозуляк Л.С. були слухачами науково-методичного семінару на базі КУ
центр професійного розвитку «Освітні траєкторія» ДМР «Духовність як ціннісна
функція нової української школи в сучасних воєнних умовах»;
 соціальний педагог Булатнікова М.В. відвідала семінар з інклюзивного
навчання на базі інформаційно-ресурсного центру (17.02.2022 р.);
 заступник директора з навчальної роботи Зозуляк Л.С. зібрала матеріал про
видатних освітян випускників та працівників школи, які зробили визначний
внесок у розвиток української освіти;
 асистент вчителя Слупачик Я. С. брала участь у навчальному онлайнтренінгу «Аспекти статево-сексуальної грамотності для дітей з ООП» для
учасників команд психолого-педагогічного супроводу, за планом роботи КУ
центр професійного розвитку «Освітня траєкторія» ДМР (21 січня 2022р.);
 асистенти вчителя Слупачик Я.С. та Виноградова К.О. відвідали науковопрактичний семінар з авторами та співавторами модельних програм, підручників
та посібників в рамках Великого методичного марафону «Модельні програми –
краще від авторів», згідно з ланом роботи КУ центр професійного розвитку
«Освітня траєкторія» ДМР;
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 вчитель етики Кирюшкіна М.О. брала участь проведенні семінарів з
морального виховання дітей, благодійним фондом «Живи Україно» за темою:
«Духовно-моральне виховання дітей та молоді у закладах загальної середньої
освіти на засадах християнських цінностей»;
 у рамках інформаційно-просвітницької кампанії «Для дітей – суспільство
без бар’єрів» директор школи Морокко Л.М. виступала на вебінарі 30.11.2021 р.
за темою: «Зменшення супротиву суспільства до дітей з ООП».
На узагальнюючому етапі (вересень 2022 р.- серпень 2023 р.) дослідноекспериментальної роботи планується:
1. Узагальнення результатів дослідження щодо системи розвитку родинного
виховання: реалізація інноваційного навчально-виховного процесу в
експериментальних навчальних закладах.
2. Експериментальне відпрацювання елементів системи родинного
виховання на базі інших навчальних закладів.
3. Статистичне опрацювання експериментальних даних, обробка
визначення надійності та аналіз результатів дослідження.
4. Аналіз здобутих експериментальних даних та непередбачених і побічних
результатів експерименту.
5. Формування висновків і рекомендацій щодо використання теоретичних та
практичних результатів дослідження з даної проблеми.
6. Оформлення й опис проведення експерименту та його результатів.
Навчальна робота
Для організації якісного навчання шестирічної дитини в школі створена сучасна
матеріально – технічна база. Оптимально продуманий режим роботи відповідно до вимог
Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних
закладів та організації освітнього процесу.
Протягом вересня-жовтня вчителі школи проводили уроки на свіжому повітрі, для
проведення яких на подвір’ї школи було обладнано зелені зони. Діти з великим задоволенням
одержували знання під час таких уроків.
У школі протягом року забезпечувалася наступність між дошкільною та початковою
освітою через тісну співпрацю з дошкільним навчальним закладом №3.
Практичний психолог, проводячи тестування дітей та анкетування батьків, сприяв
вивченню особливостей розвитку шестирічок, успішній адаптації їх до умов навчання у школі
І ступеня.
У 2021/2022 навчальному році 9 класів із першого по сьомий працювали за науковопедагогічним проєктом «Інтелект України». Усі вчителі, що працюють в проєктних класах
ретельно дотримуються чистоти проєкту.
Так, моніторинг знань учнів, що навчаються за проєктом, показав високу результативність:
малу кількість учнів, що виконали контрольну роботу на середньому та відсутність дітей, що
навчаються на низькому рівні.
Батьки задоволені навчанням своїх дітей в проєктних класах. Але найважливішими
показниками ефективності роботи з обдарованими дітьми є задоволеність учнів своєю
діяльністю; підвищення рівня індивідуальних досягнень дітей в освітніх галузях, до яких у них
є здібності; адаптація учнів до соціуму сьогодні й у майбутньому.
З жовтня 2021 року на базі навчального закладу проводилися підготовчі курси для
майбутніх першокласників. Заняття сприяли формуванню в дитини 5-річного віку цілісного
уявлення про природу, предметне довкілля, суспільство, людей, культуру, забезпечували
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реальне опанування дітьми законів повноцінного життя, прищеплення їм елементарної
життєвої мудрості.
Підготовчі заняття для дітей, які планують навчатися за проєктом «Інтелект України»
проводилися згідно програми курсу «Розвиток мовлення, пізнавальних процесів дошкільників
з елементами навчання грамоти та використанням математичного матеріалу» для проєктних
груп дітей дошкільного віку.
На кінець навчального року у школі навчалося 975 учнів з них 57 внутрішньо-переміщених
осіб.

Підсумки якості навчання за 2021/2022 навчальний рік

Клас
5-А
5-І
5-У
6-А
6-Б
6-І
7-А
7-Б
7-І
8-А
8-Б
9-А
9-Б
10-А
10-Б
11-А
11-Б
всього

Кількість 1-3
учнів
30
0
31
0
24
0
37
0
30
0
29
0
39
0
38
0
27
0
37
0
38
0
40
0
40
0
26
0
27
0
29
0
26
0
548
0

4-6
4
4
4
21
23
3
17
27
4
26
27
30
29
7
15
3
10
254

7-9
17
20
12
13
6
22
22
9
20
11
9
5
9
13
10
21
15
234
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10-12
9
7
8
3
1
4
2
3
2
5
2
6
2
5
1
60

Успішність,% Якість,%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

87
87
83
43
23
90
56
29
85
30
29
25
28
73
44
90
62

На високому рівні навчальний рік закінчили 60 учнів, на достатньому - 234, на середньому
– 254, на початковому – 0.
Високий показник якості знань учнів дають 5-ті класи: 24 учнів встигають на високому
рівні, 49 - на достатньому рівні, якість знань складає 85 %.
Якість навчальних досягнень учнів 10-11 класів складає 67%, 14 учнів встигають на
високому рівні, 59 – на достатньому, 0 – на початковому.
Учні 4-х, 9-х та 11-х класів були звільнені від проходження ДПА у зв’язку з введенням
воєнного стану в країні.
Робота педагогічного колективу була направлена на забезпечення удосконалення
допрофільного та профільного навчання, надання професійної освіти учням ІІІ-го ступеню.
За рахунок варіативної частини вивчаються курси:
 Майбутнє починається сьогодні - 7 кл.
 Етика - 5, 6 кл.
 Математика "Вирішування задач" - 7, 10, 11 кл.
 Українська мова - 10, 11 кл
 Профільне навчання (філологічний профіль – українська мова та література) - 1011 кл.
 «Основи сім’ї» - 8, 9, 10, 11 кл.
З метою повторення, поглиблення знань учнів з окремих предметів, підготовки до ЗНО було
організовано роботу індивідуальних занять для учнів 10-11 класів: з англійської мови (вчитель
англійської мови Мацокіна В.А.), з фізики (вчителі фізики Торопова Ю.М.), з української мови
(вчитель Морокко Л.М.), математики (Лабутіна Т.М., Ярош Н.Д.).
Концепцією Нової української школи та нового Закону «Про повну загальну середню
освіту» визначено ключові засади глобальної реформи освітньої сфери, яка стартувала саме з
початкової ланки. Всі вчителі 1, 5 класів пройшли курси НУШ, обрали нові підручники і готові
до змін.
Підсумком рівня професійної майстерності педагогічного колективу, який
характеризується пошуком нових форм і методів навчання, є якість освіти учнів.
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Створення комісії підготовки до ЗНО.
 Проведення та перевірка текстових контрольних робіт членами адміністрації та
керівниками МО, в присутності вчителів початкових класів, старшої школи – з урахуванням
балів за рік, за бажанням учнів, з метою виявлення об’єктивних знань учнів.
 Вносити графік проведення таких перевірок в річний план.
 Проведення адміністрацією з вчителями школи співбесід, щодо методів підготовки
учнів до ЗНО.
 З варіативної частини виділяти додаткові години на вивчення української мови,
математики, історії та предметів, які будуть вибирати учні.
 Проводити дослідження в запиті учнів починаючи з 10 класу (на предмети за вибором).
 Проводити моніторинг якості підготовки до ЗНО учнів 10-х, 11-х класів.
 Вересень – вступний моніторинг з математики, української мови та літератури, історії
та предметів за вибором учнів.
 Грудень – пробне тестування за матеріалами минулих років.
 Квітень – текстова контрольна робота по повторенню за рік, складена за завданнями
ЗНО минулих років.
 В річному плані ввести розділ – підготовка до ЗНО, спланувати контроль за
підготовкою до ЗНО, на педраді заслухати питання про підготовку до ЗНО, на МО заслухати
звіти вчителів по підготовці учнів до ЗНО.
Інклюзивна освіта в школі
Національною радою реформ інклюзивне навчання визнано одним із основних чинників
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні. 15 вересня 2021
року, Уряд затвердив новий Порядок організації інклюзивного навчання в закладах загальної
середньої освіти. Відповідна постанова набула чинності з 1 січня 2022 року. Для забезпечення
рівного доступу до якісної освіти за найкращими світовими стандартами у школі
впроваджено рівні підтримки відповідно до індивідуальних потреб та можливостей учнів з
особливими освітніми потребами. Такий диференційований підхід змінює філософію надання
освітніх послуг дітям з ООП на індивідуальну модель підтримки, командне визначення
освітньої траєкторії, тісну взаємодію з сервісами інклюзивно-ресурсних центрів.
Це позитивно впливає на підвищення якості інклюзивного навчання осіб з особливими
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освітніми
потребами.
Однією
з
найважливіших
умов
впровадження
інклюзивної моделі в нашій СШ № 6 є
організація співпраці фахівців, результатом
якої є освітнє середовище, максимально
сприятливе для різнобічного розвитку всіх
учнів, у тому числі й учнів з особливими
потребами.
Такі учні мають змогу спілкуватися з
однолітками, підтримувати дружні стосунки
зі своїми ровесниками, брати участь у
громадському житті класу, школи. Навчання
проводиться з орієнтацією на сильні якості,
здібності та інтереси дитини.
З І семестру 2021/2022 н.р. в школі було організовано навчання за інклюзивною формою
для 31 учня в 22 інклюзивних класах.
Роботу по виконанню індивідуальних програм розвитку здійснює колектив асистентів
учителів у тісній співпраці з класними керівниками, корекційними педагогами, батьками
учнів:
1-А клас – Булатнікова М.В. (кл. кер. Король О.О.)
1-Б клас – Король Н,М, (кл. кер. Новікова А.В.)
1-І клас – Михайлова Л.І. (кл. кер. Шишацька Н.В.)
2-А клас – Пилипенко Н,В, (кл. кер. Лісовенко-Слупачик О.О.)
2-У клас – Шовкопляс Е,В, (кл. кер. Гудзь Т.Ю.)
2-І клас – (кл. кер. Павлюк О.А.)
3-А клас – Гросулл О.С. (кл. кер. Шитікова Г.П.)
3-Б клас – Гемалюк А.В. (кл. кер. Абдуллаєва І.О.)
3-І клас – Айрапєтова А.С. (кл. кер. Сааякян А.А.)
4-А клас – Нечипоренко О.М. (кл. кер. Гришина О.І.)
4-Бклас – Руденко Н.Ю. (кл. кер. Сивокоз Ю.О.))
4-В клас – Зубець Д.С. (кл. кер. Акопова І.К.)
5-А клас – Крячун Г.С. (кл. кер. Лихолат В.М.)
5-У клас – Ковтун Л.Д. (кл. кер. Кулакова І.П.)
6-А клас – Потрас Л.С. (кл. кер. Франщук І.М.)
6-Б клас – Сукмановська Н.В. (кл. кер. Торопова Ю.М.)
6-І клас – Черкасова О.В. (кл. кер. Стельмах О.Г.)
7-А клас – Клименко Н.С. (кл. кер. Кожемякіна О.О.)
7-Б клас – Ніжніченко О.Є. (кл. кер. Нечипоренко О.М.)
7-І клас – Тітова І.В. (кл. кер. Гудима І.О.)
8-А клас – Грива А.А. (кл. кер. Усенко І.С.)
8-Б клас – Живова Н.С. (кл. кер. Король Т.О.)
9-Б клас – Бабко-Мала Я.С. (кл. кер. Письменна С.О.)
Ефективний супровід та корекцію розвитку допомагають здійснювати корекційні педагоги:
Крячун Галина Серафімівна – логопед-дефектолог
Булатнікова М.В. – корекційний психолог
Слупачик Я.С. – корекційний психолог
Холдєєва Аліна Юріївна – практичний психолог
Черкасова О.В. – корекційний психолог
Гросул О.С. – логопед.
Пилипенко Н.В. – логопед-дефектолог
Бабко-Мала Я.С. – тренер ЛФК
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Сутністю інклюзивної освіти є навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітній
школі за умови пристосування освітнього простору до індивідуальних особливостей дітей,
надання якісних освітніх послуг таким дітям.
Якість навчально-виховного процесу значною мірою визначається тим, наскільки
враховуються і реалізуються потенційні можливості навчання та розвитку кожної дитини, її
індивідуальні особливості.
Для учнів було складено індивідуальні навчальні плани, які розроблені на основі
типового навчального плану і відображають перелік предметів інваріантної складової
навчального плану та кількість годин, що відводяться для вивчення на кожен предмет. Години,
відведені на вивчення фізкультури, перерозподілені між іншими предметами індивідуального
навчального плану, оскільки учні мають відповідні довідки щодо звільнення від занять
фізичною культурою. Навчальні досягнення учнів оцінювалися відповідно до вимог
навчальної програми.
Для кожної дитини на початку року складається індивідуальний план розвитку, у якому
зазначаються не тільки навчальні задачі, але й визначається напрямок та способи здійснення
корекції, в залежності від потреб дитини: соціально-побутової, мовленнєвої, соціальної,
фізичної тощо.
Протягом року суттєво поповнилася матеріально-технічна база інклюзивної освіти в
нашій школі. Так, для зручності роботи корекційних педагогів та учителів-предметників, що
працюють в інклюзивних класах в умовах очного та дистанційного навчання за кошти
субвенції на інклюзивну освіту департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської
ради для школи було придбано та встановлено мультимедійне обладнання, що складається з
мультимедійних дошок (2 шт.), проекторів для збільшення зображення (2 шт.) та ноутбуків (2
шт.).
У 2021-2022 н.р. у повному проєктному форматі працював «Ляльковий театр «ІN».
Заняття творчої, акторсько-режисерської майстерні здійснював режисер, психолог, тренер
Молчанов Сергій Михайлович. Заняття секції з виготовлення ляльок та декорацій, хенд-мей,
здійснювала Швець Юлія Сергіївна. Музично-розвивальні заняття проводила Шевченко Г.С.
Протягом навчального року, не зважаючи на воєнний стан в Україні та великий проміжок часу
дистанційного навчання, було здійснено підготовку до прем’єрного показу вистави
«Русалонька»
Мистецько-музичне виховання й освіта дітей з особливими освітніми потребами
продовжується й за межами занять «Лялькового театру «ІN». Так, до школи не раз
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запрошувався ансамбль бандуристів «Веселка» (керівник Стороженко О.А.) Дніпровської
дитячої музичної школи № 3 (директор Григораш О.В.).
Протягом навчального
року
було
налагоджено
ефективну
співпрацю
з
Дніпропетровською обласною
бібліотекою
для
дітей.
Співробітники
бібліотеки,
завідувачка
відділу
обслуговування
дітей
дошкільного та молодшого
шкільного віку Світлична
Анастасія
Валеріївна
проводила
інтерактивні
розвиткові
заняття
з
використанням ляльок як
окремо
з
дітьми,
що
навчаються за інклюзивною
формою, так і в інклюзивних та звичайних класами. Ці заняття надзвичайно насичені,
змістовні та ефективні для розвитку дітей.
У другому півріччі, в ході дистанційного навчання, було проведено "День поширення
інформації про аутизм", під час якого в усіх класах пройшли інформаційні п'ятихвилинки. З
учнями 1-4 класів було проведено майстер-клас з арт-терапії " Малюю серцем" (практичний
психолог Холдєєва А.Ю., корекційний психолог Булатнікова М.В.).
До Дня захисту дітей організовано святковий день для дітей з ООП і дітей-переселенців
«Кожна дитина повинна бути оточена любов’ю і турботою». Протягом цього дня з дітьми
проводилися майстер клас з виготовлення улюблених солодощів, фізкультхвилинки, музичне
заняття, виготовлення поробок.
6 січня 2022 року в школі проведено розширене засідання команди супроводу з
визначенням рівня підтримки дітей з ООП за участю фахівців інклюзивно-ресурсного центру
«Ін-кидс» Дніпровської міської ради.
Під час воєнного стану навчання дітей за інклюзивною формою та корекційні заняття
проводилися в повному обсязі й не припинялися ні на один день. Діти, їх батьки, асистенти
вчителя та корекційні педагоги займалися дистанційно через платформу Googleclassroom, «На
урок» та онлайн на платформах Zoom, Viberтa Skype. Майже всі діти пройшли адаптацію та
виконували завдання педагогів, відповідно до свого рівня розвитку.
Протягом 2021-2022 навчального року, на постійній основі та за спеціальним графіком
корекційними педагогами та адміністрацією школи проводилося консультування батьків з
питань організації інклюзивної освіти
та навчання дітей з особливостями
розвитку.
Протягом навчального року, за
окремим
графіком,
корекційні
педагоги: учителя-логопеди, учителядефектологи, практичні психологи –
відвідували заняття підготовчих курсів
майбутніх першокласників. Ними було
проведено комплексне тестування
дітей, що навчатимуться в перших
класах у 2022-2023 н.р. та надано
рекомендації
батькам
щодо
необхідності корекції мовлення в
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окремих дітей. Троє дітей будуть навчатися за інклюзивною формою навчання відповідно
висновків з ІРЦ
Робота корекційних педагогів
Сутністю інклюзивної освіти є навчання дітей з
особливими потребами в загальноосвітній школі за умови
пристосування освітнього простору до індивідуальних
особливостей дітей, надання якісних освітніх послуг
дітям з ООП.
Якість навчально-виховного процесу значною
мірою визначається тим, наскільки враховуються і
реалізуються потенційні можливості навчання та
розвитку кожної дитини, її індивідуальні особливості.
Основними напрямами роботи вчителівдефектологів є:
– установлення контакту з дитиною;
– розвиток пізнавальної сфери (формування уявлень
про себе та оточення, формування навичок
самообслуговування, розвиток просторових понять);
– збагачення сенсорного досвіду за допомогою
зорових, слухових, дотикових відчуттів;
– розвиток сприймання, мислення, уваги, уяви,
пам’яті;
– формування мовленнєвої компетентності дитини.
У 2021- 2022 навчальному році вчителями
- дефектологами було обстежено 31 дитина з
різними нозологіями. Серед них:
- ЗПР – 5 ;
- тяжкі порушення мовлення – 2;
- інтелектуальні порушення - 12;
- зі зниженим зором - 2;
- з порушенням опорно-рухового апарату - 3;
- зі складними порушеннями розвитку– 20;
- мовленнєві порушення – 18;
- психологічні порушення – 9;
Вся виховна та корекційна робота
проводилась
на спеціально організованих
заняттях.
Вчителями-дефектологами
проводились групові та індивідуальні заняття з:
- мовленнєвого розвитку;
- пізнавальної діяльності;
- сюжетно-рольової гри;
- конструювання.
Під час проведення занять виконувались різні ігри та використовувались цікави
роздаткові матеріали. Вчителі-дефектологи проводили заняття з розвитку лексичної сторони
мовлення; розвиток дрібної моторики; розвивальні ігри в пісочниці; коригування рухової
сфери і загальної моторики; розвиток пізнавальної сфери, просторового уявлення; розвиток
ігрової сфери. На корекційних заняттях виконували з дітьми гру «Нумікон», застосовували
картки «Домана», діти малювали улюблених тварин.
Під час проведення занять виконувались різні ігри та використовувалися цікави
роздаткові матеріали.
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Розвиток лексичної сторони мовлення
На заняттях використовую дидактичні і сюжетно-рольові
ігри, під час яких розвивається мовлення і комунікація з іншими
дітьми.
Розвиток дрібної моторики
Рухи тісно повʼязані з мовленням і є одним з факторів його
формування. Використовую пальчикові ігри та вправи,
дидактичні ігри на розвиток дрібної моторики, які
супроводжуються дитячими віршами.
Розвивальні ігри в пісочниці
Займаються пісочною терапією з дітьми в основному
психолог і вчитель-дефектолог. Розвивається не тільки дрібна
моторика,
а
й
просторове
сприймання,
подолання
комунікативних порушень, діти навчаються грати в колективі.
Розвиток пізнавальної сфери
Вивчаємо з дітьми кольори, геометричні фігури, співвідношення цифри з предметом,
величини, тощо.
Розвиток просторового уявлення
Використовуємо ігри на орієнтування в просторі,
розрізані картинки, наприклад, гра «Веселі фігурки» де
за
інструкцією
вчителя-дефектолога
діти
розкладають геометричні фігури на площині.
Розвиток ігрової сфери
Це конструювання, сюжетно-рольові ігри,
обігравання різних ситуацій, які необхідні дітям в
повсякденному житті.
Нумікон
На заняттях виконується гра «Нумікон». Перевага
вивчення математики за допомогою методики Нумікон
полягає в тому, що дана методика допомагає зробити
числа реальними, відійти від абстрактного мислення,
без якого неможливе успішне засвоєння математичних
понять, вмінь та навичок
Вона зорієнтована на дітей, котрим важко
засвоювати математику.
За допомогою деталей Нумікону можна наочно продемонструвати основні властивості
натуральних чисел:
1) Кожне наступне число на один більше, від попереднього.
2) Різниця між парними та непарними числами. Окрім того ми можемо засвоїти: - Склад
числа. - Додавання. - Віднімання. - Додавання з переходом через десяток. - Множення.
Карточки Домана.
Діти із задоволенням працюють на заняттях з карточками Домана на різні тематики.
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«Розвиток мовлення», Вивчаємо диких тварин, «Корекція розвитку», Малюємо
улюблених тваринок

Робота інструктора ЛФК
Протягом року проводилися корекційно - розвиткові заняття з лікувально - фізичної
культури з 9 учнями 2 - 9 класів, що навчалися за інклюзивною формою. Метою занять було
визначення особливих освітніх потреб дитини, її сильних сторін, сприяти формуванню
правильних рухових стереотипів на всіх етапах розвитку дитини з особливими освітніми
потребами. Гармонізація психофізичного розвитку учнів і корекція його порушень.
Всі учні потребують зміцнення фізичного розвитку, тому заняття були направленні на
розвиток рухової діяльності (швидкості, витривалості, спритності, гнучкості, координації в
русі), на зміцнення кістково-мязової системи, орієнтування в просторі, профілактики
плоскостопості, сколіозу та удосконалення ручної і пальчикової моторики.
При проведенні занять з лікувальної фізкультури корекційним педагогом ЛФК
використовувались коригуючі вправи для виправлень порушень постави. Особливу увагу
тренер звертає на рівномірне та глибоке дихання, узгоджуючи з фізичними вправами,
застосовує вправи, що вимагали м’язових зусиль із затримкою дихання. Вправи на зміцнення
м’язів спини, живота, верхніх та нижніх кінцівок. Допомагає корегувати рухи учнів з
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використанням елементів гри з м’ячом, стільця, скакалок, гімнастичної палиці, еспандера,
тощо.
Вправи на розслаблення, завдання на зниження фізіологічного навантаження і
приведення організму до відносно спокійного стану.
Для дрібної моторики використовувала конструктори, пазили, масажер су-джок та
масажні м’ячі з шипами.
Також заняття проводились під час карантину та в умовах воєнного часу за допомогою
платформ Viber, GoogleClass та Zoom.
Наприкінці року у багатьох дітей помічено покращення постави та гнучкості. Значний
результат у вправах з моторики.
Узагальнюючи, можна сказати, що всі зусилля в корекційній роботі спрямовані на
вирішення однієї з найважливіших завдань - формування у дітей з особливими освітніми
потребами здатності аналізувати, синтезувати і розглядати інформацію, оцінювати результати,
саморозвиватися, бути іншими, але рівними, як і нормотипові діти.
Робота психологічної служби
Головними завданнями роботи практичного психолога протягом року були:

Психолого-педагогічне забезпечення адаптації учнів 1, 5, 10 класів до навчання в школі.

Сприяння повноцінному розвиткові особистості учнів на кожному віковому етапі,
створення умов до формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;

Забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми
проблемами;

Профілактика жорстокої та агресивної поведінки, збереження психологічного здоров’я
за рахунок формування позитивних міжособистісних відносин, створення сприятливого
психологічного клімату, формування прийомів та навичок соціальної взаємодії у дитячому
колективі;

Застосування превентивних засобів щодо різних форм узалежнень (комп’ютерної
залежності, вживання алкоголю, наркогенних речовин та табакопаління);

Формування у дитини позитивного, адекватного відношення до себе і довколишніх
людей;

Соціально- психологічна підтримка дітей «групи ризику»;

Створення сприятливого психолого-педагогічного клімату в навчальному закладі та
оптимізація змісту і форм психологічної просвіти педагогічних працівників і батьків.
З метою профілактики булінгу, кібербулінгу, насилля серед дітей та до дітей протягом
року поводилися виховні , години спілкування, відео лекторії наступні заняття:
 Тематичні заходи «СНІД! Не залишимося байдужими!»
 Бесіда про алкоголізм та куріння
 Бесіди з учнями «групи ризику» про правопорушення, жорстокість, паління.
 Тренінг «Життя – найвища цінність»
 Заходи в рамках ”16 днів проти насильства” :
 Захід «День Доброти »
 Захід « Подорож до міста професій»
 Захід «День спонтанного прояву доброти»
 Ми – проти насилля
 Методи подолання стресу
 Виготовлення іграшок антистрес
 Фізкультхвилинки
 Додаткові розвиткові заняття
 Захід «День захисника України,День Українського козацтва і свято Покрови
Пресвятої Богородиці»
 Захід «День Толерантності»
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Захід «Твори добро»
Захід «Твори добро. Чек-лист 50 добрих справ»
Захід «Рівні-різні»
Захід «Права і обов’язки учнів»
Відвідування занять майбутніх першокласників
Захід –тренінг «Я вмію дружити»
Захід «Моя Батьківщина- Україна»
Психологічна підтримка і допомога тимчасово вимушено внутрішньо –переміщенних
осіб
 Волонтерський рух
 Тренінг «Вправи для зняття напруги»
 Заняття з майбутніми першокласниками
 Захід «День Вишиванки »
 Захід «День захисту дітей»
 Медитація для вчителів
З дітьми «групи ризику » проводилися бесіди, заняття з елементами тренінгу та
корекційно-розвивальні заняття, як індивідуальні так і групові на теми: «Чи потрібно
дотримуватися правил поведінки у школі?», «Твій вільний час», «Про культуру поведінки»,
«Про дружбу та товаришів», «Культура поведінки — основа життя в суспільстві», «Роль
навчання в моєму житті», «Я та мої звички», «Як знайти друзів і не нажити ворогів» та інші.
На сторінках шкільного веб-сайту та сторінці Фейсбук висвітлювалися поради вчителям,
учням та батькам з різної тематики «Безпека дітей в Інтернеті», «Обережно кібербулінг»,
«Стрес та шляхи його подолання», «22 ефективні способи привести мозок в норму і повну
готовність» «Поради батькам першокласників», «Кольоротерапія», мультфільми і фільми для
батьків та дітей та інші
Зі старшокласниками (10-11) клас проводилася робота, яка сприяє вибору підлітками
професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і потенціалів.
Під час дистанційного навчання велика увага приділялася розміщенням порад батькам,
дітям та педагогам на шкільному веб-сайті та сторінці Фейсбук «Дитячі страхи і пандемія»,
«Карантиноправила», «Як навчити дитину керувати своїми емоціями», надавалися онлайн –
консультації за зверненням та проводилася робота із самоосвіти (проходження онлайн курсів
на порталі «Едера» та «Прометеус», перегляд вебінарів на порталі «Всеосвіта» та «На Урок»).
Аналіз роботи показав, що за допомогою спільної співпраці з педагогами та батьками в
закладі на 15% зменшилась кількість соціально - дезадаптованих учнів, на 20% зменшилися
прояви агресивної поведінки серед дітей закладу.
В наступному навчальному році продовжуватиму роботу по досягненню даної мети так
як деякі завдання не вдалося виконати на всі 100%.
Результативність проведених заходів (тезисно):
– зниження рівня тривоги, страхів і паніки у дітей ;
– підвищення рівня стресостійкості у дітей ;
– розвиток толерантності, терпимості,
чуйності до дітей з особливими
потребами в учнів закладу.
– розвиток дрібної моторики
Проблемні питання, вирішення яких не було
завершено в цьому навчальному році, основні
причини та головні напрямки роботи по їх
вирішенню в наступному навчальному році.
1.Виготовлення іграшок антистрес
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2.Корекційні заняття

3.Додаткові заняття

4.Захід «День захисника України,День Українського козацтва і свято Покрови
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5.Твори добро + день спонтанного прояву доброти

30

31

Захід «Рівні-різні» + «День толерантності»

32

Фізкультхвилинки

33

Акція «16 днів проти насилля » захід права і обов’язки дітей

34

Всесвітній день боротьби зі Снідом

Аналіз роботи показав, що за допомогою спільної співпраці з педагогами та батьками в
закладі на 15% зменшилась кількість соціально - дезадаптованих учнів, на 20% зменшилися
прояви агресивної поведінки серед дітей закладу.
У 2022-2023 н.р. питання інклюзії варто розглядати не тільки в аспекті створення
доступного освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами, а в
широкому сенсі створення рівних можливостей для всіх категорій дітей. Жоден з них не має
відчувати себе іншим – і це головне завдання інклюзії.
У перспективі ми плануємо збільшити викристання прийомів з нейрокорекції,
нейрогімнастики, застосування дихальних та вокальних вправ, евритмії.
Робота з обдарованими дітьми
Підтримка та розвиток учнів, що володіють потенціалом до високих досягнень, є одним
із пріоритетних напрямів сучасної світової та української освіти. Основою роботи з
обдарованими дітьми є реальне знання їхніх потенційних можливостей, прогнозування потреб
і моделей розвитку особистості.
Саме тому у школі створена чітка система роботи з названою категорією учнів, яка
спрямована на творчий розвиток обдарованих, талановитих учнів в галузі науки, культури,
мистецтва, спорту, шкільного самоврядування та лідерства. Освітня система школи має
багаторічні традиції, реалізує творчі підходи до роботи з обдарованими та здібними дітьми.
Варіативна складова робочого плану школи спрямована на організацію додаткових занять з
окремих предметів.
Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних
дисциплін, турніри, конкурси-захисти науководослідницьких робіт та конкурси фахової
майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.08.1998 р.
№305, згідно плану роботи школи, з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу,
створення належних умов для виявлення та підтримки талановитої молоді, розвитку її
інтересів, схильностей та природних обдарувань у школі була спланована, проведена значна
робота та налагоджена система роботи з обдарованими учнями. Все це забезпечило участь
найбільш обдарованої учнівської молоді у І-ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад, у І етапі
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, у конкурсах
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різноманітного спрямування як на шкільному, так і на Рівні громади, районному та обласному
рівнях. Реалізація цієї програми відбувалася через втілення в практику роботи системи пошуку
обдарованих дітей, їх анкетування та діагностування, підготовку учнів до участі у
Всеукраїнських учнівських олімпіадах із базових дисциплін, конкурсах, захисті науководослідницьких робіт, інтелектуальних ігор, залучення до проведення заходів у рамках
предметних днів та тижнів.
Шкільна програма роботи з обдарованими дітьми була спрямована на реалізацію
програми «Обдарована молодь», державних стратегій та основних завдань, викладених у цій
програмі, розв’язання проблем, пов’язаних з пошуком, навчанням, вихованням та розвитком
обдарованої молоді, забезпечення її соціально-педагогічної підтримки, гарантованою
державою. З метою розвитку творчих здібностей учнів, виявлення обдарованих, талановитих
дітей у школі сформована система роботи, яка включає діагностування, проведення
анкетувань, бесід, індивідуальних та групових занять, проведення позакласних заходів.
Ведеться облік результативності участі учнів у предметних олімпіадах, різноманітних
конкурсах. Системна робота вчителів з дітьми у даному напрямі дає свої результати.
Виконуючи програму роботи з обдарованою молоддю, колектив розробив і працював над
реалізацією заходів щодо виявлення та підтримки обдарованих дітей.
Основними напрямками в цій роботі були:
 пошук і цілеспрямований відбір обдарованих дітей;
 створення умов для морально - естетичного, духовного, інтелектуального, фізичного
розвитку здібних та обдарованих учнів;
 підтримка та стимулювання розвитку інтелектуально і творчо обдарованої молоді;
 розвиток інтересу до знань, формування творчої особистості;
 формування високопрофесійного, творчо працюючого педагогічного колективу;
 робота з родинами обдарованих учнів та громадськістю.
використанню інформаційних технологій, методу проектів, моделювання педагогічних
ситуацій;
 поєднанню всіх видів діяльності учнів та вчителів для розвитку спільної творчості;
 вихованню компетентної особистості учня для життя в інформаційному суспільстві;
 формуванню в учнів стійких мотиваційних установок і застосування набутих знань про
здоровий спосіб життя та системи підтримки здоров’я
 організації самоосвітньої діяльності, науково-дослідницької роботи вчителів;
впровадженню принципу органічного взаємозв’язку навчання та розвитку обдарованих дітей.
Учителями проводиться також індивідуальна робота з батьками цих учнів. Але основним у
роботі педагогів є налагодження ефективної співпраці з дітьми. Як результат такої співпраці в
школі створено банк даних на обдарованих учнів, який систематично оновлюється. Контролює
це питання заступник директора з навчально - виховної роботи. Учні школи приймали активну
участь у різноманітних конкурсах. Значну результативність показали учні школи під час участі
у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін у 2021-2022 навчальному році. Всього
прийняли участь 25 учнів.
У І (відбірковому) турі взяли участь 61 учень школи, з яких 40 учнів посіли призові
місця та за сумарним результатом отримали прохідну кількість балів до участі у ІІ
(фінальному) турі.
Переможці ІІ (фінального) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів:
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.

К-ть
балів
37
47
79
76
70

Прізвище та ім’я
переможця
Агаркова Таїсія
Гарбуз Анастасія
Куницька Тамара
Логвиненко Олександра
Франщук Катерина

клас
7-Б
9-Б
10-А
10-А
11-А
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предмет
Англійська мова
Англійська мова
Англійська мова
Англійська мова
Англійська мова

вчитель
Франщук І.М.
Франщук І.М.
Мацокіна В.А.
Мацокіна В.А.
Франщук І.М.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

69
20
22
20
39
29
33
26
34
33
43
43
43
48
33
32
32
32
22
21
22
20
14
20
24
22
26
19
18
16
20
20
19
14
20
21
21
21
21
18
20
40
36
28
20
27
29
38
41
46
25
40
35

Халапсіс Денис
Воронова Катерина
Боголій Діана
Гарбуз Анастасія
Логвиненко Олександра
Павленко Валерія
Шевченко Ольга
Войцехова Єлизавета
Косарєв Василь
Проценко Яна
Логвиненко Олександра
Шипілова Інесса
Меньшикова Анастасія
Концевич Олег
Логвиненко Олександра
Шипілова Інесса
Меньшикова Анастасія
Шевченко Ольга
Агаркова Таїсія
Власов Сергій
Борисенко Олександр
Шевченко Ольга
Логвиненко Олександра
Косарєв Василь
Гончаренко Богдана
Концевич Олег
Проценко Яна
Матвієнко Карина
Костюк Уляна
Машенкін Матвій
Козиряцька Злата
Золотова Мирослава
Пелих Анастасія
Борисенко Олександр
Носов Михайло
Шевченко Ольга
Логвиненко Олександра
Шипілова Інесса
Войцехова Єлизавета
Концевич Олег
Агаркова Таїсія
Штефан Ірина
Козиряцька Злата
Зуб Владислав
Ігнатенко Ілля
Гуня Іван
Зайцева Анна
Куницька Тамара
Логвиненко Олександра
Шевченко Ольга
Воронова Катерина
Концевич Олег
Бебко Даря
Дьомшин Данило
Ізотов Микита

11-А
11-Б
9-Б
9-Б
10-А
10-А
10-А
10-Б
10-Б
11-А
9-А
9-А
9-А
10-А
9-А
9-А
9-А
9-А
7-Б
7-І
8-Б
10-А
10-А
10-Б
11-А
11-А
11-А
11-Б
6-А
7-І
8-А
8-А
8-а
8-Б
9-Б
10-А
10-А
10-А
10-Б
11-А
7-Б
8-А
8-А
8-Б
9-А
9-А
9-А
10-А
10-А
10-А
11-Б
11-А
11-А
8-Б
8-Б
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Англійська мова
Англійська мова
Історія України
Історія України
Історія України
Історія України
Історія України
Історія України
Історія України
Історія України
Математика
Математика
Математика
Математика
Фізика
Фізика
Фізика
Фізика
Хімія
Хімія
Хімія
Хімія
Хімія
Хімія
Хімія
Хімія
Хімія
Хімія
Біологія
Біологія
Біологія
Біологія
Біологія
Біологія
Біологія
Біологія
Біологія
Біологія
Біологія
Біологія
Географія
Географія
Географія
Географія
Географія
Географія
Географія
Географія
Географія
Географія
Географія
Географія
Географія
Інформатика
Інформатика

Франщук І.М.
Кожемякіна О.О.
Стельмах О.Г.
Стельмах О.Г.
Стельмах О.Г.
Стельмах О.Г.
Стельмах О.Г.
Стельмах О.Г.
Стельмах О.Г.
Стельмах О.Г.
Зозуляк Л.С.
Зозуляк Л.С.
Зозуляк Л.С.
Лабутіна Т.М.
Нечипоренко О.М.
Нечипоренко О.М.
Нечипоренко О.М.
Нечипоренко О.М.
Кулікова І.П.
Кулікова І.П.
Кулікова І.П.
Ніжніченко О.Є.
Ніжніченко О.Є.
Ніжніченко О.Є..
Ніжніченко О.Є..
Ніжніченко О.Є..
Ніжніченко О.Є..
Ніжніченко О.Є..
Усенко І.С.
Усенко І.С.
Усенко І.С.
Усенко І.С.
Усенко І.С.
Усенко І.С.
Усенко І.С.
Усенко І.С.
Усенко І.С.
Усенко І.С.
Усенко І.С.
Усенко І.С.
Лихолат В. М.
Лихолат В. М.
Лихолат В. М.
Лихолат В. М.
Лихолат В. М.
Лихолат В. М.
Лихолат В.М.
Лихолат В. М.
Лихолат В. М.
Лихолат В.М.
Лихолат В.М.
Лихолат В.М.
Лихолат В.М.
Оболонська Ж.Г.
Оболонська Ж.Г.

Халапсіс Денис
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11-А

Інформатика

Оболонська Ж.Г.

Переможці ІІ туру фінального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів:
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

місце

бали

ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІІ
ІІІ
ІІ

47
79
76
20
33
39
34
33
18
20
20
19
20
21
21
21
21
18
26
24
72

Прізвище та імя
переможця
Гарбуз Анастасія
Куницька Тамара
Логвиненко Олександра
Воронова Катерина
Шевченко Ольга
Логвиненко Олександра
Косарєв Василь
Проценко Яна
Костюк Уляна
Козиряцька Злата
Золотова Мирослава
Пелих Анастасія
Носов Михайло
Шевченко Ольга
Логвиненко Олександра
Шипілова Інесса
Войцехова Єлизавета
Концевич Олег
Босак Назар
Носов Михайло
Концевич Олег

клас
9-Б
10-А
10-А
11-Б
10-А
10-А
10-Б
11-А
6-А
8-А
8-А
8-А
9-Б
10-А
10-А
10-А
10-Б
11-А
9-Б
9-Б
11-А

предмет
Англійська мова
Англійська мова
Англійська мова
Англійська мова
Історія України
Історія України
Історія України
Історія України
Біологія
Біологія
Біологія
Біологія
Біологія
Біологія
Біологія
Біологія
Біологія
Біологія
Хімія
Хімія
Географія

вчитель
Франщук І.М.
Мацокіна В.А.
Мацокіна В.А.
Кожемякіна О.О.
Стельмах О.Г.
Стельмах О.Г.
Стельмах О.Г.
Стельмах О.Г.
Усенко І.С.
Усенко І.С.
Усенко І.С.
Усенко І.С.
Усенко І.С.
Усенко І.С.
Усенко І.С.
Усенко І.С.
Усенко І.С.
Усенко І.С.
Усенко І.С.
Усенко І.С.
Лихолат В.М.

З метою максимального всебічного розкриття особистості учнів, розвитку їх творчих та
розумових можливостей вчителі-предметники, класоводи протягом навчального року
залучали школярів до участі в конкурсах різноманітного спрямування. І, звичайно, в минулому
навчальному році учні школи випробовували себе у Міжнародних та Всеукраїнських
інтерактивних конкурсах:
Участь учнів школи у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах з навчальних предметів:
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Назва конкурсу
Конкурс ім. Петра Яцика
«Кенгуру»
«Соняшник»
«Геліантус»
«Лелека»
«Левеня»
«Олімпус»
«Грінвіч»
«Кришталева Сова»
МАН «ЮНІОР»
«Бобер»

Кількість
учасників
50

переможці
І ступеня
3

переможці
ІІ ступеня
2

переможці
ІІІ ступеня
9

84
74
19

8
6
2

35
28
0

41
26
2

17
13
150

9
7
39

6
4
68

5
1
43

Робота соціального педагога
У навчальному закладі створені умови для дітей соціально-незахищених категорій. У
2020/2021 навчальному році в закладі навчалося 149 дітей соціально-незахищених
категорій. Контингент пільгових категорій учнів школи:
 Дітей – сиріт -5;
 Дітей позбавлених батьківського піклування -11;
 Дітей – інвалідів - 19;
 Дітей з багатодітних родин –66;
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Дітей з малозабезпечених родин - 1;
Дітей, батьки яких постраждали від аварії на ЧАЕС–5;
Дітей, чиї батьки загинули в АТО -1;
Дітей, чиї батьки воюють в зоні АТО - 49;
Дітей з родин внутрішньопереміщених осіб– 23;
Дітей з родин СЖО – 2;
Дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів – 1.
Соціальним педагогом складено соціальний паспорт закладу, як результат аналізу
соціальних паспортів класів. Класні керівники 1-11-х класів на початку вересня сформували
базу даних учнів класу, в якій зазначено категорії дітей, які потребують максимальної уваги,
в цю базу протягом року вносилися поточні зміни.
У ході соціальної паспортизації особлива увага приділялась вивченню факторів впливу
на соціалізацію учнів, аналізу соціально-культурного середовища, в якому знаходяться діти.
Вивчався соціальний статус кожного учня у класних колективах для виявлення учнів так
званої «групи ризику». В цьому навчальному році до «групи ризику» увійшло 7 учнів 1-11
класів.
Всі діти пільгових категорій забезпечені підручниками, вчасно проходять медичний
огляд, залучаються до гурткової та позакласної діяльності. Безкоштовним харчуванням
забезпечені діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних та
малозабезпечених родин, діти, батьки, яких постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, діти з
родин учасників АТО та діти-інваліди. Крім того діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування:
 Забезпечені єдиним квитком;
 Забезпечуються шкільною формою та спортивною формою (1 раз на 2 роки);
 Забезпечуються путівками для літнього відпочинку на базах приміських таборів.
Учні пільгових та соціально-незахищених категорій постійно залучалися до участі в
позакласних та позашкільних заходах.
На виконання концепції художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх
навчальних закладах учні школи відвідали:
 м. Трускавець – 5-10-ті класи
 м. Жовква – 6-10 класи
 м. Львів - 6-і клас
 Карпати (збірна школи)
На наступний навчальний рік розробляється план, щодо проведення навчальнопізнавальних екскурсій учнів.
Протягом року діти пільгових категорій активно брали участь в шкільних конкурсах і
безкоштовно долучалися до переглядів вистав міських театрів та музеїв.
В школі систематично проводиться робота з профілактики правопорушень та
злочинності серед підлітків. На початку навчального року було складено план заходів з
профілактики правопорушень та злочинності серед неповнолітніх, які направлені на
підвищення правових знань серед підлітків та профілактику правопорушень та злочинності.
З метою налагодження ефективної співпраці в проведенні профілактики правопорушень
навчальним закладом укладено угоду про співпрацю із сектором ювенальної превенції та
складено план спільних заходів з УССД та ЦСССДМ Чечелівського району.
Класними керівниками та соціальним педагогом проведені обстеження житловопобутових умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
учнів, які потребують посиленої педагогічної уваги та учнів соціально-незахищених категорій,
складені відповідні акти та характеристики на сім'ї, з батьками дітей систематично
проводиться роз'яснювальна робота.
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Статистика вчинення протиправних дій учнями нашої школи:
Рік
2018
2019
2020
2021

Кримінальне
правопорушення
0
0
0
0

Адміністративне
правопорушення
0
0
0
0

Інші протиправні дії
(уход з дому)
0
0
0
0

Протягом року проведені батьківські всеобучі з правового та морального виховання.
В жовтні 2021 та січні 2022Труска році проведено нараду при директорі «Соціальнопсихологічний вплив засобів масової комунікації на рівень агресії підлітків», де
висвітлювалися результати анкетування серед учнів 7-9-х класів щодо їх власного медіа поля
та часу, який діти витрачають на соцмережі.
На виконання плану роботи школи проведені наради при директорі «Особливості
адаптаційного періоду першокласників та п’ятикласників», «Дотримання вимог чинного
законодавства України стосовно захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного
насильства», « Профілактика булінгу в учнівському середовищі».
У грудні 2020 року проведено загальношкільні збори для батьків майбутніх
першокласників та педагогічну раду «Вплив інтелектуальних здібностей на креативність
особистості учнів».
Виховна робота
У Новій Українській школі виховна система є невідкладною складовою освітнього
процесу. Ґрунтується вона на загальнолюдських цінностях, культурній спадщині Українського
народу, цінностях громадянського суспільства, принципах верховенства права, дотримання
прав і свобод людини і громадянина, принципах визначених Законом України «Про освіту».
Повномасштабна війна яку розпочала РФ на території України 24 лютого 2022 р.
розділила життя українських людей на «До» і «Після». Так само шкільне навчання та
виховання набули кардинальних змін. Один із головних векторів системи національнопатріотичного виховання наповнився величезним прагненням Перемоги, миру, вдячності
нашим захисникам, співчуттям до постраждалих, участю у волонтерському русі.
Виховна робота мирного шкільного життя включала напрямки: «Самоврядування»,
«Творчий розвиток», «Еколого-технічну освіту», «Краєзнавчий», «Спортивну».
До шкільного учнівського парламенту «Крок» (керівник педагог-організатор Карлик О.
В.) входили лідери 5-11 класів. За їх ініціативою в школі проведені: благодійний ярмарок
«Діти-дітям» (грудень, 2021), учнівські доброчинні акції «Привітання воїнам» (жовтень. 2021),
«Оберіг» - виготовлення оберегів (протягом навчального року), «Поділись теплом» (листопад,
2021); шкільні конкурси малюнків, плакатів, поробок з природнього матеріалу, новорічних
композицій та іграшок.
Про поєднання зусиль батьків і школи щодо творчого розвитку дітей свідчить
статистика:
- в школі працюють гуртки: «Квілінг», «Бісероплетіння», «Екологічний», «Вокальний»,
«Чарівний олівець» - займається 135 учнів що складає 16% від загальної кількості
здобувачів освіти в школі;
- у спортивних секціях з волейболу, циркової студії, військово-патріотичному гуртку
«Патріот» - займаються 120 учнів це 14% від загальної кількості учнів;
- позашкільні заклади які відвідують діти це:
музичні школи – 83 учні
спортивні секції – 90 учнів
художні школи – 23 учні
комп’ютерну академію «Шаг» - 17 учнів
театральні студії – 7 учнів
танцювальні студії – 35 учнів

40

курси вивчення іноземних мов – 35 учнів
наскрізною лінією усього виховного процесу є еколого-натуралістична робота
керівником якої є вчитель біології Усенко І.С. Вже традиційними і улюбленими акціями
шкільної спільноти стали: озеленення класів і шкільного подвір’я, догляд за квітами на
поверхах школи. Юні біологи є активними учасниками конкурсів МАН-Юніор «Ерудит» «Екологія»: 10 учнів цього року посіли І місце (Боголій Д.-9-Б кл., Босак Н.-9-Б кл., Шинкарюк
Е.-9-Б кл., Коваленко Б.-9-Б кл., Пелих А.-8-Б кл., Козиряцька З.-8-А кл., Макєєв М.-8-А кл.,
Алієва Н.-9-Б кл., Пожилова Л.-9-Б кл., Усенко А.-5-І кл.); ІІ місце посіли два учні. В
обласному конкурсі «Балки Придніпров’я» - ІІІ місце, науково-освітній проєкт «Люди і риби»
- переможець Золотова М., нагороджена книгою про риб. У науково-освітньому проєкті «Стан
та перспективи розвитку вівчарства і звірівництва в Україні» брали участь 5 учнів.
Ознайомитися з історичною. Культурною спадщиною України допомагають екскурсії. У
першому півріччі навчального року здобувачі освіти відвідали м. Запоріжжя та о. Хортицю (8А клас), м. Харків (3-І, 4-І, 5-А, 5-У, 6-І, 7-А, 7-Б, 10-А класи), Збірні групи з учнів 5-11 класів
побували на Полтавщині, м. Трускавець, м. Львові. Учні 5-У, 6-А, 7-І, 8-Б класів завітали на
приватну сироварню та поліграфічну фабрику м. Дніпра.
Також переглядали вистави міського цирку, лялькового театру, молодіжного театру
«Вірим», музичного центру «Супутник» (учні 1-4 класів, вистава «Грінч»). Переглянули
експонати музею Пожежних. З задоволенням учні 2-8 класів переглядали художні та історичні
фільми в кінотеатрі «Планета кіно».
Школа активно співпрацює з міськими закладами з підтримки, охорони, захисту
дитинства, а саме: районною спілкою Червоного Хреста, управління-службою у справах дітей,
психологічною службою школи та міста, кримінальною поліцією у справах дітей. За школою
закріплений та активно проводить профілактичну роботу шкільний поліцейський – лейтенант
Біловол Віталій Сергійович.
Важливою допомогою у виборі майбутньої професії для здобувачів освіти 11 класу став
цикл міні-тренінгів від міського центру зайнятості.
Одним з головних напрямків у національно-патріотичному виховання є робота
шкільного осередку гри «Сокіл» («Джура») – роїв середньої та старшої вікових груп
(керівники Кульбердиєв А.Н. та Морокко І.Ф.). Учасники всеукраїнської гри протягом року
вивчали історію України, військову та медичну справи, займалися спортивною та
туристичною підготовкою. Заняття проводились на базі школи, підшефної військової частини,
у дитячій Флотилії та на туристичній базі «Бригантина».
Серед найбільш цікавих заходів були посвята в Джури, екскурсії до військової частини,
пожежної частини, волонтерський рух.
У мирний довоєнний час були проведені загальношкільні заходи під керівництвом
заступника директора з виховної роботи Шевченко Г.С.: квест для здобувачів освіти
початкової школи «Добрик розпочинає навчальний рік», «Серпантин шкільних наук» (5-8 кл.),
шкільна спартакіада, новорічне привітання для учнів 1-6 класів, конкурсна новорічна
програма для старшокласників, «День рідної мови». Спільно з вчителем історії Стельмах О.Г.
проведено конференцію до Дня Соборності.
Активна, компетентна робота психологічної служби (психологи Холдєєва А.Ю.,
Слупачик Я.С., Булатнікова М.В., дефектолог Крячун Г.С., логопед Гросулл О.С.) допомога в
адаптації першокласників і п’ятикласників, у вирішенні питань підліткового становлення, у
профорієнтації випускників. Фахівці надавали індивідуальну психолого-педагогічну
допомогу учням, батькам, педагогам.
З 24 лютого 2022 року, у зв’язку з початком війни, виховна робота була переведена в
дистанційний формат. Особлива увага зверталась на психологічну підтримку учасників
освітнього процесу, заходи, щодо збереження життя та здоров’я дітей, волонтерський рух,
участь в міських конкурсах і заходах. За три місяці війни творчою групою учнів і вчителів
випущено п’ять відеоролеків:
1. патріотичний
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2. до Пасхальних свят
3. до Дня примирення та пам’яті
4. до Дня вишиванки
5. «Останній дзвоник»
У 2021 р. середній та старший рої «Воїни світла» Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») брали участь у фіналі міського та обласному
онлайн-етапі гри де вибороли почесні ІІ призові місця. За це їх нагородили інтерактивноми
гвинтівками і поїздкою до м. Коломия Івано-Франківської області.
2022 року гра проводилась в дистанційному форматі. Рій «Воїни світла» та «Воїни
світла-6» посіли ІІІ місце на міському етапі змагань. Рій середньої вікової групи «Воїни світла
- 6» посів ІІ місце у конкурсі «Пластун», а старша група «Воїни світла» - ІІ місце у конкурсі
«Рятівник» та І місце у конкурсі «Пластун» та за звіт про роботу рою.
Під керівництвом вчителя образотворчого мистецтва Кирюшкіної М.О. учні школи
брали участь у Міжнародному флешмобі «Мистецтво вдома» - створено дві міні-презентації.
Гуртки активно виготовляли обереги для наших воїнів, а в червні брали участь у відкритому
конкурсі об’єктів мистецтв «АРТ-наступ» та «Разом». Для випускників 9 та 11 класів душевно
пройшли офлайн-зустрічі з нагоди закінчення навчального року та урочистого вручення
документів про освіту.
Малюнок Ярослава Коваля був одним з переможців творчого конкурсу, який проводило
керівництво типографії "СМАКІ" .
Він ввійшов до електронної збірки творів , що були створені після 24.02.2022.
Презентація книги відбулася 24.08.2022.
Виступ учениці 6-у класу Щеньової Вєроніки в Болгарії на концерті до Дня
Незалежності.
Створення безпечних умов для учасників освітнього процесу, попередження
травматизму
Створюючи безпечні умови організації освітнього процесу в закладі освіти, директор
школи забезпечує здорові та безпечні умови перебування в кабінетах, попередження
травматизму, безпечну експлуатацію будівель, обладнання і технічних засобів навчання,
створює оптимальний режим роботи і навчання.
Щорічно перед початком навчального року (серпень), робоча комісія визначає готовність
навчальних кабінетів, майстерень, спортзалів, ігрових та спортивних майданчиків, інших
приміщень навчального закладу до нового навчального року і складає акти-дозволи на
введення їх в експлуатацію.
Головною метою роботи школи щодо попередження дитячого травматизму та запобігання
нещасним випадкам є створення навичок здорового способу життя; виховання власної
обережності учнів; збереження повноцінного фізичного розвитку дітей.
3 вересня 2020 року школу включено до програми «Безпечна школа». Також розроблено
низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з
учителями.
У закладі проводяться різні форми роз’яснювальної і виховної роботи з профілактики
травматизму серед дітей:
розгляд питань на батьківських зборах;
проведення єдиних виховних годин з питань безпеки життєдіяльності;
проведення вступних, первинних та цільових інструктажів;
вклеєння в щоденники пам'яток щодо безпечного поводження біля водоймищ, на
дорогах міста, запобігання травмування дітей у разі виникнення різних надзвичайних
ситуацій;
постійно діючі куточки з безпеки життєдіяльності та охорони праці в кожній класній
кімнаті та рекреації навчального закладу з матеріалами щодо запобігання травмування та
загибелі дітей у різних ситуаціях;

42

проведення предметних тижнів;
виготовлення пам’яток щодо безпечної поведінки учнів та працівників школи,
розміщення їх на сайті навчального закладу та в рекреації школи.
Учні школи є активними учасниками Всеукраїнського місячника «Увага! Діти на дорозі».
Під час місячника проводиться низка заходів щодо профілактики і запобігання дорожньотранспортного травматизму та вивчення правил дорожнього руху.
Здійснюється постійний контроль за проведенням інструктажів з техніки безпеки
напередодні канікул, на уроках трудового навчання, фізичної культури, плавання, у кабінетах
інформатики, фізики, хімії, біології та інших.
Класні керівники систематично збирають відомості про місцезнаходження учнів у
канікулярний час, обов'язково проводять інструктажі з безпеки життєдіяльності перед
проведенням заходів за межами школи, з електробезпеки, правил дорожнього руху, пожежної
безпеки, поводження з вибухонебезпечними предметами, безпечної поведінки в побуті, а
також на воді та кризі (за необхідності).
Представниками Головного управління державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Дніпропетровській області було здійснено планову перевірку школи щодо
додержання вимог законодавства у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки в закладі.
За результатами перевірки більшість виявлених порушень були усунені. Але проблемними
залишаються питання, що потребують додаткового фінансування:
 обладнати приміщення системою протипожежного захисту (автоматичною пожежною
сигналізацією);
 встановити тривожні сповіщення від приладу приймально – контрольної пожежної
системи.
На особливому контролі адміністрації закладу знаходиться питання неухильного
виконання вчителями фізичної культури Правил безпеки під час проведення занять з фізичної
культури і спорту в закладі на уроках, у гуртках, спортивних секціях, під час проведення
спортивно-масових заходів.
Згідно річному плану роботи школи на 2020/2021 навчальний рік в День цивільного захисту
29.04.20221
проводився тематичний День безпеки життєдіяльності присвячений
Всесвітньому Дню охорони праці, на базі школи було проведено районний семінар-практикум
голів профспілкових комітетів закладів освіти Чечелівського району «Система роботи з
охорони праці і техніки безпеки в навчальному закладі» на який були запрошені гості – голови
профспілкових комітетів закладів освіти Чечелівського та Новокодацького районів, з метою
обміну досвідом роботи.
Відповідно до плану заходів, з учасниками навчально — виховного процесу нашого закладу
в цей день шкільним штабом ЦЗ організовано були проведені навчання стосовно поведінки
під час надзвичайних ситуацій. Особливо важливим та актуальним це є для наших дітей, які
повинні в цей нелегкий час вміти захистити себе у разі будь -якої біди. Підсумки Дня
цивільного захисту були підведені на загальній лінійці.
План проведення Дня безпеки життєдіяльності був складений після співбесіди з членами
педагогічного колективу і доведений до відома на нараді при директорі 26.04.2021 р.,
призначені відповідальні за пожежний розділ плану. В результаті проведення і аналізу
виконання плану проведення Дня безпеки життєдіяльності.
На семінар вчителями школи підготовлені відеоролики з правил здорового способу життя:
«Я вчусь чистити зуби» та «Фізкультхвилинка проти короновірусу». Проведено заняття з
елементами тренінгу «Виконання правил техніки безпеки в школі». 10 вчителів школи та 10
учнів середньої та старшої групи рою «Воїни світла» пройшли дводенні курси надання першої
долікарської допомоги та отримали сертифікати.
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Фінансово-господарська діяльність
Робота щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу
продовжується.
34 навчальних кабінета відповідають типовим перелікам та вимогам навчальних програм
з них 7 забезпечені мультимедійними дошками, 24 плазмовими телевізорами, 18 кабінетів
оснащені принтерами.
Всі кабінети повністю забезпечені меблями за кількістю учнів, проте потребують
оснащення кабінети хімії та фізики.
В закладі працює 2 комп’ютерних кабінети, 1 спортивна зала, логопедичний кабінет,
медіатека, ресурсна кімната, нова сучасна їдальня, відкрили нову творчу лабораторію для
дітей (театр IN), 2 тренажерних майданчики, 1 дитячий майданчик, варкаут, 1 футбольне поле,
1 баскетбольно- волейбольне поле та волейбольний майданчик.
Станом на 01.06.2022 рік бібліотечний фонд школи складається з:
 художньої літератури - 12851 книжок на суму 41695.29 та «LEGO», «Sin Bxrix» 232 шт. ( на суму 6 999,84 грн.)
 підручників - 15435 шт. (627843,04 грн.)
1-4 кл. – 4288 примір.
5-9 кл. – 7824 примір.
10-11 кл. – 3323 примір.
Протягом 2021/2022 навчального року школою було одержано:
Підручників - 2673 примірників на суму 129867.67грн
Художньої літератури - 6 книг на суму 816.96грн
 Було списано 1563 єкз.художньої літератури на суму 2646.04 грн
 Було списано 940 підручників на суму 21690.90 грн.
Територія нашого закладу має земельну ділянку на якій працюють вчителі, діти, батьки.
Всі учасники освітнього процесу з великим задоволенням беруть участь у щорічній акції
2Озеленення шкільного подвір’я», яка надає можливість доглядати за клумбами, створювати
красу, висаджувати квіти та дерева. В цьому навчальному році насадили 200 кущів квітів та
10 дерев.
Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в цьому навчальному
році придбано:
№
Найменування
Кількість
з/п
/шт.
1
Емаль алкідна червоно-коричнева 12 кг.
8 шт.
2
Пістолет клеєвий
1 шт.
3
Накладки на унітаз 200 шт.
2 кор.
4
Папір туалетний
877 шт.
5
Рукавички
40 шт.
6
Крейда
25 шт.
7
Папір офісний кольоровий
20 уп..
8
Файли 100 шт.
30 уп.
9
Плівка для ламінування 100 шт.
20 уп.
10 Скотч кольоровий
10 шт.
11 Скотч прозорий
10 шт.
12 Папір офісний А4
25 уп.
12 Сегрегатор А4 5 см.
10 шт.
13 Сегрегатор А4 7 см.
20 шт.
14 Папка швидкозшивач
19 шт.
15 Сокира
1 шт.
16 Пилка по металу
1 шт.
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17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Пилка по дереву
Лопата штикова
Лопата совкова
Медикаменти у сховище
Вода питна у сховище 1,5 л.
Лампочки
Драбина велика
Мольберт маркерний
Посібники на засвоєння пам’яті
«Частини ціле»
«Математична гра»
Телевізор плазмовий
Пристрій для штучного дихання «Подих життя»
Електронний засіб навчального призначення «Дидактичний мультимедійний
контент «КМ Медіа EDPROFT»
Книга обліку особових справ учнів
Журнал для індивідуальних занять
Журнал інструктажів
Журнал ГПД
Канат
Обручі
Вимірювач кисню
Карткова гра
Принтер (інклюзія)
Ноутбук (інклюзія)
Планшет (інклюзія)
Ламінатор (інклюзія)
Ноутбук (1 клас)
Світильники в їдальню
Тримач для рушника
План евакуації
Скакалка
М’яч волейбольний
Сітка футбольна
Сітка волейбольна

1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 наб.
70 бут.
70 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
10 шт.
40 шт.
6 шт.
1 шт.
20 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
3 шт.
10 шт.
6 шт.
18 шт.
20 шт.
5 шт.
2 шт.
1 шт.

Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради здійснено ремонт
тимчасове сховище. На цей час виконано робіт на 70% (підлога, замінені всі труби, стіни,
освітлення, двері, санвузол, умивальник).
За кошти депутата міської ради Васючкова І.О. був відремонтований кабінет
обслуговуючої праці для дівчат.
За кошти меценатів з числа наших випускників придбані холодильники, мікрохвильовка,
пральна машина.
В цьому навчальному році, за кошти батьків виконано:
Клас
Класний керівник
Вид виконаних робіт
3-А Шитікова Г.П.
Ремонт класу(панелі, фарбування стін), ролети на вікна
5-І
Мацокіна В.А
Фарбування класу та ремонт жалюзі, табличка на двері,
стенд для класу
6-І
Стельмах О.Г.
Зроблена підвісна стеля з освітленням і постелений
лінолеум
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2-У

Гудзь Т.Ю.

5-У

Кулакова І.П.

1-Б
8-А
1-І

Новікова А.В.
Усенко І С.
Шишацька Н.Б.

Влітку 2021 року було зроблено косметичний ремонт
класу ( фарбування стін)
Плінтус, накопичувальний диск, фіксатор для дверей,
ручки до дверей шкафчиків
Шафи для одягу, бокси для конструкторів
Шафа
Фарбування стін, реконструкція дверей

Також за кошти батьків придбано: 4 столи та 10 пуфиків, 10 ламп, сушарки для білизни
(2 шт.), 1 водонагрівач. Зроблені ремонтні роботи з відновлення шкільного тиру (двоє
металевих дверей і дах).
Шановні батьки! Наша спільна робота і надалі буде продовжуватись разом з вами.
Дякуємо за співпрацю, за те що приділяєте увагу школі, за те що ми разом з вами є учасниками
освітнього процесу в школі.

Організація господарської діяльності. Зміцнення
навчального закладу.
Плануємо:
1. Встановлення ролетів на вікна 1 поверху
2. Заміна вікон на коридорах та переходах
3. Будівництво актової зали та спортивної зали
4. Студії творчості
5. Ремонт бібліотеки
6. Відкриття футбольного поля
7. Кабінет фізики
8. Лінгафонний кабінет іноземної мови

матеріально-технічної

бази

Звернення громадян
На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», актів Президента
України, Кабінету Міністрів України з метою реалізації конституційних прав громадян на
звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильного
виконання норм чинного законодавства про звернення громадян, забезпечення основних

46

принципів запобігання і протидії корупції з боку адміністрації школи вживалися відповідні
заходи щодо забезпечення відкритості та прозорості своєї роботи.
Зазначену діяльність визначено як невід’ємну складову частину всієї роботи навчального
закладу.
Питання, що порушувалися у зверненнях громадян, розглядалися на педагогічних радах,
обговорювалися на зборах трудового колективу, адміністративних нарадах. Здійснювалися
відповідні заходи з метою упередження надходження звернень, які висвітлюють питання, що
стосуються порушень навчально-виховного процесу.
За підсумками аналізу стану роботи зі зверненнями громадян можна зробити висновок, що
в порівнянні з попереднім періодом кількість звернень (заяв, скарг) не збільшилась та
стосується в основному пропозицій щодо організації освітнього процесу.
Питання, що порушуються у зверненнях, стоять на постійному контролі, всі звернення
розглядаються адміністрацією навчального закладу вчасно, здійснюються відповідні заходи
при необхідності усунення недоліків виявлених під час перевірки фактів поданих у
зверненнях, заявникам надаються конкретні роз’яснення, приймаються невідкладні заходи з
дотримання і захисту інтересів громадян та трудових колективів.
Досить актуальної для нас залишається проблема створення позитивного іміджу
навчального закладу. Для цього ми:
створюємо позитивний образ школи - родини в мікрорайоні;
пропагуємо досягнення педагогів та учнів школи через Інтернет, друкуючи інформацію
та статті про життя і власні досягнення;
розвиваємо власний сайт, на якому розміщується корисна інформація, як для учнів і
батьків, так і для громадськості;
зміцнюємо і поповнюємо матеріально-технічну базу школи;
забезпечуємо комфортні умови для навчання, розвитку та відпочинку дітей і
педагогічного колективу;
презентуємо свої здобутки перед громадськістю;
вивчаємо та намагаємось реалізувати запити учнів, батьків, створюємо профільне та
допрофільне навчання.
Робота, щодо підняття іміджу школи, йде саме через презентацію потенціалу навчального
закладу. Показу всього, що робиться педагогічним колективом, учнями, батьківською
громадою.
Сьогодні у педагогічному колективі панує позитивна психологічна атмосфера, склалися
доброзичливі стосунки між колегами. Вчителі намагаються робити все для того, щоб наша
школа мала належний рівень на освітянському просторі міста Дніпра. Команда в школі єдина.
Пріоритетні завдання на 2022/2023 навчальний рік
Пріоритет – безпека та якість.
Потужну державу і конкурентну економіку забезпечить згуртована спільнота творчих
людей, відповідальних громадян, активних і підприємливих. Саме таких повинна готувати
середня школа України.
В ній вирішується, чи захоче людина, або чи зможе особистість навчатися впродовж життя.
Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація
особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та
цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання
впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності
та громадянської активності”.
У 2020-2021 навчальному році робота школи буде спрямована на виконання:
 Законів України «Про повну загальну середню освіту», «Про засади запобігання і
протидії корупції», «Про охорону праці»;
 Постанов Кабінету Міністрів України;
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Наказів МОН України;
Листів МОН України;
Державних стандартів освіти;
Положення про індивідуальну форму навчання;
Положення про похвальний лист «За високі досягнення в навчанні» та похвальний
лист;
 Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу.
Освітній заклад здійснює свою діяльність відповідно до Статуту. Освітній процес
відбувається в одну зміну.
Наш заклад освіти знаходиться на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для
реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач, що передбачає
поліпшення якості освіти, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного
учня.
Пріоритетними напрямками розвитку освіти:
- забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів
особистості, потреб міста, області і держави;
- діяльність педагогічного колективу школи була спрямована на реалізацію завдань
експериментальної роботи авторської школи «Школа успішної особистості від вчителя до
учня» Всеукраїнського рівня;
- забезпечення спрямованості освітнього процесу на розвиток умінь і навичок особистості,
застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію
людини в соціумі, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти шляхом
застосування особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів;
- реалізація принципу наступності у розвитку загальної освіти у зв’язку із запровадженням
Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;
- удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників через активізацію
ділової ініціативи, творчого підходу до справи, використання передових педагогічних
технологій;
- дотримання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів за рахунок
чіткого використання критеріїв оцінювання навчальних досягнень;
- впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток
інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;
- посилення здоров’язберігаючого аспекту освітнього процесу шляхом активного
використання здоров’язберігаючих технологій;
- сприяння підвищенню загального рівня компетентності педагогів у інформаційнокомп’ютерних технологіях;
- активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості
дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;
- підвищення рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою
подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;
- активізація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою з урахуванням особливих
потреб учнів пільгових категорій та підлітків девіантної поведінки;
- формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності
України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої
відповідальності за долю держави та рідного міста;
- сприяння життєвому і професійному самовизначенню учнів через впровадження різних
форм організації профорієнтаційної роботи;
- стимулювання соціальної активності учнів, їхньої участі в роботі органів учнівського
самоврядування, дитячих громадських організацій;
- посилення контролю за проведенням роботи щодо профілактики правопорушень та
запобігання дитячому травматизму серед учнівської молоді;
- оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;
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- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчальновиховного процесу;
- зміцнення матеріально-технічної бази закладу.
Освітній процес здійснюємо на основі інформаційно-комунікативних технологій, через
систему моніторингу, досягаємо високих результатів у формуванні духовно здорової, всебічно
розвиненої особистості, адаптованої до життя і діяльності в інформатизованому динамічному
суспільстві.
Місією школи ми визначили виховати соціально адаптовану та громадсько-орієнтовану
особистість, яка після закінчення школи знайде своє місце в житті, зможе творити позитивні
зміни у суспільстві, допомагати людям змінювати на краще життя своєї громади.
Умови реалізації місії:
- реалізація адміністрацією школи принципів демократизації та гуманізації в управлінській
діяльності;
- усвідомлення учасниками освітнього процесу пріоритетних принципів педагогіки успіху,
гуманізації, індивідуалізації, демократизації, відродження національних традицій;
- підтримка інноваційних процесів громадськістю, органами місцевого самоврядування та
органами управління освітою.
Перспективи покращення якості надання освітніх послуг та розвиток основних
напрямків навчальної роботи, розвиток інноваційної діяльності.
З метою реалізації проекту «Нова Українська Школа» основними напрямками роботи є:
- упровадження інноваційних і традиційних форм та методів роботи з метою
підвищення ефективності навчання та виховання учнів, поглиблення міжпредметних зв’язків
на засадах взаємодії та взаємо доповнення базових дисциплін;
- формування алгоритмів самоорганізації й самореалізації особистості учня розвиток
його пізнавальної активності й творчого потенціалу;
- спрямування діяльності на допомогу учню вироблення позитивного ставлення до
оточуючого середовища та виховання прагнення бути самодостатньою особистістю.
- реалізація програми інформатизації освітнього процесу з метою впровадження в
управлінський, навчальний і виховний процеси нових інформаційний технологій, які будуть
сприяти оптимізації навчальної роботи;
- удосконалення уроку забезпечення мотивації навчання та створення ситуації успіху
для різних категорій учнів;
- упровадження мультимедійних та комп’ютерних технологій для забезпечення
інформатизації навчально – виховного процесу;
- підвищення фахової майстерності педагогів, їх професійної компетентності, розвиток
творчої ініціативи педагогів;
- удосконалення роботи з обдарованими учнями. залучення їх до різних конкурсів,
турнірів, розвиток у них науково-дослідницьких навичок, проектної діяльності;
- удосконалення роботи з педагогічно запущеними учнями, залучення до цієї роботи
ради профілактики, громадських активістів та відповідних служб;
- презентація кращого досвіду вчителів на сторінках фахових журналів та освітянських
сайтах.
Для реалізації цих напрямків школа працює над методичною темою «Розвиток творчої
ініціативи вчителів та учнів на основі інноваційних підходів до навчально - виховного
процесу», являється дослідно-експериментальним закладом всеукраїнського рівня з проблеми
«Становлення успішної особистості вчителя як один із аспектів інтеграції України в
європейську систему освіти», ми є учасниками всеукраїнського експерименту за темою:
«Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл», членом
міжнародної асоціації Шкіл сприяння і культури здоров’я, учасники всеукраїнського проекту
«Інтелект України».
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