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Нормативно-правова база
Ст.53 Конституції України
Закон України “Про освіту”
Закон України “Про загальну середню освіту”
Концепція Нової української школи.
Державний стандарт початкової освіти
Державний стандарт базової та повної загальної 
середньої освіти
Положення про загальноосвітній навчальний заклад
Статут навчального закладу



Будівля школи експлуатується з  1959 року, 
земельна ділянка має площу 2,3 га.



Наш педагогічний колектив 

складається з творчих, 

талановитих людей, справжніх 

професіоналів, серед яких:

- нагороджено знаком «Відмінник 

освіти України» - 2;

- вчителів-методистів – 1;

- старших учителів -12;

- вчителів вищої категорії – 12;

- вчителів I категорії – 10;

- вчителів II категорії – 4;

- спеціалістів – 5.



Курсову фахову підготовка в 
2019-2020 н.р. пройшли

Потоцький В.М.

Куліш Т.В.

Волошина О.А.

Мікосіянчик Г.Г.

Константінова І.О.

Анісімова О.М.

Шершун Т.О.

Гриценко Л.П.

Осадча Т.Я.

Комарніцька О.Г.

Чуркін П.А.

Волошина О.А.

Пальцева С.Г.

Явнова С.М.



Результати атестації
Підтверджено кваліфікаційну категорію “спеціаліст 
першої категорії” – Потоцькому В.М., Гриценко Л.П., 
Волошиній О.А.;

Встановлено кваліфікаційну категорію “спеціаліст першої 
категорії” – Попушой А.О.;

Встановлено кваліфікаційну категорію “спеціаліст другої 
категорії” – Ікленко О.П.;

Підтверджено кваліфікаційну категорію “провідний 
бібліотекар” – Куліш Т.В.



Навчальний процес організовано відповідно до 
«Освітньої програми школи».

За рахунок варіативної складової навчального плану 
введено додаткові години на вивчення української 
мови, біології;

в початковій школі – української мови, курс за вибором 
“Зарубіжна література”, індивідуальні заняття 
(математика).



Навчальна робота
Завершили навчання 402 учні у 18 класах;

Середня наповнюваність класів – 22,3 чол;

22 учні мають високий рівень знань;

Середній бал– 7,6;

Найкращі показники в учнів 2а, 3а, 5а, 7а та 11 
класів



З 1 вересня 2018 року працює інклюзивна кімната;

Додаткову допомогу відповідно до своїх потреб 
отримують 34 дитини з ООП.



Участь в олімпіадах
ХІХ Міжнародний конкурс з української ім. П. Яцика:
 Семенова А, 5-а кл., І м. та ІІ м. в обласному етапі

конкурсу, вчит.Потоцька О.П.; 
 Кваша А., 3-а кл., ІІІ м., вчит. Буряк Г.О.;
 Зеленська В., 4 кл.,ІІІ м.,  вчит. Явнова С.М.; 
 Керн С. , 6-а кл., ІІ м., вчит. Потоцька О.П.; 
 Тищенко Д., 7-а кл., ІІ м., учит. Потоцька О.П.; 
 Горяча В., 8 кл., ІІ м., учит. Волковицька Д.П.; 
 Черба Н., 11 кл., ІІІ м. , учит. Потоцька О.П., 
Х Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської
та студентської молоді ім. Т. Шевченка
 Черба Н.,11 кл., ІІІ м. ,  учит. Потоцька О.П.,
 Семенова А., 5-а кл., ІІ м. учит. Потоцька О.П.



Участь в предметних 
олімпіадах

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади: 

з української мови – Черба Н., 11 кл., ІІІ м. (учит. Потоцька 
О.П.); 

з фізики– Черба Н., 11 кл., (учит. Мартиненко З.П.); 

з зарубіжної літератури – Георгієва С., 11 клас, ІІІ м. 
(учит.Кокуляк О.О.);

з екології – Лемякін Р.,11 клас, ІІІ місце (учит. Боброва А.С.).



Участь в конкурсах



Участь в конкурсах
“Мовні перегони” до Дня рідної мови;

Біологічний колоквіум “Чарівний світ біології”;

“Юний інтелектуал” з інформатики;

“Інформатикус”

«Найкращий учень року»



Методична робота
Основним завданням педагогічного колективу була 
робота над науково-методичною проблемою школи 
“Впровадження компетентісного підходу в освітній 
процес через екологічну освіту та виховання на основі 
засвоєння системи інтегрованих знань”



З цією метою:

• під час педрад, засідань методичних об’єднань, на нарадах та 
методоперативках обговорювались шляхи формування життєвої 
компетенції наших вихованців; 

• проведені відкриті уроки, виховні заходи;

• взаємовідвідування уроків сприяли демонстрації творчого 
впровадження надбань педагогів школи;

• на засіданнях школи педагогічної майстерності опрацьовувалась 
науково-методична література, проводився обмін досвідом;

• робота методичних об’єднань спрямовувалсь на упровадження 
прогресивних методів навчання та виховання із забезпечення 
формування життєвої компетентності школярів; 

• на засіданнях методичної ради обговорювались такі питання як «Про 
використання креативних технологій в роботі з обдарованими дітьми», 
«Нова українська школа: умови модернізації та інтеграції»,  
«Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний 
процес», «Проектна діяльність в освітньому процесі».











Здобутки наших вчителів
 Бібліотекар школи Куліш Т.В. посіла ІІ місце 

в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу 
«Шкільна бібліотека-2020»;

 Вчитель англійської мови  Пальцева С.Г. -
переможець    міського онлайн фестивалю 
освітніх веб-квестів;

 Вчитель математики Попушой А.О. (ІІІ 
місце), вчитель початкових класів Гриценко 
Л.П. брали участь у міському віртуальному 
вернісажі  «Авторські завдання 
компетентнісного змісту»;

 Вчитель початкових класів Шершун Т.О. (ІІ 
місце), вчитель зарубіжної літератури 
Кокуляк О.О. брали участь у міському 
(заочному) конкурсі «Скарбничка 
педагогічних ідей».



Виховна робота
Працювали над проблемним питанням «Створення 
оптимальних умов для формування гармонійно 
розвинутої особистості з розвинутим почуттям 
патріотизму, високим рівнем правової, екологічної, 
духовної моральної культури»



Виховна робота



Виховна робота
Педагогічні ради;

Наради при директорі. 



Патріотичне виховання



Патріотичне виховання



Спортивне життя





Правове виховання
Система превентивних заходів у нашій школі носить 
попереджувальний, випереджувальний, запобіжний 
характер і спрямована, насамперед, на 
вдосконалення способу життя школярів, обрання 
ними правильної соціальної орієнтації.



Флешмоб «Стоп булінг»



Заняття із фахівцями ВМЦСССДМ Бондаренко О.Ю. і 
Кольчак Р.М. 

Зустрічі із представником центру зайнятості Чорною І.В.





Формування здорового 
способу життя



Формування здорового способу 
життя



Участь у спортивних 
змаганнях

• Гандбол - дівчата ІІ місце, хлопці - ІІІ місце;

• Легка атлетика - ІІІ місце;

• Учні нашої школи регулярно відвідують
спортивно - оздоровчий комплекс «Водограй».



Охорона життя та здоров’я 
Розподіл учнів за групами з фізичного виховання:

- основна група 356 уч. – 88,8 %

- підготовча група 38 уч. – 9,47 %

- спеціальна група 1 уч. – 0,2 %

- повністю звільнені від фізкультури – 4 уч. – 0,99 %

- індивідуальне навчання 2 уч. – 0,5 %.



Харчування
Для організації безкоштовного харчування у навчальних 
закладах 2019-2020 н.р. з місцевого бюджету виділено 
кошти: 

для учнів 1-4-х класів – 11,60 грн. та 14,50 грн.;

для пільгової категорії серед учнів 5-11-х класів.



Фінансово-господарська 
діяльність
В робочому стані підтримується інфраструктура школи: 
водопровідна, каналізаційна, електричні мережі, 
система опалення.

За кошти місцевого бюджету здійснено ремонт туалетних
кімнат.



Фінансово-господарська 
діяльність
Зміцнено  спортивно-матеріальну базу школи: придбано 
м’ячі футбольні, волейбольні, баскетбольні, комплект 
тенісних ракеток, сітка волейбольна, комплект 
спортивних футболок на загальну суму 4200 грн. 



Фінансово-господарська 
діяльність

Проведено комплекс заходів по підтриманню обладнання 
школи в робочому стані; 

проведено ремонт електроплити, електромарміту у 
шкільній їдальні, ремонт електрощита в їдальні та школі, 
виконано заміну системи заземлення у шкільній їдальні на 
суму 60 000 грн.



Фінансово-господарська 
діяльність
Проведено поточний ремонт приміщень, ремонт 
обладнання та комп’ютерної техніки. Створено 
комфортні умови для навчання та розвитку дітей  
завдяки підтримці батьків.



Робота зі зверненням 
громадян

За звітний період до школи надійшло 0 письмових 
звернень громадян, заявлено на особистому прийомі 
– 1, усього – 1 звернення.



Дякую за увагу!
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