
         
          Шановні  присутні:  представники  педагогічного  колективу  та
батьківської громадськості!

Сьогодні  ми  підводимо  підсумки   діяльності  закладу  у  2020/2021
навчальному році та окреслимо основні завдання на новий навчальний рік. Я
сподіваюсь, що наша зустріч допоможе організувати роботу закладу на більш
якісному рівні.
         Закінчився  2020/2021  навчальний рік.  Проблема якості  освіти має
важливе значення.  Освіта.  Її  якість  значною мірою обумовлює завтрашній
день держави.

Управління  закладом  було  спрямовано  на  здійснення  державної
політики  в  галузі  «Освіта»,  упровадження  нового  Державного  стандарту
початкової  освіти,  збереження  кількісних  і  якісних  параметрів  мережі,
створення належних умов для навчання й виховання учнів,  удосконалення
змісту  освітнього  процесу.  В  своїй  роботі  спираємося  на  нормативні
документи:

 ст.53 Конституції України
 Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,

«Про  забезпечення  санітарного  та  епідемічного  благополуччя
населення»

 Державний стандарт базової і повної середньої освіти
  Концепція профільного навчання в старшій школі
  Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти 
  Статут ЗЗСО
 Концепція нової української школи

Освітнє середовище закладу освіти:
• -Безпечне.
• - Комфортне.
• -Інклюзивне.
• -Розвивальне.
• -Мотивуюче до навчання.
• -Вільне від насильства та дискримінації.
• 2. Система оцінювання учнів:
• -Відкрита.
• -Прозора.
• -Зрозуміла учням  і батькам.
• -Націлена на розвиток учня.
•
Педагогічна діяльність педагогів як агентів змін:

• -Сучасні освітні технології.
• -Компетентнісній підхід.
• -Професійний розвиток.
• -Партнерство та діалог.
• -Академічна доброчесність.

Управлінські процеси в  закладі освіти:



• -Ефективне планування.
• -Довіра і прозорість.
• -Кадрова політика.
• -Людиноцентризм.
• -Конструктивна співпраця.

Адміністрацією  постійно  проводились  консультації  та  спільно
розглядалися  питання  з  такими  структурними  підрозділами  закладу,  як
педагогічна  рада,  батьківська  Рада   школи  (голова  -   Міщенко  Анна
Миколаївна),  батьківські  комітети класів,  профспілковий комітет  (голова -
Мала  Ілона  Анатоліївна),  методична  рада  (голова  -   Вдовина  Тетяна
Іванівна).

Така  співпраця  сприяла  розвитку  всіх  напрямків  діяльності закладу
освіти,  дозволила  покращити  результативність  освітнього  процесу  та
матеріально-технічну базу школи.

Школа заснована у 1926 році. Потужність – 350 учнів. На даний час 
108  %  наповнення.  Всього  у  навчальному  закладі  16  класів   470  учнів,
середня  наповнюваність  28.  Це  на  2%  більше,  ніж  у  попередньому  році.
Щорічне збільшення кількості учнів призвело до того, що виникли труднощі
з наявністю необхідних навчальних кабінетів. 
         Результат  діяльності  освітнього  закладу  залежить  передусім  від
кадрового  забезпечення.  Упродовж  навчального  року  адміністрація
спрямовувала  зусилля  на  якісне  вирішення  кадрових  питань:
укомплектування  школи  педагогічними  працівниками  та  їх  збереження.
Станом  на  01.01.2021 року педагогічний  колектив  навчального  закладу
налічував 40 вчителів (100% жінок). З них основних працівників - 32, з яких 1
перебуває у відпустці по догляду за дитиною; сумісників – 4; працюють за
договором - 2. 
       За кваліфікаційним рівнем:



З них мають:
- науковий ступінь кандидата наук - немає;
- педагогічне звання «учитель-методист» - 4;
- педагогічне звання «старший учитель» - 4 ;
- мають звання «Відмінник освіти України» - 0;
- посвідчення «Відмінник освіти України» - 1.

Вища категорія; 11; 31%

І категорія; 1; 3%

ІІ категорія; 7; 19%
Спеціаліст; 6; 17%

Бакалавр, Середня спеціальна 
освіта; 7; 19%

Середня спеціальна; 4; 11%

Кваліфікаційний рівень педагогічних 
працівників

Вища категорія

І категорія

ІІ категорія

Спеціаліст

Бакалавр, Се-
редня спеціаль-
на освіта

Середня 
спеціальна

     Поряд з цим слід зазначити,  що відсутні вчителі,  які мають науковий
ступінь кандидата наук. Тому пріоритетними завданнями  роботи з кадрами є
питання постійного підвищення фахової майстерності, головна мета яких:
(слайд 7)
- задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому
та професійному зростанні;
-  забезпечення  потреб  у  кваліфікованих  кадрах  високого  рівня
професіоналізму і  культури,  здатних компетентно,  відповідально та якісно
виконувати посадові функції;
-  допомога педагогічним кадрам у реалізації  актуальних завдань розвитку,
вдосконалення  і  підвищення  професійної  майстерності  та  рівня
психологічної підготовки;
- активізація творчого потенціалу;
-  формування  здатності  до  швидкої  адаптації  в  умовах,  що  постійно
змінюються;
- постійний творчий розвиток в умовах Нової української школи.



       У КЗО «СЗШ № 64» ДМР працюють троє молодих спеціалістів.
           Згідно річного плану роботи школи та наказу  № 73/1 від 14.09.2020 року      
           «Про організацію стажування молодих спеціалістів» у навчальному закладі    
            продовжила роботу школа учителя-початківця «Молодий учитель: сходинки
           зростання». За кожним молодим спеціалістом були закріплені наставники з   
           числа досвідчених учителів:

№
з/п

ПІБ
молодого

спеціаліста

Освіта
(Що? Де? Коли?)

Спеціальність за
дипломом,

кваліфікація

Наставник Категорія,
педзвання

1 Антонюк
Анастасія
Дмитрівна

Комунальний
заклад  вищої
освіти
«Дніпровська
академія
неперрвної
освіти», 2020 р.

початкова освіта Кожемяка
Наталія
Юріївна

середня
спеціальна,
«старший
учитель»

2 Гудзовата
Сабіна
Вікторівна

Львівський 
національний 
університет ім. 
І.Франка 
університет,
2020

англійська  мова
і література

Олексієнко 
Ірина 
Григорівна

вища, 
«старший 
учитель»

3 Кравчук
Тетяна
Максимівна

Дніпровський 
національний 
університет імені 
Олеся Гончара, 
2020

математика Соловйова
Віра
Анатоліївн
а

Вища,
вчитель-
методист

Молодими спеціалістами та  їх  наставниками складені  індивідуальні  плани
роботи відповідно до стажу.
Основні методи роботи наставників:
- навчання навичкам самоаналізу уроку;
- відвідування уроків своїх колег та їх аналіз;
- підготовка власних відкритих заходів;
- складання планів-конспектів уроків різноманітних типів і видів;
- робота із шкільною документацією;
- організація самоосвіти;
- бесіда з молодими вчителями за конкретними розділами педагогіки;
- обговорення  можливості  застосування  на  уроках  різноманітних  форм  та

методів, спільне прогнозування уроків з визначенням конкретних методик;
- взаємовідвідування  уроків  наставника  та  молодого  вчителя  з  їх

подальшим детальним аналізом;
- консультування  молодого  педагога  щодо організації  навчально-виховного

процесу.
       Адміністрація школи щотижнево проводила індивідуальні співбесіди з
питань організації навчально-виховного процесу, аналізу відвіданих уроків,
надавала  рекомендації,  пропозиції  у  подальшій  роботі  вчителя.  При



плануванні внутрішкільного контролю важливе місце в роботі з молодими
вчителями мав місце попереджувальний та оглядовий контроль, який давав
можливість  виявити  професійний  рівень  роботи  вчителя  та  визначити
помилки з метою їх усунення та корекції. 
       Активізації  творчої  діяльності  вчителів,  залучення  їх  до  науково-
дослідницької  роботи,  стимулювання  неперервної  фахової  освіти,
підвищення  відповідальності  за  результати  навчання  і  виховання  сприяла
атестація четверо педагогів.  Протягом атестаційного періоду здійснювалась
комплексна  оцінка  рівня  кваліфікації  і  професійної  майстерності
педагогічних працівників  та  результатів  їхньої  діяльності.  Протягом  2020-
2021 н. р. вони провели відкриті уроки та виховні заходи.
      З  метою підвищення  фахового  рівня  та  удосконалення  педагогічної
майстерності  у  поточному  навчальному  році  на  курсах  підвищення
кваліфікації були шестеро вчителів.
(Слайд 8)
      Що змінилося в умовах  НУШ? (Слайд 8)

1. Нова українська школа працює на засадах «педагогіки партнерства».

2. Вмотивований учитель.

3. Орієнтація на учня.

4. Виховання на цінностях.

5. Нова структура навчання – 12 років.

6. Інтеграція – новий підхід стандарту.

7.Школа  самостійно формує освітні  програми, складає навчальні плани і 
програми з навчальних предметів. 
       Серед основних позитивних змін нового стандарту – інтегровані уроки.
Інтеграція дає змогу дитині  сприймати предмети і явища цілісно, різнобічно.
Дитина  в  комплексі  пізнає  світ.  Вона  сама  вчиться  здобувати  знання
досліджуючи світ.  Урізноманітнювати діяльність  допомагають нові  засоби
навчання.  Використання  ЛЕГО  –  конструктора  –  гарна  альтернатива
рахунковим паличкам, фішкам для звукового аналізу. «Родзинка» їх в тому,
що дитина поєднує розумові та практичні дії.  Першокласники, граючись в
навчальні  ігри  «Розумники»,  переглядають  безліч  відео,  відпрацьовують
практичні  навички.  Серед  нових  ключових  змін  державного  стандарту  –
зміни в навчальному середовищі. Освітній простір значно розширений.
        Нові зміни чекають щодо зміни типу навчального закладу (слайд 9).
        Досить непростим та напруженим виявився 2020-2021 навчальний рік
для  вчителів  та  здобувачів  освіти.  В  умовах  пандемії  другий  рік  поспіль
пройшло глибоке опанування дистанційного навчання.

         Якість освіти проявляється у рівні навчальних досягнень учнів та у їх
здатності застосовувати отримані знання на практиці. У цьому навчальному
році цей показник складає 30,1%. Це на 2,1% вище від результату минулого
року.  Учні  6-Б,  7-А,  10-А  класів  показали  найнижчий  рівень  якості
навчальних досягнень. Тому необхідно звернути значну увагу на покращення
якості освіти. 58% учнів 4-А класу засвоїли навчальний матеріал на високому



та достатньому рівнях. Десять учнів здобували освіту на сімейному навчанні.
Дев’ять учнів за результатами навчального року отримали Похвальні листи.
Двоє здобувачів  освіти  отримали свідоцтво про здобуття базової  загальної
середньої  освіти  «з  відзнакою»  за  високі  досягнення  у  навчанні.  Один
здобувач освіти нагороджений «Золотою медаллю» за високі досягнення у
навчанні.
       

      
         Показники якості  навчальних досягнень учнів (добрий та високий
рівень навченості):



.

                 

Педагогічний  колектив  школи  працює  над  створенням  сприятливих
умов  для  гармонійного  розвитку  учнів,  набуття  навичок  і  знань,  у  яких
найбільше  виявляються  природні  здібності  в  певних  галузях  діяльності.
Вчителі  школи приділяють велику увагу самостійності  учнів та їх творчій
активності,  використовують  спеціальні  прийоми  розвитку  творчого
мислення. Створена координаційна рада ШАНс (шкільна академія наук, керівник
Конечна О.Б.). Пошук та розвиток обдарованих дітей  і молоді дає позитивні
результати. Здобувачі  освіти  не  лише  приймають  активну  участь  у
Всеукраїнських  предметних  олімпіадах,  конкурсах,  а  й  посідають  призові
місця.
        У період тимчасового призупинення   освітнього процесу, пов’язаного із
поширенням на території України коронавірусу COVID-19, було організовано
навчання  здобувачів  освіти,  забезпечивши  використання  різних  форм
дистанційного  навчання  з  урахуванням можливостей  електронних освітніх
ресурсів:

- сайт школи;
- E-mail дистанційне навчання;
- навчання на платформах соціальних мереж;
- онлайн-курсів на дистанційних платформах; 
- сервісах Office 365.
        Дотримано всі профілактичні заходи



В умовах пандемії два роки поспіль здобувачі освіти та педагоги успішно
опановують  дистанційне  навчання.  За  підсумками  2020/2021  навчального
року  учні  школи вибороли  10  призових  місць  на  міських  Всеукраїнських
предметних  олімпіадах,  3  учнів  стали  призерами  обласного  конкурсу
«Мирний космос».



У міському турі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін 2 призових 
місця здобув учень 11-А класу Коломієць Іван (історія та біологія).   

Таблиця  №2
 Переможці обласних предметних та творчих конкурсів

      За підсумками  2020/2021 навчального року щодо організації роботи зі
здібними  та  обдарованими  учнями  слід  відзначити  вчителів  школи
Соловйову В.А.,  Киян О.В.,  Конечну О.Б.,  Лисенко І.І.,  Коробань А.О.  та
молодого спеціаліста Кравчук Т.М. Саме учні цих вчителів стали призерами



та  переможцями  міського  та  обласного  туру  Всеукраїнських  олімпіад  із
базових дисциплін, предметних та творчих конкурсів.   

Для

якісної  підготовки учнів до участі  в  олімпіадах методична служба школи,
шкільні  методичні  об’єднання  та  шкільна  бібліотека  в  онлайн  режимі
підготували  добірку  матеріалів  із  завданнями всеукраїнських,  обласних та
міських олімпіад із базових дисциплін, довідкову літературу. Вчителі школи
приділяють  велику  увагу  самостійності  учнів  та  їх  творчій  активності,
використовують спеціальні прийоми розвитку творчого мислення. Здобувачі
освіти  були  відзначені  дипломами,  грамотами,  сертифікатами  за
результативну участь у олімпіадах, конкурсах, турнірах різних рівнів. 
         У  контексті  змін,  які  на  сьогодні  відбуваються  у  суспільстві,
надзвичайно актуальним постає питання інтеграції в освітній простір дітей
з  обмеженими  фізичними  та  розумовими  можливостями, які  мають
досягти не гірших навчальних результатів, ніж їхні однолітки. Вісім років у
закладі отримують інклюзивну освіту чотирнадцять дітей: 4 учні- 1-А клас, 2
- учні 2-А клас, 2 учні - 3-А клас, 2 учні - 3-Б клас, 1 учениця - 5-Б клас, 1
учениця - 7-Б клас, 2 учні 9-А клас. (слайд 15).  Підтримка дітей і молоді з
особливими  освітніми  потребами  –  одне  із  завдань  роботи  школи.
Індивідуальна  програма  розвитку  та  безпосередня  допомога  асистента
вчителя – відтворюють прогрес дитини, тобто дитина досягає знань на рівні
свого розвитку.
        У поточному навчальному році вчителі та здобувачі освіти в умовах
карантину опанували дистанційне навчання.  Для  формування інформаційно-
комунікаційної  та  комунікативної  компетентностей  здобувачів  освіти
впроваджено:

• сучасні інформаційні технології - комп'ютер, ноутбук, проектор;
•  залучення  здобувачів  освіти  до  творчої  діяльності  на  різних  етапах

навчальних дисциплін;
•навчально-практичні заняття;
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•опановано вчителями технології дистанційного навчання;
•на  сайті  закладу  створено  розділ,  у  якому розміщено  пояснення  та
завдання  до  тем,  які  вивчалися  під  час  карантину  дистанційно,
додавалися посилання на відеоуроки.

        Освітні інновації,  інформаційно-комунікаційні педагогічні  технології
запроваджено через:

•інтегроване навчання;
•технології групової навчальної діяльності;
•ситуативне моделювання та дискусійні питання;
•проєктні технології.

        Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого
вибору професії. Окрім профорієнтаційної роботи, що проводиться в закладі,
цьому сприяє до профільна і профільна освіта. Старша школа – профільна
(профіль  технологічний).  На  договірній  основі  продовжується  співпраця  з
Дніпропетровським  державним  університетом  внутрішніх  справ,
університетом  ім.  А.Нобеля,  Дніпровським  центром  професійної  освіти,
професійно-технічними  училищами  №  2,  6,  55,  Дніпропетровським
професійним будівельним ліцеєм. 
         Співробітництво із Дніпровським технолого-економічним коледжем
дасть  можливість  учням  старших  класів  отримати  підготовку  за
спеціальностями:
- інженерія програмного забезпечення (технік-програміст);
- харчові технології (технік-технолог з технології харчування);
- готельно-ресторанна справа (адміністратор залу).

Актуальним залишається питання забезпечення школи підручниками.
Учні  школи  90%  забезпечені  навчальною  літературою.  Семикласники
практично увесь навчальний рік працювали за новими програмами, частково
використовуючи електронні версії підручників. Бібліотечний фонд становить
10536. У тому числі підручників,  усього: 6562, з них для учнів 1-4 класів:
1748, 5-9 класів: 3748, 10-11 класів:1066. Організовано співпрацю з філією
бібліотеки №26 м. Дніпра.  Шкільна бібліотека працювала за планом, який
виконано на 100%.
         За останні роки в Україні зроблено значні кроки до створення умов для
формування  здоров'я людини  через  освіту,  але  проблема  поки  що  не
розв’язана  належним чином.  Частка  здорових  дітей  в  Україні,  за  різними
даними, коливається від 4% до 10%. Було створено умови для забезпечення
рухової  активності  школярів  у  обсязі  8  годин  на  тиждень.  На  договірній
основі працюють секції ТАЕКВАН-ДО, футболу. 
          Серйозну роль в питанні повноцінного розвитку і зростання школярів
відіграє організація  харчування,  що  є  одним  з  чинників  збереження
здоров’я учнів. Воно не тільки сприяє загальному зміцненню організму, але
також  може  впливати  на  їхню  працездатність  і  успішність.  Повноцінне
здорове  харчування  школярів сприяє  нормальному  функціонуванню  та
розвитку  дитячого  організму. Усіма  видами  харчування  охоплені  100  %
учнів, гарячим – 85%. Значна увага приділена харчуванню учнів пільгових
категорій. Безкоштовним харчуванням охоплені такі категорії учнів:



26  дітей  отримували  дієтичне  харчування.  Комісія  з  контролю  за
харчуванням, до якої входять і батьки, працювала активно.
           Найважливішою складовою національної системи освіти завжди
було  і залишається виховання  підростаючого  покоління. Метою
здійснення виховного процесу є національно свідома, життєво компетентна,
високоінтелектуальна, творча, здатна до саморозвитку й самовдосконалення
особистість, носій національних цінностей, національних виховних традицій
та звичаїв, морально-педагогічного досвіду українського етносу.

 Сучасна  українська  школа  докорінно  переосмислює  всю  систему
виховання,  оновлює  зміст,  форми  і  методи  духовного  становлення
особистості на основі гуманізації життєдіяльності учня, створює умови для
самореалізації у різних видах творчої діяльності. Головною метою виховання
особистості є підготовка учнів до повноцінного суспільного життя.

Основні  завдання  виховної  діяльності  навчального  закладу  освіти
визначені Законом України «Про освіту», указами Президента України  від
12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», від
12.06.2015  №  334/2015 «Про  заходи  щодо  поліпшення  національно-
патріотичного виховання дітей та молоді»,  від 13.10.2015 № 580/2015 «Про
Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-
2020 роки», від 22.01.2016 № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя
подій  Української  революції  1917-1921  років»,     наказами  Міністерства
освіти  і  науки  України  від  28.05.2015  №  582  «Про  схвалення  Концепції
національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 16.06.2015 № 641
«Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і
молоді, Заходами  щодо реалізації Концепції національно-патріотичного
виховання дітей і молоді та методичними   рекомендаціями  щодо



національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних
закладах»,  від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне  виховання в
системі  освіти», Концепції  Нової  української  школи  (схваленої  рішенням
Колегії МОН України від 27.10.2016р.),  методичними рекомендаціями МОН
України 2018 року   «Щодо запобігання та протидії насильству», Основними
орієнтирами  виховання  учнів  1-11  класів  загальноосвітніх  навчальних
закладів  України,  Національною  стратегією  розвитку  освіти  в  Україні  на
період до 2022 року (Указом Президента України від 25 червня 2017 року
№344/2017),  концепцією  програми  «Школа  доброзичливого  ставлення  до
дитини», Державною соціальною програмою «Національний план дій щодо
реалізації  Конвенції  ООН  про  права  дитини»  на  період  до  2022  року,
проєктом «Безпечна школа» (антибулінг), листом Міністерства освіти і науки
України від 20.07.2020 року № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного
процесу  у  2020/2021  н.  р.  щодо формування  в  дітей  та  учнівської  молоді
ціннісних життєвих навичок».

Система  виховної  роботи  навчального  закладу  заснована  на  ідеї
педагогіки  життєтворчості,  сприяє  становленню  і  розвитку  особистості
школяра,  створенню  ситуації  успіху  та  самореалізації  дитини.  У  закладі
створено  громадсько-освітній  простір  виховання  дітей:  виховання  в
атмосфері  добра  і  творчості,  взаємодопомоги  і  взаємоповаги,  що  дає
суспільству модель ціннісних відносин.

Виховна система закладу - це цілісна структура, яка сприяє успішній
діяльності виховання.
Виховну діяльність спрямовано за принципами: 

 системності;
 національної спрямованості;
 гуманізації та демократизації;
 творчої діяльності;
 самостійності і самореалізації;
 врахування інтересів, запитів різних категорій учнів.

Виховання школярів реалізується в процесі організації: 
 освітньої  діяльності;
 позаурочної та позакласної діяльності;
 роботи органів учнівського самоврядування;
 взаємодії з батьками;
 співпраці зі службами та організаціями.

      Виховна  діяльність  здійснювалась  у  відповідності  до  наступних
ключових напрямів:
•         військово-патріотичне виховання;
•         громадсько-правове виховання;
•         екологічне виховання;
•         художньо-естетичне виховання;
•         родинно-сімейне виховання;
•         моральне виховання;
•         профорієнтаційне виховання;
•         превентивне виховання
•         формування здорового способу життя;



•         розвиток творчих здібностей.
Та відповідно до основних орієнтирів виховання:
•         ціннісне ставлення до себе;
•         ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;
•         ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
•         ціннісне ставлення до праці;
•         ціннісне ставлення до природи;
•         ціннісне ставлення до культури і мистецтва.
        Основною метою у  вихованні  учнів  у  2020-2021  навчальному році  є
продовження формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої,
духовно  і  морально  зрілої  особистості,  готової  протистояти  ворогам
Батьківщини та асоціальним впливам, вміння вирішувати особисті проблеми,
творити себе і оточуючий світ.
        Серед  основних  завдань  —  національно-патріотичне  виховання  на
засадах  загальнолюдських,  полікультурних,  громадянських  цінностей,
забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини,
формування  соціально  зрілої  творчої  особистості,  громадянина  України  і
світу,  підготовка  учнів  до  свідомого  вибору  сфери  життєдіяльності  та
підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.
        Виховна  робота  в  2020-2021  навчальному  році  була  направлена  на
створення  сприятливих умов для  всебічного  розвитку дітей на  кожному з
вікових  етапів,  їх  адаптації  в  соціумі,  формування  демократичного
світогляду,  ціннісних  орієнтирів,  засвоєння  морально  -  етичних  норм,
сприйняття власної індивідуальності,  впевненості в собі,  на усвідомленому
виборі  здорового  способу  життя,  на  осмислення  самовизначення  у  виборі
професії,  на  пропаганду  духовних  надбань  українського  народу,  на
виховання любові до рідної землі, мови, на формування правової культури,
негативного  ставлення  до  протиправних  діянь,  розвиток  учнівського
самоврядування,  співпрацю  з  батьками,  з  закладами  охорони  здоров’я  та
громадськими організаціями.

Педагогічний  колектив   створює  сприятливі  умови  для поліпшення
рівня  виховного  процесу,  плідно  працює  над  виховною  проблемою
«Становлення  та  розвиток  особистості  учня  на  основі  національних
цінностей та толерантності».
         Для  реалізації  проблемної  теми  було  розроблено  річний 
план виховної роботи, який  охоплює  всі  напрями  виховання, включає  в  
себе  календарні, традиційні шкільні  свята, різноманітні заходи.  

На  позакласних  заходах  класні  керівники  виховують  національну              
самосвідомість, патріотизм, формують  фізичну  та екологічну культуру,
здоровий спосіб життя,та створюютьумови для розвитку творчої особистості.

З метою поширення  правових  знань,  підвищення  рівня  правової
освіти, профілактичної та  превентивної  роботи,  а  також  забезпечення
повноцінногорозвитку   дітей  і  молоді,  охорони  та  зміцнення  їхнього 
здоров’я, формування  фізичних  здібностей  особистості  у  2020-2021
навчальному році було  проведено ряд заходів.

Навчальний  рік  розпочався  святом  Першого  дзвоника  та  першим
тематичним уроком на тему: «Вересневі зустрічі в Країні Знань». За високі



досягнення  під  час  дистанційного  навчання  11  вересня  урочисто  було
нагороджено здобувачів освіти.
          У сучасних суспільно-політичних умовах, коли Україна ціною життя
Героїв  Небесної  Сотні,  зусиллями  українських  військових,  добровольців,
волонтерів  відстоює  свободу  і  територіальну  цілісність,  пріоритетного
значення набуває патріотичне виховання учнівської молоді. Не залишились
осторонь  учні  нашої  школи.  Були  проведені   години  спілкування  та
патріотичні благочинні акції:

 до відзначення Дня Гідності та Свободи «Борись Вкраїно, за свободу,
бо кров і сльози пролились…»;

 до Дня Збройних Сил України та Різдвяних свят «Нехай ангели тебе
оберігають»;

 до Великодня «Віримо. Надіємось. Любимо».
      З  нагоди  Дня  Козацтва  до  навчального  закладу  завітали  спеціалісти
Дніпровського  історичного  музею  імені  Д.  Яворницького.  Під  час
інтерактивного уроку молодші школярі дізналися багато цікавого про те, як
навчались наукам козаки.  А старшокласники стали активними учасниками
історичної гри «Революції України. 1917р., 2013 р.»
       Показали свою вправність, кмітливість, стійкість учні 6-х класів під час
змагань з нагоди Дня Збройних Сил України «Майбутні захисники держави»
та  молодші  школярі  2-х  класів  –  у  ході  свята-конкурсу  «Кмітливі,
винахідливі, сильні».
      

         18 лютого 2021 р. старшокласники вшанували героїв Небесної Сотні в
ході проведення лінійки-реквієму «Герої не вмирають».
        З нагоди Дня Пам’яті та Примирення та Дня Перемоги учні 9, 11 класів
долучилися  до  створення  проєкту  «Пам’ятати  заради  майбутнього».
Старшокласники  декламували  вірші  воєнних  років  відомих  поетів   на
українській, польській, англійській, італійській, російській мові. 
      З 01 по  18  грудня  2020  року  тривав  Місячник  морально-правового
виховання. В рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» та до
Дня права  було  організовано виставку малюнків і плакатів на тему «Я маю
право».
          Познайомитись  з історією українського козацтва мали змогу учні
школи  під  час  екскурсії  на  острів  Хортиця,  до  краєзнавчого  музею
Запоріжжя. Також, школярі побували на виставі кінного театру.
           Реалізації завдань екологічного виховання сприяло проведення у
навчальному закладі онлайн-марафону «Чорнобиль не має минулого часу»,
в якому взяли участь учні 5– 11 класів ( з нагоди річниці Чорнобильської
трагедії).  Активну  участь  у  конкурсі  презентацій  «Героїзм  та  мужність
ліквідаторів ЧАЕС» взяли старшокласники.
         У  рамках  міської  програми  «Чисто  Дніпро»  22  квітня  2021  р.
здобувачі  освіти,  вчителі,  батьки  взяли  участь  у  трудовій  акції  по



упорядкуванню шкільного подвір’я і прилеглої території та долучилися до
загальноміської  акції  «Дніпро  квітучий».  Старшокласники  висаджували
липи у шкільному саду та троянди на клумбах.
         Важливу  роль  в  естетичному  вихованні  відіграють  твори
образотворчого  мистецтва,  музика,  художня  література,  театр,  кіно,
телебачення тощо. Тому здобувачі навчального закладу за ініціативи лідерів
учнівського  самоврядування влаштували літературний марафон «Її життя –
то промінь сонця» з нагоди 150 річниці від дня народження Лесі Українки.
        Учні  молодших  класів  стали  учасниками  захоплюючої  вистави
Дніпровського  театру  ляльок  «Мама  для  мамонтеняти».  Також,
познайомилися із найкращими мальовничими парками  під час екскурсії по
місту. 
         З нагоди Всесвітнього Дня Космонавтики молодші школярі мали змогу
поринути у незвіданий космічний простір під час інтерактивної гри «Услід за
кометою» та стати активними учасниками конкурсу на кращого конструктора
космічного корабля.
         Варто відмітити плідну роботу учасників різних мистецьких заходів,
конкурсів, які проводилися в закладі освіти та на міському рівні.
 

РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ У ФЕСТИВАЛЯХ  ТА КОНКУРСАХ
у 2020/2021 н.р.

№
з/п

Назва конкурсу Результативність
район місто ПІ учасника

1 III Всеукраїнський урок доброти сертифікат
учасника

класні колективи

2 Творчий учнівський конкурс «Хто
він  –  Дмитро  Яворницький?».
Номінації:

- Презентація;
- Малюнок;
- Твір

подяка за
найвищу

активність

Коломієць Іван
Міщенко Данило
Фабрицій Камелія
Бондар Єлизавета

3 Конкурс  з  образотворчого
мистецтва  «Святий  Миколай  до
нас завітай»

учасник
учасник

Мазай Анна
Булах Данило

4 Міський  конкурс  «Мій  домашній
улюбленець». Номінації:

- «Краще оповідання»
- «Глядацька симпатія»

ІІ місце
глядацька
симпатія

Давиденко Андрій
Черненко Діана

Фабрицій Камелія

5 Міський  конкурс  «Новорічна
композиція». Номінації:

- «Новорічний вінок»
- «Новорічна композиція»

подяка за
активну
участь

Бондар Єлизавета
Міщенко Іван

6 Міський  етап  Всеукраїнського
конкурсу  дитячого  малюнку
«Зоологічна галерея»

активна
участь

Гузюк Валерія
Кузьменко Катерина



7 Міський  фестиваль  дитячо-
юнацької творчості «Зоряне коло».
Номінації:

- «Вокал»
- «Художнє слово»

І місце
лауреат

І місце Петренко Августа
Бондар Єлизавета

             Виховними досягненнями ціннісного ставлення до себе є вміння
цінувати  себе  як  унікальну  та  неповторну  особистість,  знати  наслідки
негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я, прагнення бути фізично
здоровою людиною. У зв’язку з цим було проведено бесіди: «Коронавірус:
профілактика  інфікування  і  поширення», «Якщо  хочеш  бути  здоровим  –
загартовуйся!» (1-4 класи), «Безпечна поведінка під час канікул – запорука
здорового  відпочинку»,  «Чистота  рук  –  запорука  здоров’я  (5-8  класи);
профілактичні  бесіди  шкільної  медсестри,  бесіди  в  початковій  школі
«Профілактика інфекційних захворювань», конкурс плакатів «Скажемо «Ні!»
шкідливим  звичкам».  Класні  керівники  систематично  проводили  бесіди,
інструктажі з  безпеки життєдіяльності  (правила дорожнього руху,  правила
пожежної  безпеки,  поведінки  на  воді,  поводження  з  газом,
електроприладами,  вибухонебезпечними  предметами,  поведінки  в
громадських місцях, профілактики інфекційних захворювань).
            Важливою ланкою виховної роботи є пропаганда здорового способу
життя. Згідно з планом виховної роботи, з 14 по 18 вересня 2020 року тривав
Олімпійський  тиждень, в  рамках  якого  проведені  «Олімпійські  уроки».  В
ході місячника «Увага! Діти на дорозі!» у вересні пройшов конкурс дитячого
малюнку  «Правила  дорожні  знай  –  їх  завжди  пам’ятай!».  Частим  гостем
навчального  закладу  у  рамках  проєкту  «Школа  та  поліція»  є  старший
інспектор  Управління  патрульної  поліції  лейтенант  поліції  Переясловець
Ірина,  яка  проводить  просвітницько-профільні  бесіди  із  учасниками
освітнього  процесу  на  теми:  «Безпечна  дорога  до  школи»,  «Небезпечні
речовини», «Як себе поводити з невідомими людьми».
        Виховними  досягненнями  ціннісного  ставлення  до  сім’ї,  родини,
людей  є  знання  та  розуміння  особистих,  родинних,  громадських,
національних  та  загальнолюдських  цінностей,  традицій.  Уміння
співпрацювати з іншими, працювати в групі та колективі, уміння прощати та
просити  пробачення,  єдність  моральної  свідомості  та  поведінки,  єдність
слова і діла. 
       З нагоди Міжнародного Дня людей з інвалідністю з 10 листопада по
3  грудня  у  школі  пройшла  благочинна  акція  «Душу  зцілюєм  добром».
Канцтовари,  іграшки,  миючі  засоби,  предмети особистої   гігієни передали
вихованцям дитячого будинку «Оберіг» та Будинку дитини № 2.
      Напередодні  свята  Миколая,18  грудня  2020  року  до  навчального
закладу  завітали  працівники Дніпровського  історичного  музею імені  Д.  І.
Яворницького. Багато цікавого дізналися школярі з історії виникнення свята,
як відзначали Різдво і Новий рік наші предки, коли і як завітала до українців
святково  прибрана  ялинка.  Бажаючі  змогли,  навіть,  спробувати  створити
ялинку із шоколаду.



       24 грудня 2020 року у школі пройшли заходи з нагоди Нового року та
Різдва. Веселі естафети, цікаві ігри, вікторини, квести – кожен бажаючий мав
змогу обрати розваги за своїми уподобаннями.
         Впродовж  року  проводили  значну  роботу  щодо  попередження
правопорушень, профілактики булінгу у шкільному  середовищі та випадків 
торгівлі людьми. Питання з профілактичної роботи серед здобувачів освіти
розглядалися  на  нарадах  при  директорові,  на  засіданнях  методичного
об’єднання класних керівників, батьківських зборах.
           Особливу  увагу  приділяли  роботі  щодо  попередження  шкільного
булінгу. Дуже небезпечним та поширеним  стало явище цькування в  школах.

Усі  заходи  сприяють  поліпшенню  умов  навчання,  розвитку  та
вихованню дітей.  З  учнями школи,  схильними до девіантної  поведінки та
пропусків навчальних занять без поважних причин, проводилася планомірна
робота щодо охоплення їх навчанням та позаурочною діяльністю .
      Приділялася  увага  роботі  з  попередження  наркоманії,  алкоголізму,
боротьбі з тютюнопалінням серед неповнолітніх. З метою профілактики та
пропаганди здорового способу життя, боротьби з наркоманією та СНІДом.
Відповідно  до  річного  плану  роботи  проводилися  тематичні  заходи. У
навчальному  закладі  розроблено  наскрізну  систему  бесід  та  тематичних
годин  з  морально- правового виховання.  Під  час  виховних  годин  класні
керівники  застосовували  інтерактивні  методи  роботи,  використовували
методику колективної творчої діяльності.

      У  рамках  Всеукраїнського  тижня  права  у  грудні  2020  року  у
навчальному закладі проведено заходи: 

- година  спілкування  «Що  таке  правопорушення?  Їх  види.
Відповідальність за них»;

- профілактичні  бесіди  «Психологічний  клімат  в  колективі.  Шляхи
вирішення конфліктних ситуацій»;

- правова  абетка  «Запобігання  розвитку  егоїзму,  жорстокості,
агресивності»;

- година гендерного виховання «Стосунки рівності й поваги»;
- відеолекторій для батьків «Дитяча бездоглядність – крок до злочину»;
- диспут «Твоє життя – твій вибір»;
- виховна година «Знаємо та реалізуємо свої права».

Реалізація профілактичної програми «Школа і поліція» спрямована на
налагодження відкритого продуктивного діалогу учнів з працівниками поліції
при  обговоренні  важливих  правових  проблем  та  формування  їхньої
правосвідомої поведінки як у школі, так і поза нею. У рамках просвітницько-
профілактичної  програми  «Школа  і  поліція»  працівник  УПП  в
Дніпропетровській  області   Переясловець  І.О.  проводила  профілактичні
заняття  з  учнями  2-11  класів  на  теми:  «Відповідальність  підлітків  за
порушення  закону»,  «Протидія  булінгу  в  дитячому  середовищі»,  «10
головних правил безпеки для дітей».

Значне місце у виховній роботі займає організація діяльності з питань
соціального захисту неповнолітніх. Це відображено у річному плані школи, у
планах  роботи  класних  керівників,  педагога-організатора  та  ради  лідерів.



Питання  з  охорони  прав  дитини  розглядалися  на  засіданнях  педради,
методоб’єднаннях класних керівників, нарадах при директорі.

На початку навчального року з метою обліку дітей та сімей, які
потребують  соціальної  підтримки,  складені  соціальні  паспорти  класів  та
школи.  Класні  керівники  вивчали  умови  проживання  учнів  соціально
незахищених категорій, вели індивідуальну роботу з ними. Важливо, що діти
вищезазначеної  категорії  залучалися  до  суспільно-громадського  життя
навчального  закладу.  Адміністрацією  школи  здійснювався  контроль  за
продовженням навчання та працевлаштуванням випускників.

Педагог-організатор  Суліма  А.  О.  відповідає  за  супровід  дітей
пільгових категорій, що навчаються у навчальному закладі. На них створена
електронна база даних, яка відновлюється відразу, якщо відбуваються зміни.
На  початок  та  кінець  навчального  року  були  підготовлені  списки  учнів
пільгових  категорій.  Станом  на  01.06.2021  року  на  обліку  у  навчальному
закладі перебуває 97 дітей соціально незахищених категорій, з них:

- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування –20
- дітей з інвалідністю – 2
- з малозабезпечених сімей – 2
- з багатодітних сімей – 56
- чорнобильців – 1
- учасників АТО – 16
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            Діти пільгових категорій

сироти та позбавлені 
батьківського піклування

діти з інвалідністю

з малозабезпечених сімей

багатодітні

Аналізуючи списки  дітей  пільгових  категорій  можна  відмітити
зростання кількості цих дітей з кожним роком. Вони постійно перебувають
під контролем адміністрації  школи та  класних керівників.  Впродовж року
діти пільгових категорій мали можливість безкоштовно відвідувати театри,
музеї та інші заклади культури. Один раз на два роки діти-сироти та діти,
позбавлені  батьківського  піклування  отримують  шкільну  та  спортивну
форму,  а  влітку  оздоровлюються  у  заміських  таборах  відпочинку.  З  їх
опікунами підтримується постійний зв'язок.



         Медичне  обслуговування учнів  та  працівників  школи
організовано  згідно  з  чинним  законодавством.  Для  якісного  медичного
обслуговування учнів та  вчителів у закладі  обладнаний медичний кабінет,
який  оснащено  на  100%,  забезпечено  медикаментами  у  повному  обсязі.
Навчальний  заклад  укомплектований  медичною сестрою,  яка   професійно
організовує  систематичне  та  планове  медичне  обслуговування,  забезпечує
профілактику  дитячих  захворювань.  Відповідно  до  результатів  щорічного
медичного  огляду  дітей,  на  підставі  довідок,  які  видані  лікарями,
формуються  спеціальні  медичні  групи,  а  також  уточнені  списки  учнів
підготовчої, основної групи та визначаються учні, які звільняються від занять
фізичною  культурою  за  станом  здоров’я.  Визначається  група  дітей,  які
отримують дієтичне харчування (26 учнів).
          Виховання здобувача освіти у школі і сім’ї – щоденний нерозривний
процес.  Тому  педагогічний  колектив  працює  у  тісній  співпраці  з
батьківською  громадськістю.  Опорою  у  роботі  є  батьківський  актив.
Співбесіди  з  батьками,  спільні  заходи  дають  змогу  більш  ефективно
організовувати  навчально-виховний  процес. З  метою ефективної  взаємодії
всіх  учасників  освітнього  процесу   (вчителів,  здобувачів  освіти,  батьків)
укладено Меморандум про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу.
Головним  змістом  визначено:  прагнення  забезпечити  конструктивність
позицій та оптимальний результат спільної праці.
        Контроль – це важлива та об’єктивно необхідна функція управління.
Контроль  закладений  у  плані  внутрішкільного  контролю.  Ефективність
здійснення контролю зумовлює якість реальних і  подальше прогнозування
бажаних показників  розвитку  закладу.  Аналіз  результатів  внутрішкільного
контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічних рад, відповідних
наказах по школі.  Впродовж начального року адміністрацією перевірено у
закладі стан виконання навчальних планів і програм, виконання планування
роботи,  соціальний захист,  харчування  учнів.  Адміністрацією школи  було
перевірено  стан  дистанційного  навчання,  видано  накази.  Систематично
тримали на контролі правильність ведення шкільної документації,  питання
організації харчування, дотримання санітарно-гігієнічного режиму.
          На  виконання  Закону України  «Про звернення громадян» для
забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення у закладі
організовано  роботу  зі  зверненнями  громадян,  особистий  прийом.  За  ІІ
півріччя  2020  та  І  півріччя  2021   року  письмових  скарг  не  було.  На
особистому  прийомі  переважно  розглядалися  питання  працевлаштування,
звільнення, влаштування дітей до школи, вибуття дітей до інших навчальних
закладів,  надання  працівникам  відпусток.  Усі  заяви  розглядались  у
визначений законодавством термін.
          Успішне та результативне навчання і  виховання  не можливі без
належної  матеріально-технічної  бази.  Сучасна  матеріальна  база,
використання  нових  технологій,  у  тому числі  і  комп’ютерних,  є  одним із
головних чинників ефективної роботи закладу.
          Будівля школи прийнята в експлуатацію 90 років тому, але колективу
вдається підтримувати належний рівень приміщень, території. Фінансування



потреб  закладу  проводиться  централізованою  бухгалтерією  департаменту
освіти. Освоєно бюджетні та спонсорські кошти.

На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти
із  обсягу  освітньої  субвенції  департамент  гуманітарної  політики  забезпечив
початкові  класи  партами,  технічними  засобами  навчання  (ноутбуки),
дидактичними  матеріалами,  улаштовані  мультимедійна  кімната  та  ресурсна
кімната, забезпечено технічними засобами навчання (ноутбуками, планшетами,
проекторами, інтерактивною дошкою, дидактичними матеріалами).

Навчальний заклад увійшов до програми мера Філатова Б.А. «Місто без
околиць». Проведено капітальний ремонт спортивної зали.

Завдяки благодійним внескам батьківської громадськості придбані:     
- коркові  дошки,  шафи,  полиці  для  взуття,  плазмові  панелі;

відремонтовані стелі, освітлення, панелі (в класних кімнатах);
- покриття  утеплювачем та  облаштування  труб  газопостачання,  заміна

освітлення в прибиральнях, роздягальні, шкільних коридорах;
- проведено  поточні  ремонти  теплиці  (фарбування),  котельної

(фарбування), фасаду (часткове фарбування), коридори (часткове фарбування).
Системи опалення,  водо-  та  енергопостачання  знаходяться  у  задовільному
стані.
        Батьки фінансують обслуговування принтера, послуги Інтернет. Більш
детальну інформацію про використання позабюджетних коштів (благодійних
внесків  батьківської  громадськості)  можна  отримати  із  щомісячного  звіту,
розміщеному на сайті закладу. 
       Окрім того, інвентаризаційна комісія, створена з працівників закладу
розглядала питання використання коштів та облік матеріальних цінностей за
2020  рік  та  за  2021  рік  станом  на  01  червня.  Працівниками  відділу
централізованої бухгалтерії при департаменту гуманітарної політики ДНР №
1 (закладів  освіти Амур-Нижньодніпровського та Індустріального районів)
планово  проводиться  інвентаризація  майна.  Отримані  зауваження  щодо
збереження та оприбуткування матеріальних цінностей (ноутбук, проектор). 
          Враховуючи  сучасні  вимоги,  більшість  рішень  приймаються
враховуючи  інтереси  усіх  сторін  навчально-виховного  процесу.  Контроль
здійснюється  заради  позитивного  кінцевого  результату.  Вважаю  роботу
закладу і мене, як керівника навчального закладу, у 2020/2021 навчальному
році задовільною.
          Основними модулями програми розвитку навчального закладу є:
• Раціональне використання ресурсів закладу
• Впровадженння новацій в управлінську діяльність школи
• Створення сучасних умов організації освітнього середовища
• Покращення матеріально- технічної бази школи



         У  сучасній школі на перший план ставиться якість надання освітніх
послуг. 
          Враховуючи вище зазначене,  у роботі закладу головними завданнями
на 2021-2022 навчальний рік визначено:
     -  забезпечення формування та належного розвитку мережі відповідно до
потреб громадян, рівних умов доступу до якісної освіти;
     -  забезпечення системи заходів щодо реалізації нового змісту початкової
освіти,  створення  умов  для  психолого-педагогічної  адаптації  дитини  до
шкільного освітнього середовища та мотивації до навчання;
     - створення сприятливих умов для збереження  та зміцнення фізичного,
психологічного  і  духовного  здоров’я  дітей,  забезпечуючи  їх  повноцінний
гармонійний розвиток;

- забезпечення наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку 
та учнями перших класів, у роботі вчителів початкової школи та школи    
ІІ ступеня;

- формування умов для диференціації навчання, посилення професійної
орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення профільного навчання,
індивідуальної  освітньої  траєкторії  розвитку  учнів  відповідно  до  їх
особистісних потреб, інтересів та здібностей;

- надання освітніх послуг шляхом застосування дистанційного навчання
учнів  за  певними  освітніми  або  освітньо-кваліфікаційними  рівнями
відповідно до державних стандартів освіти;

-  здійснення  комплексу  заходів  щодо  посилення  національно-
патріотичного  виховання,  збагачення  духовного  потенціал  учнівської
молоді,  відродження  кращих  надбань  українського  народу,  його
культурних і національних традицій;

-  об’єднання  зусиль  всіх  учасників  навчально-виховного  процесу  для
створення  здорового  шкільного  середовища  шляхом  приведення  всіх



елементів  освітнього  процесу  у  відповідність  зі  станом  здоров’я  та
психофізіологічними можливостями дітей та учнів;

-  налагодження  партнерських  стосунків  між  педагогами,  учнями,
батьками,  що  дозволить  забезпечити  дієву  систему  взаємної
відповідальності за виховання дітей, збереження фізичного, психічного,
духовного здоров’я, підготовки до успішної організації життєвих планів;

-  забезпечення  інтеграції  дітей  з  особливими  потребами  у
загальноосвітній  простір  шляхом  впровадження  інклюзивного  навчання,
вдосконалення нормативної бази, вирішення концептуальних теоретичних
та організаційних питань, опанування педагогічними працівниками нових
методик та програм;

 -   забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей;
 -  запровадження  оновленого  змісту  освіти  шляхом  використання

інноваційних  технологій  навчання  з  метою  стимулювання  самоосвіти,
самовдосконалення та посилення соціальної компетентності усіх учасників
навчально-виховного процесу; 

 -  формування у вчителів медіа-культури і забезпечення їх підготовки до
ефективної  взаємодіїі  з  сучасним  інформаційним  середовищем  шляхом
використання медіа-освітніх Інтернет-технологій у навчально-виховній та
науково-дослідницькій діяльності;

 - забезпечення належного психологічного і соціального супроводу дітей
та батьків, у тому числі, постраждалих внаслідок військових дій;

 - створення умов для забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді,
охорони та зміцнення їхнього здоров’я, фізичних здібностей особистості,
гармонії тіла і душі; виховання потреби у регулярних заняттях фізичною
культурою, у прагненні до оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями і
навичками, вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях
і надавати необхідну допомогу собі та оточуючим;

-  забезпечення  умов  для  подальшого  удосконалення  системи
електронного  документообігу  у  межах  єдиного  інформаційно-освітнього
простору  міста,  якісного  інформаційного  наповнення  шкільного сайту,
доступу до мережі Інтернет усіх учасників навчально-виховного процесу
та здійснити заходи щодо інформаційної безпеки;

-  забезпечення наступності у розвитку професіоналізму педагогів шляхом
організації систематичної науково-методичної роботи з вчителями різних
категорій у міжкурсовий період;

-  удосконалення  системи  роботи  з  педагогічними  кадрами,
забезпечуючи  безпосереднє  зростання  рівня  педагогічної  майстерності
вчителів через координацію зусиль методичних структур різногорівня;

-   забезпечення соціального захисту педагогічних працівників з метою
утвердження високого статусу та престижу професії вчителя;
  -  організація  вивчення  попиту  ринку  праці,  проведення
профорієнтаційних  заходів  щодо  орієнтації  учнів  на  вибір  майбутньої
професії;

- забезпечення підготовки матеріально-технічної бази школи до роботи в
осінньо-зимовий період, проведення обстеження технічного стану будівель
і споруд.
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