
           

 

          Шановні учасники онлайн-конференції! 

 Сьогодні ми підводимо підсумки  діяльності закладу у 2019/2020 

навчальному році та окреслюємо основні завдання на новий навчальний рік.  

         Закінчився 2019/2020 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. (Слайди 2,3,4). 

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно 

розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як 

педагогічна рада, батьківська Рада  школи (голова -  Шенклян Світлана 

Вячеславівна), батьківські комітети класів, профспілковий комітет (голова -  

Соловйова Віра 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  448 учнів, 

середня наповнюваність 28 (слайд 5). 

         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 01.01.2020 року педагогічний колектив навчального закладу 

налічував 30 учителів (100% жінок). З них основних працівників - 27, з яких 

2 перебуває у відпустці по догляду за дитиною; сумісників – 3.  

 (Слайд 6) 

За кваліфікаційним рівнем: 

 

Кваліфікаційний  

рівень 

Кількість 

педпрацівників 

% від загальної 

кількості 

Спеціаліст 7 23 

ІІ категорія 4 13 

І категорія 1 3 

Вища категорія 12 40 



Без категорії 6 21 

      

      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. 

Що змінилося у школах ? (слайд 9) 

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.Школи  самостійно формують освітні  програми, складають навчальні 

плани і програми з начальних предметів  

      З метою підвищення фахового рівня та удосконалення педагогічної 

майстерності у поточному навчальному році вчителі початкових класів 

пройшли тренінги НУШ, отримали сертифікати. 

 
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 (Слайд 11) 

 

         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. (слайд 12). 

 

 



 

 

         Якість освіти проявляється у рівні навчальних досягнень учнів та 

у їх здатності застосовувати отриманні знання на практиці. 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). 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.  

  

       Більш детально прокоментує дане питання Вдовина Т.І., заступник 

директора з навчально-виховної роботи. 

 

       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; 

•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). 

 

         Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу 

визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і 

проводиться відповідно до законів України «Про охорону праці», «Про 

дорожній рух»,  «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і 

норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 

організацій навчально-виховного процесу та інших численних нормативних 

актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи 

знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Питання охорони 

праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на 

нарадах при директорові. Кожна класна кімната, кабінет, спортивна зала 

мають необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. 

Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів щодо безпечної 

поведінки. Проводиться профілактична робота з учнями по різним напрямам 

безпеки життєдіяльності. Перед виходом учнів на канікули систематично 

класними керівниками проводяться бесіди з обов'язковим записом у класний 

журнал. Особлива увага приділяється поведінці дітей під час відвідування 

водоймищ, при переході проїжджої частини, поводження з вогнем, 

користування джерелами електроструму, поводження з вибухонебезпечними 

предметами, отруєнням. 

            Під час проведення екскурсій до театрів, музеїв, на виставки 

відповідальні класні керівники повторюють з учнями дотримання правил 

поведінки під час подорожей, проводять інструктажі з відповідним записом у 

журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності. 

 

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: 



 

      

Пільгове

харчування

294 чол. ( 66%)

Діти, батьки яких

є учасниками

АТО

13 чол.
Діти-інваліди

3 чол.

Діти, які постраждали

внаслідок ЧАЕС

1 чол.

Сироти та позбавлені

батьківського

піклування

20 чол.

Малозабезпечені

3 чол.

Багатодітні

48 чол. 

Учні 1-4 класів

206 чол.

 
 

20 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, творча, 

здатна до саморозвитку й самовдосконалення особистість, носій 

національних цінностей, національних виховних традицій та звичаїв, 

морально-педагогічного досвіду українського етносу. 

 Виховна робота школи здійснюється з урахуванням основних положень 

Конституції України, згідно з Законами України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про мови в Україні», «Про охорону дитинства», «Про 

попередження насильства в сім’ї». 

Створена у школі система виховної роботи дозволяє учням отримати 

досвід соціальної активності, сприяє формуванню життєвих компетенцій 

школярів. 

         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. Першочерговим 

завданням у 2019-2020 навчальному році було отримання медичної ліцензії 

на провадження господарської діяльності з медичної практики.  

           

          Успішне та результативне навчання і виховання  не можливі без 

належної матеріально-технічної бази. 

 

 



 

•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; 

•із обсягу освітньої субвенції департаментом гуманітарної політики 

улаштовані мультимедійна кімната та ресурсна кімната, забезпечено 

технічними засобами навчання (ноутбуками, планшетами, проекторами, 

інтерактивною дошкою, дидактичними матеріалами); 

•завдяки благодійним внескам батьківської громадськості придбані:      

- коркові дошки, шафи, полиці для взуття, плазмові панелі; 

відремонтовані стелі, освітлення, панелі (в класних кімнатах); 

- стенд «Збережи життя»; пожежний щит, стрілки «Направлення до 

виходу» та схеми планів евакуації на люмінесцентній основі, панелі та 

фарбування стін корпусу А, покриття утеплювачем та руберойдом труб 

газопостачання, повна заміна освітлення в прибиральнях, роздягальні, 

шкільних коридорах; 

•залучення спонсорських внесків випускника школи допомогло 

улаштувати панелі ІІ і ІІІ коридорів у корпусі А. 

 

          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 2019/2020 навчальному 

році задовільною. 

          
 


