ЗВІТ ДИРЕКТОРА ВАНЬКОВИЦЬКОГО ЗЗСО І-ІІ СТ. ПРО
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЗА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ
РІК
Робота Ваньковицького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Рудківської
міської ради Самбірського району Львівської області у 2021/2022 навчальному році була
спрямована на реалізацію положень Конституції України, на виконання Закону України «Про
освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін
до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», Указу Президента України від 09
липня 2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період
до 2021 року», постанови Кабінету Міністрів від 27 серпня 2010 року № 776 «Про внесення
змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №24», постанови Кабінету
Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту
початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011
року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої
освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження
Державного стандарту початкової освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від
14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 904/27369
«Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до
наступного класу», листа Міністерства освіти і науки України від 23.03.2021 № 1/9-173 «Щодо
організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину»,
створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення
культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого
статусу педагогічних працівників у суспільстві, в галузі освіти громади.
У 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив школи працював над реалізацією
педагогічної проблеми: «Розвиток творчої ініціативи вчителя та учня на основі сучасних
підходів до організації освітнього процесу» та виховної проблеми: «Формування патріота
і громадянина, національно свідомої, цілісної, гармонійно розвинутої особистості,
здатної до адаптації в суспільстві».
Мережа класів та контингент учнів
Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження і
розвитку шкільної мережі.
На початку 2020/2021 навчального року у школі було відкрито 9 класів. Мова навчання –
українська.
Станом на 05.09.2020 кількість учнів становила 63 особи. Середня наповнюваність учнів
у класах складала – 7 осіб.
Упродовж року із школи вибув 1 учень, прибуло 5 учнів. Кількість учнів на кінець
навчального року становила - 67 учнів.
Для забезпечення своєчасного й у повному обсязі обліку дітей шкільного віку та учнів, на
виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 13, 665 Закону України «Про освіту», ст.37
Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про охорону
дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження
Порядку ведення обліку дітей
шкільного віку та учнів», адміністрацією школи було
проведено облік дітей та підлітків шкільного віку, було організовано роботу щодо охоплення
навчанням дітей шкільного віку, які проживають за територією обслуговування закладу.
Адміністрацією та педагогічним колективом закладу було:
 складено список дітей майбутніх першокласників на 2021/2022 навчальний рік;
 складено та подано до відділу освіти статистичні звіти за затвердженими
формами про кількість дітей і підлітків шкільного віку території обслуговування
школи;
 складено та подано до відділу освіти статистичний звіт Форма № 77-РВК;

Стан працевлаштування випускників
На виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту» в частині
здобуття молоддю повної загальної середньої освіти та працевлаштування випускників 9-го
класів, з метою контролю за охопленням повною загальною середньою освітою дітей і
підлітків шкільного віку в закладі була запланована і проведена робота як з учнями так і з
батьками:
 школа забезпечена законодавчими та нормативними документами, які передбачають
обов’язкову повну загальну середню освіту;
 під час освітнього процесу та в позаурочний час проводилася профорієнтаційна робота з
учнями;
 на класних годинах учителі вчили дітей вірно обирати та здобувати професію, вміло
знаходити роботу за професією, розкривали певні правила та прийоми пошуку роботи,
допомагали уникати помилок, оволодівати навичками правильно:
- використовувати джерела що містять інформацію про навчальні заклади та
наявність вакансій;
- складати резюме і листи до роботодавців, оголошення про пошук роботи;
- спілкуватися з роботодавцем,
- оформляти анкети та інші документи для вступу до вищих навчальних закладів та
прийому на роботу;
- підготуватися до співбесіди з роботодавцем, щоб успішно її пройти;
 класний керівник обговорювала з батьками на класних зборах нюанси роботи з дітьми
щодо вибору професій, навчального закладу.
В школі робота була спрямована на всебічне охоплення випускників повною загальною
середньою освітою, здійснювався контроль за навчанням, в наявності документи, що
підтверджують подальше навчання та працевлаштування випускників.
Працевлаштування випускників 9 класів
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Робота з кадрами
Упродовж року навчальний заклад в основному був забезпечений кадрами.
У 2020/2021 навчальному році у школі працювало 16 педагогічних працівників, у тому
числі 1 директор, 1 заступник директора з навчально-виховної роботи, 1 педагог-організатор.
88% вчителів мають повну вищу освіту на рівні спеціаліста/магістра, 2 вчителі мають
середню спеціальну освіту.
Якісний склад вчителів-предметників має наступний розподіл за кваліфікаційними
категоріями:
1
2
3

Вища категорія
І категорія
ІІ категорія

6
6
1

37,5%
37,5%
6,25%

4
5
6

Спеціаліст
11 тарифний розряд
«Старший учитель»

1
2
3

6,25%
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18,75%

Таким чином, в школі проводилась системна робота по забезпеченні освітнього процесу
кваліфікованими кадрами, проводилась робота з соціального захисту учителів. У наступному
навчальному році слід посилити роботу з питань:
- 100%-го забезпечення школи педагогічними кадрами відповідно до фаху;
- працювати в напрямку підтримання престижу педагогічного колективу;
- працювати в напрямку забезпечення соціального захисту вчителів;
- знаходити можливості для матеріального стимулювання якісної роботи педагогів.
Упровадження мовного законодавства
У 2020/2021 навчальному році в закладі освіти реалізовувалися практичні заходи щодо
впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної.
Відповідно до вимог статті 10 Конституції України у школі систематично проводилася
робота щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного
законодавства. Освітній процес здійснювався державною мовою.
Основними найважливішими напрямки діяльності педагогічного колективу закладу
освіти були:
 створення національної системи виховання та освіти, орієнтованої на духовно
вільну, творчу, гармонійно розвинену особистість національно свідомих громадян;
 забезпечення умов для постійного перебування школярів під впливом духовної
культури українського народу з метою розкриття та розвитку їх природних здібностей;
 залучення дітей раннього віку до культури та історії свого народу;
 створення умов для перебування учнів під безпосереднім формуючим впливом
україномовного середовища;
 здійснення естетичного та емоційного розвитку дітей засобами народного мистецтва та
різноманітних видів усної народної творчості.
 всі члени педагогічного колективу школи володіють державною мовою на належному
рівні та постійно працюють над підвищенням культури українського мовлення, через
систему самоосвітньої роботи;
 діловодство та ведення шкільної документації, взаємовідносини з державними,
громадськими організаціями ведеться виключно державною мовою;
 державною мовою проводяться засідання педагогічної ради, збори колективу,
семінари, педагогічні читання;
 тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються українською
мовою;
 інтер’єр та оформлення шкільного приміщення, навчальних кабінетів здійснюється
державною мовою;
 у всіх класних кімнатах представлено національну символіку, український колорит;
 в шкільній бібліотеці оформлені тематичні полички та папки: “Українська національна
символіка”, “Мова – душа народу» ;
 постійно діють виставки до Дня народження українських письменників та поетів;
 з метою національної-патріотичного виховання, усвідомлення своєї етнічної спільноти,
утвердження національної гідності, виховання любові до рідної землі, свого народу,
проводяться різноманітні виховні заходи.
Таким чином, в школі проводилась системна робота щодо впровадження мовного
законодавства та утвердження статусу державної мови.
Впровадження ІКТ
Відповідно до Закону України “Про Національну програму інформатизації”, Указів
Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку
освіти в Україні”, “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних

технологій”, “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти”, Концепції розвитку
дистанційної освіти в Україні (2015), від 23.03.2021 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього
процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», пріоритетними напрямками
діяльності школи у 2020/2021 навчальному році щодо впровадження ІКТ були:
 впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у освітній процес;
 використання освітніх платформ «Googl classroom», «Всеосвіта», «На урок»,
месенджерів «Viber» під час організації дистанційного навчання в умовах карантинних
обмежень під час поширення корона вірусної інфекції;
 формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення
їх інформаційних потреб;
 удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;
 оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних
технології в управлінській діяльності.
Головна мета школи в питанні впровадження сучасних інформаційних технологій- надання
нового підходу до інформатизації системи освіти, що передбачає виконання наступних
складових:
 створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними і
комунікаційними технологіями;
 підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;
 інтенсифікація освітнього процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності
учнів;
 створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в
освітній процес (особливо під час карантинних обмежень);
 підвищення ефективності управління закладом загальної освіти.
Упродовж 2020/2021 навчального року здійснено наступні заходи щодо
інформатизації та комп’ютеризації школи:
 продовжено роботу щодо постійного оновлення веб-сайту школи;
 вводиться в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів
вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій;
 мультимедійний проектор, телевізори (2 шт.) використовується для забезпечення
більш високої якості проведення уроків, позакласних заходів, педагогічних рад, нарад,
семінарів, конференцій тощо.
Таким чином, в школі проводилась системна робота з впровадження ІКТ. Але серед
значних недоліків слід назвати: володіння ІКТ повною мірою не всіма педагогічними
працівниками.
Тому у 2021/2022 навчальному році слід продовжити:
 навчання педагогічних працівників щодо оволодіння ІКТ, особливо інструментами
дистанційного навчання;
 забезпечення більш широким колом електронних навчальних посібників для
використання у освітньому процесі;
 забезпечення ефективної роботи учасників освітнього процесу у електронних ресурсах
«ІСОУ», «ЄДЕБО» та «КУРС. ШКОЛА».
Реалізація освітньої програми та навчального плану
за 2020/2021 навчальний рік
У 2020/2021 навчальному році освітній процес Ваньковицького ЗЗСО І-ІІ ст. був
організований відповідно до затверджених в установленому порядку освітньої програми,
навчального плану і річного плану роботи школи.
Відповідно до річного плану в грудні 2021 року та в червні 2021 року адміністрацією
школи було здійснено аналіз виконання робочих навчальних планів і програм з навчальних
предметів, під час яких враховувались особливості закінчення 2020/2021 навчального року та
результати різних видів контролю (фронтального, класно-узагальнюючого, тематичного), а
також характеру контролю (попереднього, поточного, перспективного).

Навчальний план закладу на 2020/2021 навчальний рік було складено відповідно до
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період
до 2029 року ( схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.3016 №988-р),
Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21.02.2018 №87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019
№688) (у 1-3 класах), Державного стандарту початкової загальної середньої освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462 (у 4 класах);
Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392.
Робочий навчальний план складено відповідно наказів МОН України від 08.10.2019
№1272 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів ЗЗСО»,
від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО ІІ ступеня» та від
20.04.2018 №407 «Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО І ступеня»:
 для 1-2 класів – за Типовим навчальним планом початкової школи з навчанням
українською мовою (за типовою освітньою програмою початкової освіти авторського
колективу під керівництвом Р.Б.Шияна) (наказ МОН від 08.10.2019 №1272);
 для 3 класу – за Типовим навчальним планом початкової школи з навчанням
українською мовою (за типовою освітньою програмою початкової освіти авторського
колективу під керівництвом Р.Б.Шияна)(наказ МОН від 08.10.2019 №1273);
 для 4 класу – за Типовою освітньою програмою ЗЗСО І ступеня, затвердженою
наказом МОН України від 20.04.2018 №407 (таблиця №1);
 для 5-9 класів – за Типовою освітньою програмою ЗЗСО ІІ ступеня, затвердженою
наказом МОН України від 20.04.2018 №405 (таблиця №1).
Навчальний план включав інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та
варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів, на
предмети та курси за вибором, спецкурси, факультативи.
Предмети інваріантної та варіативної складової навчального плану викладалися за
державними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для
використання в закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році.
Під час перевірки виконання навчальних програм були проведені співбесіди з вчителями,
перевірено ведення класних журналів, оформлені підсумкові звіти.
Результати перевірки показали, що виконання навчальних програм в 1-9-х класах у
межах часу, відведеного навчальним планом закладу освіти на навчальний рік на вивчення
предметів (кількість годин за програмою та фактична кількість використаних годин)
практично співпадає, а саме:.
 у 1-9-х класах навчальні програми з усіх предметів виконано в повному обсязі,
відхилень від навчальних програм не виявлено, хоча значна частина навчального
матеріалу викладалась дистанційно (з використанням освітніх онлайн-платформ);
 обов’язкова кількість тематичних оцінювань з усіх навчальних предметів, що
визначена чинними навчальними програмами, дотримана, тематичне оцінювання
рівня навчальних досягнень учнів за формою проведення було: усним, письмовим,
різнорівневим тестуванням, практичною роботою відповідно до специфіки
навчальних предметів;
 кількість обов’язкових лабораторних, практичних чи інших робіт (дослідів),
передбачених чинними програмами з навчальних предметів, дотримана;
 варіативна складова навчального плану закладу освіти на 2020/2021 навчальний рік в
1-9-х класах виконана.
Виконання навчальних програм за 2020/2021 навчальний рік проаналізовано та
узагальнено в наказі по школі від 08.06.2021 №42.
Інваріантна і варіативна складові навчального плану використані повністю. Вчителі
забезпечили виконання вимог програм щодо:
 проведення контрольних, лабораторних, практичних, творчих робіт;
 оцінювання результатів освітньої діяльності учнів;

У відповідності з річним планом, перевіркою адміністрації були охоплені всі навчальні
предмети і всі вчителі. Директор та заступник директора проводили педагогічні
спостереження за якістю викладання з наступним проведенням аналізу відвіданих уроків та
висновками, побажаннями й рекомендаціями.
Результати перевірок узагальнено в наказах з основної діяльності по школі.
Таким чином, робота з реалізації освітньої програми та навчального плану повністю
завершена. У наступному навчальному році слід звернути особливу увагу на раціональність
розподілу годин інваріантної і варіативної складової навчального плану з урахуванням
допрофільності навчання у школі.

Забезпеченість підручниками та навчальними програмами
У 2020/2021 навчальному році шкільний компонент був забезпечений навчальними
програмами та навчальними підручниками, рекомендованими до використання в освітньому
процесі Міністерством освіти і науки України: 1-4 класи – 80 %, 5-9 класи – 98 %.
Бібліотечний фонд школи становив:
 художньої літератури - 2193 примірника (без підручників);
 фонд підручників – 1169 примірника;
Для 1-4 класів – 279 примірник;
Для 5-9 класів – 890 примірників;
Нестача підручників була у 1 та 4 класах, шляхом перерозподілу та позичання
підручників між ЗЗСО громади, учні школи у 2020/2021 навчальному році були повністю
забезпечені підручниками, учні 3 та 8-го класів отримали нові підручники . У наступному
році слід продовжити системну роботу по 100%-му забезпеченню учнів підручниками (з
урахуванням перспективного контингенту учнів).
Результати навчальних досягнень учнів
Упродовж навчального року вдосконалювалася система оцінювання навчальних
досягнень учнів, як засобу гуманізації освіти. Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-х
класів здійснювалось вербально, учнів 2-3-го – формувальне, 4-9-их класах –за 12-бальною
шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів. Навчальні досягнення учнів при вивченні
факультативу «Основи християнської етики» оцінювались за 12-бальною шкалою оцінювання.
При вивченні факультативного курсу «Літературна мозаїка» – не оцінювались.
У 2020/2021 навчальному році традиційно освітній процес було спрямовано на
інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини, як особистості, здатної
самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.
За підсумками 2020/2021 навчального року із 63 учнів 1-9-х класів:
 1 учень 4-8 класів нагороджений Похвальним листом;
 1 учениця 9-го класу отрималиа свідоцтво про здобуття базової середної освіти з
відзнакою (Хомен Т. ).
Якість навчальних досягнень учнів зросла в порівнянні з минулим навчальним роком. Але
серед значних недоліків у роботі вчителів-предметників слід зазначити, що 48% учнів школи
мають середній рівень навчальних досягнень за 12-бальною шкалою. Слід розробити кожному
вчителеві систему заходів, направлених на підвищення ефективності роботи педагогів в
напрямку підвищення якості освіти.
Результати державної підсумкової атестації
Відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункту 1
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про переведення єдиної державної системи
цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» від 25.03.2021 р. № 338-р, пункту 3 розділу
І, пункту 6 розділу IV Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 р. № 1369, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 02.01.2019 р. за /№ 8/32979, наказу Міністерства освіти і науки

України № 273 від 03.03.2021 р. «Про звільнення від проходження державної підсумкової
атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у
2021/2022 навчальному році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2021 р.
за № 338/35960, наказу Ваньковицького ЗЗСО І-ІІ ст. від 26 березня 2021 р. №01-09/28 «Про
звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття
початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році», учні 4-х, 9-х
класів були звільнені від державної підсумкової атестації у 2021/2022 навчальному році.
Методична робота
У 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив школи працював над реалізацією
методичної теми: «Розвиток творчої ініціативи вчителя та учня на основі сучасних
підходів до організації освітнього процесу».
На виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Інструкції
з обліку дітей та підлітків шкільного віку, інших нормативних документів Міністерства освіти
і науки України заклад освіти створював оптимальні умови для забезпечення конституційного
права кожного громадянина на доступну, безоплатну і якісну освіту, отримання молоддю
повної загальної середньої освіти. Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до
Статуту, затвердженого рішенням ІV-ї сесії Рудківської міської ради Самбірського району
Львівської області №184 від 16.02.2021р.
Методична робота педагогічного колективу була спрямована на створення оптимальних
умов для підвищення професійної майстерності вчителів, передбачала систематичну
колективну та індивідуальну діяльність, яка сприяла підвищенню рівня методичної і фахової
компетентності педагогічних працівників школи, впровадження в практику досягнень
педагогічної науки, інноваційних освітніх технологій, передового досвіду, а саме:
 створення умов для розвитку інноваційної діяльності, педагогічної ініціативи вчителів
для забезпечення рівного доступу кожної дитини до якісної освіти та отримання
повної загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів;
 оновлення освітнього процесу шляхом активного впровадження інноваційних
технологій та поглиблення науково-теоретичної роботи;
 підвищення професійної компетентності вчителів;
 інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології,
фахових дисциплін, оволодіння технологіями пошуку і опрацювання необхідної
інформації в Інтернеті
та залучення учителів до використання інформаційних
ресурсів;
 сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної методичної роботи з
метою безперервного підвищення кваліфікації та вдосконалення педагогічної
майстерності.
У 2020/2021 навчальному році основними формами методичної роботи з педагогічними
працівниками школи були: педагогічна рада, методичне об’єднання класних керівників,
інструктивно-методичні наради, курси підвищення кваліфікації, атестація, самоосвіта.
Пріоритетні напрямки діяльності школи реалізовувались шляхом впровадження
сучасних інноваційних технологій, методики активного і інтерактивного навчання і виховання
учнів, компетентнісного підходу до навчання школярів. Значна увага приділялась підвищенню
якості навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних
працівників школи, організації роботи з обдарованими та здібними учнями, здійснення
моніторингу якості освіти у закладі.
Упродовж року в школі працювало методичне об’єднання класних керівників (голова
Низьолик О. П.)
Методичне об’єднання відігравало головну роль в реалізації головних завдань та
методичної проблеми школи. На засіданнях ШМО обговорювались питання результатів
контрольних робіт учнів, надавалась методична допомога педагогам, здійснювалось
планування спільної діяльності колективу. На заключних підсумкових засіданнях шкільного

методичного об'єднання зроблений аналіз роботи за рік, складений проект плану роботи на
наступний навчальний рік.
За цей навчальний рік повністю реалізований план проходження учителями курсів
підвищення кваліфікації при КЗ ЛОІППО, самоосвіти. Усіма педагогічними працівниками
пройдено курси підвищення кваліфікації у 2020 році, охоплено планом з підвищення
кваліфікації у 2021 р.
Реалізований план проходження педагогічними працівниками атестації. Було
проатестовано таких педагогічних працівників:
1.Мільчановська Ольга Іванівна, педагог-організатор, встановлено 11 тарифний
розряд
Результати атестації продемонстрували обізнаність вчителів в питаннях чинного
законодавства в галузі освіти, ведення шкільної документації, психолого-педагогічної та
методичної літератури, нових освітніх технологіях та методиках щодо організації освітнього
процесу. Матеріали атестації узагальнені у вигляді портфоліо досягнень педагогічного
працівника, що зберігаються у методичному кутку.
Атестаційна комісія підготувала узагальнений висновок про педагогічну та методичну
діяльність педагога, що атестувався, склала протоколи оцінювання системи і досвіду роботи.
Підсумки атестації педагогічних працівників школи у 2020/2021 навчальному році
відображено у наказі «Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2020-2021 році» від
23.04.2021 №01-09/34.
Згідно з річним планом роботи школи на 2020/2021 навчальному році проведені всі
педради, малі педради.
Упродовж навчального року в школі були створені необхідні умови для підвищення
теоретичного професійного рівня кожного члена педагогічного колективу. Враховуючи
науково-методичні проблеми педагогічного колективу та методичних об’єднань, кожен
вчитель обрав власну методичну проблему, над якою працював, впроваджуючи її в практику
роботи та вдосконалюючи свою майстерність. Теоретичні роботи, конспекти відкритих уроків,
позакласних заходів, кращі роботи учнів зібрані в індивідуальні портфоліо системи роботи
вчителів.
Значна увага приділялась оволодінню інноваційними формами та методами навчання,
компетентнісному підходу до викладання навчальних предметів, вивченню та застосуванню
нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо, удосконаленню форм
роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації освітнього процесу,
новітніх освітніх технологій та передового педагогічного досвіду.
В умовах карантинних обмежень, пов’язаних з пандемією COVID – 2019, учителі
освоїли і успішно застосовували засоби дистанційного навчання (месенджери Viber, Telegram,
онлайн-платформи Google Classroom, «На урок», «Всеосвіта» тощо). Це дало можливість
успішно виконати всі навчальні програми у повному обсязі.
Дирекція школи, педагогічний колектив постійно працюють над більш досконалим
володінням інформаційно-комунікаційними технологіями, широко використовують в своїй
роботі можливості всесвітньої мережі ІНТЕРНЕТ (матеріали офіційних сайтів Міністерства
освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Львівської обласної державної
адміністрації, КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»»,
відділу освіти Рудківської міської ради тощо). З 2015 року школа має свій сайт, де
висвітлюються досягнення педагогічного та учнівського колективу та проблеми розвитку
освіти в школі.
Аналіз стану методичної роботи у 2020/2021 навчальному році в школі дає підставу
вважати, що процес реалізації педагогічним колективом загальношкільної методичної
проблеми здійснювався на належному науково-теоретичному та методичному рівні. Проте є
ще важливі питання, на розв’язання яких мають бути спрямовані зусилля педагогічного
колективу в наступному навчальному році.
Підводячи підсумки методичної роботи в школі, слід зазначити, що вона сприяла
реалізації проблемної теми школи і поставлених завдань перед колективом на 2020/2021
навчальний рік, професійному зростанню педагогів, підвищенню якості знань, умінь та

навичок учнів, активізації роботи з обдарованими дітьми та тими, хто потребував постійної
уваги і контролю з боку школи, громадськості.
В наступному 2021/2022 навчальному році слід:
1. Освітній процес спрямувати на підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів
шляхом посилення індивідуалізації та диференціації освітньої діяльності, свідомого
вмотивованого ставлення до навчання кожного учня, роботу з обдарованими дітьми ( в
тому числі дистанційно);
2. Працювати в напрямку забезпечення наступності між початковою та основною
школою, враховуючи психологічні особливості та рівень пізнавальної діяльності учнів
різних вікових груп, враховуючи вимоги Державних стандартів початкової і базової та
повної загальної середньої освіти;
3. Створити належні умови для поступової адаптації учнів 1-3-х класів до навчання
у школі І ступеня (НУШ), учнів 5-х класів до навчання у школі ІІ ступеня.
4. Вдосконалювати організаційно-методичну роботу з підготовки та участі
випускників 2021 року в ДПА, спрямувавши її на високий результат;
5. Працювати в напрямку підвищення рівня професійної майстерності та
мобільності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти;
6. Продовжити вивчення та узагальнення ефективного досвіду роботи вчителів,
організувати роботу педагогів в рамках методичних студій;
7. Сприяти втіленню в практику роботи педколективу новітніх освітніх технологій,
оволодівати інструментами дистанційного навчання;
8. Продовжити роботу з моніторингу якості освіти, що сприяє результативності
роботи педколективу.
Робота з обдарованими та здібними учнями
На підставі річного плану роботи закладу освіти, у серпні-вересні 2020 року було
сплановано систему заходів щодо роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю
школи, поновлено банк даних про обдарованих та здібних учнів школи.
25 учнів школи упродовж жовтня 2020 року взяли участь у І етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних предметів. У зв’язку з швидким поширенням пандемії
коронавірусу участі у ІІ етапі олімпіад наші учні не брали.
Учні школи 2-9 класів (11 учнів) взяли активну участь у Міжнародному інтерактивному
конкурсі з природознавства «Колосок» учні 4-9 класів – 25 учнів (осінній 11 учнів, весняний 14 учнів).
Під час карантинних обмежень, пов’язаних із пандемією COVID-2019, робота з
обдарованими і здібними учнями проводилась дистанційно.
Та поряд з позитивним у роботі з обдарованими та здібними дітьми є певні недоліки, які
слід врахувати і спланувати їх усунення у 2021/2022 навчальному році:
- недостатньо ефективна та якісна підготовка учнів до районних та обласних олімпіад та турнірів;
- недостатньо масовою була участь учнів у дистанційних конкурсах під час карантинних
обмежень.
Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів
У зв’язку з практичною спрямованістю навчання продовжено роботу щодо оснащення
необхідним сучасним обладнанням та навчально-методичним забезпеченням навчальних
приміщень, класів школи.
В класних кімнатах, коридорах вчителями, технічним персоналом та батьками зроблені
капітальні та ґрунтовні поточні ремонти, після яких школа набула нового естетичного вигляду.
В кожному класі представлені класні куточки, творчі роботи учнів, матеріали до тематичного
оцінювання, різнорівневий дидактичний матеріал, постійні та динамічні експозиції тощо.
В наступному навчальному році слід продовжити роботу по оновленню матеріальнотехнічної бази класних кімнат навчальним приладдям та ТЗН, спланувавши роботу по
залученню позабюджетних коштів.

Робота бібліотеки
У 2020/2021 навчальному році бібліотека Ваньковицького ЗЗСО І-ІІ ст. працювала згідно
плану роботи школи та у тісному контакті з педагогічним колективом, та направлена на
залучення читачів до бібліотек, підвищення читацької активності, компетентності.
Книжковий фонд бібліотеки нараховує художньої літератури - 2193 примірника (без
підручників); фонд підручників – 1169 примірника; для 1-4 класів – 279 примірник; для 5-9
класів – 890 примірників;
Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи, бібліотека постійно працює над
тим, щоб заохотити учнів до читання, зацікавити книгою, стимулювати вчителів і учнів до
використання наявних у бібліотеці інформаційних ресурсів.
У бібліотеці постійно урізноманітнюються форми роботи з читачами, практикуються
виставки рекомендованої літератури, огляди періодики.
Книжковий фонд переводиться з застарілих таблиць (ББК) на нові таблиці (УДК) для
шкільних бібліотек.
Широкою популярністю у читачів користуються книжкові виставки. Біля книжкових
виставок і тематичних полиць постійно проводяться книжкові огляди, бесіди.
При організації книжкових виставок враховуються вікові особливості читачів. Для дітей
молодшого шкільного віку виставки готуються яскраві, художньо оформлені, з коротким
простим та цікавим текстом ( «У світі улюблених казок», «Українські народні казки»).
У бібліотеці на належному рівні поставлена робота з інформаційного обслуговування
читачів.
Ефективними технологіями інформування школярів та педагогів є організовані в
шкільній бібліотеці книжкові виставки нових надходжень:
 «Знайомтесь: новинки в шкільній бібліотеці»;
 «Нові підручники»,
 «Прочитай, це – цікаво!»;
 виставки-сюрпризи «Книгу берегти - життя їй продовжити»;
 виставки-перегляди «Цей чудовий світ поезії».
Учням молодших класів бібліотека допомагає знайти додаткові матеріали про народні
звичаї, народну мудрість, старшокласникам – у написанні рефератів, правильному оформленні
бібліографічних списків використаних книг.
Шкільна бібліотека проводить заходи, які сприяють більш поглибленому вивченню
знань, їх систематизації, розвивають навики самостійної роботи такі заходи як вікторини:
«Подорож до казки», «Хто цей літературний герой?», «Україно, моя Україно», години
творчості «Я хочу прочитати вам…», тематичні дискусії «Про книгу та бібліотеку», «Книга в
твоїх руках».
У популяризації основ ББЗ використовуються найрізноманітніші методи: бесіди, лекції,
практичні заняття, доповіді, повідомлення, виконані учнями.
Основні напрямки і завдання роботи бібліотеки на 2021/2022 навчальний рік
- сприяння реалізації державної політики в галузі освіти;
- інформаційне забезпечення програмних та факультативних знань, самоосвіти
школярів;
- виховання в учнів інформаційної культури, постійного прагнення до пошуку
інформації, формування навичок систематизації та особистої оцінки інформації;
- навчання школярів технологій користування бібліотеками всіх типів;
- виховання мислячого, вдумливого, грамотного книгокористувача;
- всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів;
- створення комфортного бібліотечного середовища;
- тісна співпраця з педагогічним колективом у вирішенні проблемної теми «Розвиток
творчої ініціативи вчителя та учня на основі сучасних підходів до організації
освітнього процесу».;
- опрацювання питання «Формування в читачів бібліотеки позитивної мотивації до
читання».

Організація харчування учнів
Харчування учнів школи у 2020/2021 навчальному році забезпечувалось на базі
шкільної їдальні.
Організація харчування учнів закладу була спрямована на створення умов для
підтримки та збереження здоров’я школярів, профілактику захворювань, пов’язаних із
порушенням режиму прийому їжі. У режимі школи велике значення надавалося організації
раціонального, збалансованого харчування відповідно до віку і стану здоров’я учнів.
Основними принципами організації харчування в закладі були: адекватна енергетична
цінність раціонів відповідно до енерговитрат дітей;
збалансованість та максимальна
різноманітність раціону; адекватна технологічна та кулінарна обробка продуктів та страв, що
забезпечує їх смакові якості та збереження вихідної харчової цінності; забезпечення
санітарно-гігієнічних норм, у тому числі дотримання всіх санітарних вимог до стану
харчоблоку, продуктів харчування, їх транспортування, зберігання, приготування та роздачі
страв; врахування індивідуальних особливостей дітей.
Процес організації харчування дітей у школі складався з: відпрацювання режиму і
графіка харчування дітей; визначення постачальників продуктів харчування і продовольчої
сировини; приймання продуктів харчування і продовольчої сировини гарантованої
якості; складання меню-розкладу; виготовлення страв; проведення реалізації готових страв
і буфетної продукції; надання дітям готових страв і буфетної продукції; ведення обліку дітей,
які отримують безоплатне гаряче харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків;
контроль за харчуванням; інформування батьків про організацію харчування дітей у закладі.
Відповідальними за організацію харчування учнів у закладі загальної середньої
освіти, за матеріально-технічний стан харчоблоку (їдальні), додержання вимог санітарного
законодавства були директор школи Найденко О.В. Відповідно до наказу від 04.09.2021 № 13г «Про організацію харчування учнів школи у І семестрі 2021-2021 н.р.» відповідальною за
організацією харчування учнів здійснює педагог-організатор Мільчановська О.І. До її
обов'язків входили: відпрацювання режиму і графіка харчування дітей, режиму чергування
педагогічних працівників в обідній залі; опрацювання інформації щодо кількості дітей, які
потребують гарячого харчування (у тому числі дітей пільгових категорій); участь у
бракеражі готової продукції (за відсутності медичного працівника); контроль за
додержанням дітьми правил особистої гігієни та вживанням готових страв, буфетної
продукції; контроль за санітарно-гігієнічним станом обідньої зали тощо.
Протягом 2020/2021 навчального року було організоване безкоштовне гаряче
харчування учнів. У закладі забезпечено такі види харчування:
- пільгове – для учнів початкових класів за рахунок місцевого бюджету (12 - 18.00 грн.
у день на учня);
- для дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей
військовослужбовців, які проходи службу в АТО, батьки яких загинули під час виконання
службових обов’язків, яке здійснюється за бюджетні кошти (12- 18.00 грн. у день на дитину);
У Ваньковицькому ЗЗСО І-ІІ ст. така пільга діяла для 28 дітей 1-4 класів та 2 дітей
учасників АТО.
Частка учнів початкових класів та учнів пільгових категорій, охоплених харчуванням,
складає 100 %. Всі документи щодо організації харчування учнів оформлюються згідно
чинного законодавства. В наявності довідки про одержання допомоги згідно з Законом
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим родинам» з поміткою про
надання в школу та заяви батьків або осіб, що їх замінюють (4 учні).
На підставі вище вказаних документів видано накази по школі про пільгове харчування
учнів із вказівкою дати початку харчування і дати закінчення харчування (гарячі обіди): від
04.09.2021 № 13-г; від 13.01.2021 №2-г; від 09.03.2021 № 4-г.
Таким чином, у школі створено належні умови для забезпечення учнів та працівників
закладу якісним гарячим харчуванням. Кожен прийом їжі, її енергетична цінність відповідали
віку, стану здоров’я учнів, рівню енергетичних затрат та нормам харчування для
загальноосвітніх шкіл.

Серед умов, які впливають на активну діяльність дітей, важливе місце займає правильна
організація та додержання режиму харчування. У школі режим харчування учнів тісно
пов’язаний із режимом дня. Учні харчуються після 2-го та 3-го уроків (відповідно до
затвердженого графіку харчування). Цей час – найбільш оптимальний для прийняття їжі.
Харчування учнів було організовано на основі циклічного перспективного меню, яке
обов’язково погоджувалося Держпродспоживслужбою. Перспективне меню складалося з
урахуванням сезонності (на осінній і зимово-весняний періоди року) та наявності сезонних
продуктів, свіжих овочів, фруктів, ягід, сухофруктів, квашених овочів, соків.
Питний режим у школі було організовано індивідуально для кожної дитини батьками –
учні приносили воду, чай та інші напитки з дому.
Батьки учнів добре поінформовані щодо питань організації харчування, якості їжі та
санітарного стану їдальні, задоволені якістю приготування їжі. У шкільній їдальні оформлено
постійно діючий інформаційний стенд для батьків та учнів, який містить щоденне меню із
переліком страв і їх виходом.
Кухар шкільної їдальні Стадник Г.Й. щоденно заповнювала відомість по харчуванню
за рахунок бюджету, в якій відображалися число, кількість осіб, що отримали гаряче
харчування, ціна обіду в цей день і сума.
Вартість харчування кожного дня може бути різною, але за тиждень середня вартість
становила 18.00 гривень на одного учня і ця норма не порушувалася.
Всі заплановані заходи виконуються своєчасно. Виконання заходів постійно
контролюється адміністрацією школи. Надані рекомендації враховуються.
Питання
організації харчування періодично заслуховувалися на засіданні педагогічної ради школи,
батьківських зборах.
Відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування та продовольчої сировини,
готової продукції покладається на постачальника. Продукти харчування та продовольча
сировина надходили до навчального закладу разом із супровідними документами, які
свідчили про їх походження та якість (накладні, сертифікати відповідності, висновки
санітарно-епідеміологічної експертизи тощо). Постачальником разом із керівником закладу
освіти складаються графіки і маршрути постачання продуктів харчування та продовольчої
сировини. Графіки постачання продуктів харчування дотримувалися.
Належним чином організовано дотримання технологічних режимів виробництва
продукції (сумісність продуктів, їхня взаємозамінність, режим холодної і теплої обробки
сировини і т.п.), визначені нормативною документацією (збірники рецептур блюд, кулінарних,
борошняних кондитерських і булочних виробів, затверджених у встановленому порядку
державними стандартами, технічними умовами, а також санітарними правилами). Терміни
придатності продуктів та умови зберігання не порушуються. Надходження і рух продуктів
харчування відображаються у журналі бракеражу сирої продукції. Продукти харчування
зберігаються у спеціально обладнаних коморах, де забезпечено дотримання санітарних норм і
правил, у тому числі умови товарного сусідства, температурний режим та дотримання термінів
їх реалізації.
Щоденно в залі прийому їжі вивішувалося меню, погоджене керівником закладу.
Меню-розклад складалося єдиним для всіх учнів закладу, з виходом страв, наведених в
нормах харчування. Щоденний меню-розклад враховував норми харчування, наявні
продукти та продовольчу сировину.
Приміщення для харчування відповідає санітарно-гігієнічним нормам, харчовий блок
має належне обладнання. Технологічне обладнання, система холодного та гарячого
водопостачання перебуває у робочому стані, встановлено бойлери для нагрівання гарячої
води. Холодильне обладнання знаходиться у робочому стані, його ремонт та огляд
здійснюється за потребою, згідно заявки, яку подає кухар.
Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку задовільний. Маркування посуду відповідає
санітарно-гігієнічним нормам.
Харчоблок забезпечений необхідною кількістю посуду,
миючими та дезинфікуючими засобами відповідно до санітарних вимог. Їдальня має достатню
кількість обідніх столів. Силами працівників їдальні школи проведено косметичний ремонт

обідньої зали шкільної їдальні. Шкільна їдальня не забезпечена необхідною кількістю
кухонного інвентаря. Маркування інвентаря відповідає санітарно-гігієнічним нормам.
Належним чином проводилася робота з питань гігієни харчування. В наявності
умивальники для миття рук з підведенням гарячої і холодної води, проте не завжди є мило,
паперові рушники. Проводиться щоденне прибирання: підмітання вологим способом, миття
підлоги, видалення пилу, протирання меблів, радіаторів, підвіконь, миття і дезінфекція
умивальників, унітазів.
Вчителі, класні керівники, які брали участь в організації харчування дітей, добре
ознайомлені з питаннями гігієнічного та естетичного виховання дітей. Питання раціонального
харчування дітей були включені у тематику батьківських зборів, консультацій для батьків,
висвітлюються у інформаційних куточках. З метою попередження захворюваності гострими
кишковими інфекціями та харчових отруєнь дітей, суворо заборонялося приносити до школи
кремові вироби (торти, тістечка тощо), морозиво, солодкі та газовані напої. Проводилася
постійно просвітницько–роз’яснувальна робота серед учнів та їхніх батьків стосовно
здорового способу життя.
Разом із тим є певні недоліки, які регламентують організацію харчування в школі, а
саме: кількість та стан інвентаря в харчоблоці потребує осучаснення та заміни; часткової
заміни потребують меблі в обідній залі; технологічне обладнання харчоблоку потребує
ремонту.
Медичне обслуговування, моніторинг стану здоров’я учнів
та формування здорового способу життя
Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до
нормативно-правової бази. Щорічно влітку до початку нового навчального року на базі
Луківської амбулаторної лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів
медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються
спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи
звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається
наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі
Рудківської та Самбірської міської лікарні. У зв’язку з карантинними обмеженнями внаслідок
епідемії коронавірусу у 2020-2021 н.р. більшість працівників школи поглиблений медичний
огляд у серпні не проходили.
За результатами медогляду складені групи здоров’я: основна група – 4 учні, спецгрупа –
46 учнів, підготовча група – 12 учнів та визначені діти, що звільняються від занять фізичної
культури – 1 учні.
Узагальнені результати поглибленого огляду свідчать про досить велику захворюваність
дітей (37.2%). Особливо це стосується хвороб органів зору (10,8%), ЛОР – органів
(9,6%),кістково-м’язової системи (7,8%).
Результати медичного огляду учнів доводяться до відома батьків та враховуються при
проведенні уроків фізичної культури, трудового навчання, Протягом навчального року
проводилась змістовна санітарно-профілактична робота.
З метою профілактики шкідливих звичок у школі спланована й проводилась робота по
забезпеченню цікавого дозвілля. Для учнів організовувались і проводились тижні
профілактики шкідливих звичок, виступи агітбригад «Я обираю здоровий спосіб життя»,
конкурси, засідання круглих столів, диспути, вечори запитань та відповідей, психологічні
тренінги, бесіди, дні здоров’я, спортивно-масові заходи. В школі оформлено інформаційний
куточок, санітарні бюлетені. В шкільній бібліотеці організовувались змінні виставки
літератури на дану тематику.
Педагогічним колективом школи ведеться постійна планомірна робота на виконання
закону України «Про заходи з попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх
шкідливого впливу на здоров’я населення».
В школі розроблені та затверджені заходи щодо проведення антинікотинової
інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед дітей та підлітків. В планах виховної

роботи класних керівників передбачені індивідуальні бесіди з профілактики тютюнопаління з
дітьми, схильними до правопорушень.
Усі класні керівники були також ознайомлені з методичними рекомендаціями щодо
проведення годин спілкування з профілактики ВІЛ/СНІДу та наркоманії серед підлітків
школи, згідно з якими в кожному класі проводяться обов’язкові виховні заходи. Облік цієї
роботи ведеться на сторінках класних журналів, що контролюються адміністрацією.
Класні керівники проводять цикл обов’язкових годин спілкування з даної тематики:
«Ситуація з ВІЛ –СНІД в Україні», «Закон України «Про наркотики».
На класних годинах 5-9 класів класними керівниками порушуються питання протидії
незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та поширенню
наркоманії.
Питанню профілактики наркоманії та СНІДу приділяється належна увага і у позакласній
роботі школи. У кабінеті біології, основ здоров’я, інформаційному центрі, бібліотеці створені
куточки здоров’я, де зібрана література з даної теми. Учителі та учні мають змогу
користуватися цими матеріалами.
Постійно проводяться заходи, спрямовані на виховання здорового способу життя.
Профілактична робота з попередження наркоманії та СНІДу постійно проводиться і з
батьками.
Окремо з батьками дітей, що потребують посиленої педагогічної уваги, працює
громадський інспектор з охорони дитинства, призначений наказом по школі з числа
педагогічних працівників .
Класними керівниками ведеться облік відвідування занять дітьми, схильними до
пропусків уроків.
Для учнів з питань взаємоповаги в сім'ях, стосунків з батьками, вчителями,
ровесниками надаються індивідуальні консультації, проводяться бесіди.
Заходи щодо попередження та профілактики злочинів в учнівському середовищі
Відповідно до річного плану роботи школи на 2020/2021 навчальний рік проаналізована
робота з попередження та профілактики правопорушень і злочинності, наркоманії, СНІДу
серед учнів школи. Розроблено і проведено організаційні заходи з профілактики злочинності,
правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх. Узято на контроль питання:
максимального охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою;
відвідування учнями школи навчальних занять;
виконання заходів річного плану роботи школи щодо попередження
правопорушень і злочинності.
Для подальшої правової освіти учнівської молоді навчальним закладом визначені
шляхи її реалізації, розроблені заходи для вирішення конкретних завдань правового
виховання, до яких віднесено:
формування у кожного учня системи знань із питань основ держави і права та
відповідних компетенцій, розвиток інтересів учнів до цієї галузі знань;
формування потреби активно захищати у встановленому законом порядку свої
права та законні інтереси, а також права та законні інтереси інших осіб;
формування поваги до держави.
Класні керівники ведуть чіткий (поурочний) контроль за станом відвідування учнями
занять. Налагоджено роботу з батьками щодо своєчасного інформування адміністрацією
школи про причини відсутності школярів.
На внутрішкільному обліку не перебуває жоден учень, поведінка більшості є
задовільною.
Для профілактичної роботи 24.11.2020 р. запрошувались працівники ювенальної
поліції, які проводили співбесіди щодо запобігання бродяжництва та злочинності,
правопорушень серед учнівської молоді, профілактики шкідливих проявів та звичок.
Необхідною ланкою діяльності педагогів школи є правовиховна робота. Усвідомлюючи
важливість радикальних змін у всіх сферах життя країни, вчителі школи впроваджували в
практику правовиховної роботи нові підходи, спрямовані на створення системи виховання на
основі гуманізації життя школи. В основу організації системності в здійсненні виховного

процесу в школі покладено диференційно-індивідуальний підхід, врахування вікових
особливостей дітей.
Традиційним стало проведення у школі Тижня правових знань. У 2020/2021
навчальному році з 25 листопада до 10 грудня проводиться загальнонаціональна акція "16 днів
проти насильства". У рамках акції відбулись година активного спілкування "Дитинство
без насилля", акція "Наші долоньки проти насилля". (Ціко Н.М., учні 2 класу), виховна
година-тренінг до Міжнародного дня дітей-інвалідів "Зрозуміти іншого" (Мільчановська
О.І., Сарабаха Г.І., учні 3-4 кл.), заняття на тему: "Стоп насильству" ( Ільницька С.Ю., 5 кл.),
учні 6-7 класів переглянули документальний фільм "Життя на продаж", у якому
ввисвітлено проблему торгівлі людьми (Шумик Н.П., Низьолк О.П.), тренінгове заняття на
тему "ВІЛ шляхи зараження і методи захисту" (Котик Р.С., Котик Л.М., учні 8-9 кл.). До
Міжнародного дня прав людини учителем правознавства та історії Підгребельною Г.І. було
проведено змагання серед учнів 9 класу «Правові шаради»
Проте в роботі з профілактики правопорушеннь є чимало недоліків як в діяльності
класних керівників, так і в школі в цілому. Залишає бажати кращого індивідуальна робота
класних керівників щодо організації дозвілля учнів, які схильні до правопорушень, залученню
дітей до громадського життя класу. Необхідно сприяти тісному знайомству з
неблагополучними сім’ями, залучати дітей до шкільного життя, проводити роботу у
мікрорайоні школи.
Робота з батьками
Упродовж 2020/2021 навчального року з батьками дітей проводились профілактичні
бесіди та, по необхідності, надавалася допомога у питаннях навчання та вихованні дітей.
Організовувалися індивідуальні та групові зустрічі з батьками з вирішення поточних питань,
бесіди з метою вирішення конфліктних ситуацій між дорослими та дітьми, проводились
онлайн консультації та за допомогою засобів мобільного зв’язку, оскільки заклад перебував в
умовах організації навчання відповідно до кольорових зон.
Систематичною є робота класних керівників з батьками (або особам, які їх замінюють) з
питань родинного виховання, профілактики шкідливих звичок та правопорушень.
Аналіз виховної роботи
У 2020/2021 навчальному році виховна робота в школі була спрямована на реалізацію
загальношкільної виховної теми: «Формування патріотичних та громадянських якостей,
морально-етичних принципів особистості» і проводилась на науково-методичній основі
відповідно до реалізації Концепції державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988, Статуту школи, річного плану роботи школи
на 2020/2021 навчальний рік. Виховна робота була спрямована на виконання Законів України
„Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, «Про позашкільну освіту», Національної
програми правової освіти та Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти
України, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 29 липня 2019 року №
1038; програми «Нова українська школа» у поступі до цінностей», яка розглянута та
затверджена Вченими Радами Інституту проблем виховання (протокол № 6 від 02 липня 2018
року) та Інституту модернізації змісту освіти (протокол № 7 від 26 вересня 2018 року);
Конвенції ООН про права дитини. Ключовими нормативними документами у сфері освітньої
політики щодо виховання є наказ МОН № 1243 від 31.10.2011, яким затверджено "Основні
орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України", як
важлива умова комплексного впливу на особистість, підвищення ролі освіти в розбудові й
зміцненні української державності та утвердженні національної єдності.
На основі цих нормативно-правових документів у школі функціонувала виховна система
школи як цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання, відбувалося моральне
становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. На сьогоднішній
день в школі склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму,
єдності сім’ї та школи, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного

виховання, спонукає до утвердження педагогіки особистості, сприяє формуванню в учнів
навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі
задатки, самовизначитись та самореалізуватись. Робота з цих питань чітко спланована та
відображена в планах роботи школи на рік, планах роботи класних керівників 1-9 класів. Ці
плани охоплюють всі напрямки виховання: національно-патріотичне, правове, моральне,
формування здорового способу життя, художньо-естетичне, трудове, екологічне, превентивне
та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи
щодо втілення «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних
закладів», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
31.10.2011 № 1243. Питання про стан виховної роботи постійно слухаються на педрадах:
«Громадянське виховання учнів як пріоритетний напрям виховної роботи школи»,
розглядалося на педагогічній раді в листопаді 2020 року; «Роль учнівського самоврядування в
діяльності ЗЗСО як реальної виховної сили в умовах демократизації школи» - на педагогічній
раді в лютому 2021 року; методоб’єднаннях класних керівників, загальношкільних зборах та
конференціях і відображається у відповідних наказах: наказ № 46 від 02.09.2020 «Про
створення ради профілактики правопорушень», від 08.11.2019 № 63" Про участь у
Всеукраїнській акції «16днів проти насилля»" також у рішеннях, протоколах. Питання
превентивної освіти та попередження негативних явищ висвітлюється щорічно у звіті
директора перед батьківської громадськістю.
Протягом 2020/2021 н.р. урочисто відзначалися державні свята, пам’ятні дати в
історії України, міжнародні свята.
Класні керівники 1 та 9 класів Кавалець О.В та Котик Р.С. провели урочисте святкування
Дня знань, з врахуванням карантинних вимог.
Визначні та пам'ятні дати відзначалися із залученням учнів до активної творчості:
- у Міжнародний день миру відбувся тренінг «Моя думка» серед учнів 1-4 класів
учителем початкових класів Сарабахою Г.І.;
- у Міжнародний день музики було проведено «Музичні батли» учнями 7 класу та їх
класним керівникм Низьолик О.П.;
- Міжнародний день толерантності відзначено тренінгом «Толерантність – крок до
гуманності» у 6 класі (кл.керівник Шумик Н.П.);
- в Міжнародний день боротьби з курінням класний керівник 8 класу Котик Л.М. провела
виховне заняття на відповідну тематику зі своїми учнями;
- Міжнародний день прав людини запам'ятався учням, зокрема 9-класникам, які брали
участь у «Правових шарадах», які провела вчитель правознавства Підгребельна Г.І.
- День безпечного інтернету було відзначено широким спектром заходів, які підготували
вчителі інформатики: квест «Безпека в інтернеті» (3-4 кл.), участь в освітньому проєкті
#stop_sexтинг, урок «Моя суперсила – безпека в Інтернеті» (2 кл.) – проведено учителем Ціко
Н.М.; інтерактивна вікторина (Подорож до країни Інтернет-небезпек» (6 кл.), веб-квест «Разом
для найкращого Інетернету. Безпека в Інтернеті» (7 кл.), тренінг «Безпека спілкування в
Інтернеті» (8 кл.), анкетування «Рівень поведінки в Інтернеті», «Нетикет – кодекс поведінки в
Інтернеті» - проведено учителем Шумик Н.П.
- Міжнародний день дитячої книги відзначила бібліотекар Кравчишин Г.М. проведенням
бібліотечного уроку «Мандри казковими шляхами Г.К.Андерсена» у 2 кл., підготувала
книжкову виставку «День книги», челендж «Читати можна всюди»;
- у Міжнародний день захисту дітей класними керівниками Мільчановської О.І.,
Сарабахою Г.І, вчителями фізичної культури Даниляк Р.І. та музичного мистецтва Макар Б.І.
було організовано спортивно-розважальне свято для учнів 1-4 класів.
Класний керівник 9 класу Котик Р.С. разом з учнями провели відкритий захід до Дня
вчителя. Класний керівник 5 класу Ільницька С.Ю. організувала інтегроване заняття
«Козацькому роду нема переводу» до Дня захисника та захисниці України. Учні 2, 3 та 5 класу
разом з класними керівниками підготували години спілкування на тему «День захисту тварин»
та взяли участь у Всеукраїнському уроці доброти.
Учні школи разом з вчителями предметниками організували тематичні тижні:
- Тиждень безпеки дорожнього руху – провели заходи

1 клас- створення книжки-розгортки «Будь помітним на дорозі» (Кавалець О.В.);
1-4 класи – урок-змагання «Безпечна дорога додому» (кл.керівники);
5 клас – заняття «Безпечна дорога додому» (Ільницька С.Ю.);
6 клас – виховна бесіда «Безпека на дорозі» (Шумик Н.П.);
7 клас –інтерактивне виховне заняття «Увага на дорозі – життя у безпеці» (Котик Л.М.);
8 клас – єдиний урок з правил дорожного руху «Дотримуйся правил – збережи життя»
(Котик Л.М.);
9 клас – година спілкування «Щоб не трапилось біди – правил дорожніх дотримуйся
завжди» (Котик Р.С.).
- Тиждень, приурочений 150-річчю з дня народження Лесі Українки. Заходи:
- читання для себе «Три метелики» - 1 клас, Кавалець О.В.;
- книжкова інсталяція «Стояла я і слухала весну» - бібліотекар «Кравчишин Г.М.;
- колективна творча справа «150 років від дня народження Лесі Українки», виготовлення
артбуку «Леся Українка – це завжди сучасно» - 2 клас, Ціко Н.М.;
- вікторина LEGO, виготовлення бокса «Буду жити» - 3 клас, Мільчановська О.І.;
- спільне заняття учнів 4 класу та дошкільної групи «Квіткові стежини Лесі Українки» Сарабаха Г.І.;
- інтерактивне заняття «Наша Леся» - 5 клас, Ільницька С.Ю.;
- створення мінікнижки «Цікаві факти про Лесю Українку» - 6 клас, Шумик Н.П.;
- перегляд та обговорення відеоролика «Лесі Українці – 150 років» - 7 клас, Низьолик
О.П.;
- виховна година «Леся Українка – геніальна дочка українського народу» - 8 клас, Котик
Л.М.;
- гра-квест «Миті яскравого життя» - 9 клас, Котик Р.С.
- акція «16 днів проти насильства»:
- година активного спілкування «Дитинство без насилля», акція «Наші долоньки проти
насилля» - 2 клас, Ціко Н.М.;
- виховна година-тренінг «Зрозуміти іншого» - учні 3-4 класів, Сарабаха Г.І.,
Мільчановська О.І.;
- заняття «Стоп насильству» - 5 клас, Ільницька С.Ю.;
- перегляд та обговорення фільму «Життя на продаж» - учні 6-7 класів, Низьолик О.П.,
Шумик Н.П.;
- тренінг «ВІЛ – шляхи зараження і методи захисту» - 8-9 класи, Котик Л.М., Котик Р.С.
Невід’ємною частиною роботи є національно-патріотичне виховання. Належна увага
приділяється родинно-сімейному вихованню, без дружньої співпраці з батьками неможлива
ефективна робота з дітьми. Батьки учнів не могли перебувати у освітньому закладі через
карантинні обмеження, зв'язок підтримувався через мобільну мереже, засобами інтернетспілкування, зустрічами та індивідуальними консультаціями. Вони мали змогу дізнатися про
якість харчування своїх дітей, цікавитись їх навчанням та позакласним життям.
Класоводи 1-4 класів Кавалець О.В., Ціко Н.М., Мільчановська О.І., Сарабаха Г.І. разом
з учителем музичного мистецтва Макаром Б.І. провели відкритий виховний захід «Свято
Миколая». Напередодні різдвяно-новорічних свят в закладі освіти відбулося Свято колядок»,
яке підготували учні 1-9 класів разом з класними керівниками та вчителем музичного
мистецтва.
Учні 1-4, 5-9 класів з педагогом-організатором Мільчановською О.І. вшанували пам’ять
закатованих голодом «Ніхто не забутий…» до Дня пам’яті жертв Голодоморів. Вшанування
пам'яті Героїв Небесної Сотні вшановували годиною спомину, флешмобом «Ангели пам'яті».
Багатогранність заходів було продумано та реалізовано вчителями української мови та
літератури Ільницькою С.Ю. та Ціко Н.М. до Дня української писемності та мови, до Дня
рідної мови – мініпроєкт «Нас єднає мова», фотоквест «Я люблю українську мову» (5-6 кл.),
заняття «Компліменти» (2 кл.).
До Дня Соборності України проводились дистанційні заходи: онлайн-флешмоб «У
єдності сила! Україна – це ти!» (3 кл, Мільчановська О.І.), гра-вікторина «Любіть Україну» (4

кл., Сарабаха Г.І.), інтелектуальне змагання «Ми –разом! Ми – одна країна!» (5 кл., Ільницька
С.Ю.), бесіда «Одна, єдина, неділима Україна» (8 кл., Котик Л.М.).
Для вшанування пам'яі Героїв Крут проведено інформаційну хвилину учителем історії
Підгребельною Г.І. з учнями 7 класу, бібліотекарем Кравчишин Г.М. організовано тематичну
виставку «Пам'ятаємо Героїв Крут».
Учні 3 класу, класний керівник Мільчановська О.І., підготували відеофільм з
привітаннями для матусь з Днем Матері, а також вчитеелм музичного мистецтва Макаром Б.І.
та педагогом-організатором Мільчановською О.І. було підготовано музичне відеовітання –
пісню у виконанні учениць 9 класу Хомен Т. та Харо А.
З метою реалізації Концепції національно-патріотичного виховання, відродження
духовності шляхом вивчення християнських цінностей, народного мистецтва в школі
організовано дефіле у вишиванці, створено відеовітання.
Кавалець О.В. підготувала свято «Прощання з Букварем», а Котик Р.С., класний
керівник 9 класу підготувала «Свято останнього дзвоника».
Учнівське врядування в школі здійснюється шляхом залучення школярів до проведення
загальношкільних заходів та свят, проведення рейдів «Зовнішній вигляд», «Виконання
домашніх завдань», «Перевірка щоденників». Лідери учнівського врядування були активними
в самостійній організації та пропозиціях щодо проведення цікавих заходів для учнів. Також
лідерами учнівського врядування проведено день самоврядування до Дня вчителя.
Таким чином, виховна робота протягом 2020/2021 навчального року здійснювалась
за всіма основними напрямами відповідно до Плану роботи Ваньковицького ЗЗСО І-ІІ ст. на
2020/2021 н.р.
Виходячи із загальношкільної виховної проблеми школи, головна увага приділялася
формуванню громадянина – патріота України, створенню умов для самореалізації особистості
відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з
демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в
учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і
засад здорового способу життя, зміцненню фізичного здоров’я дітей, розвитку творчих
здібностей для задоволення морально-духовних запитів через участь у різноманітних
конкурсно-ігрових програмах, святах, фестивалях, створенню сприятливого психологічного
мікроклімату, створенню умов для задоволення соціальних проблем – залучення до активної
творчої діяльності дітей всіх соціальних груп, їх оздоровлення та організація змістовного
відпочинку під час канікул. У 2019-2021 н. р. слід продовжити працювати над вдосконаленням
соціальної та творчої активності учнів, самовихованням та самореалізацією учасників
виховного процесу, здійсненням послідовності, наступності та єдності навчання й виховання.
Охорона праці
Робота педагогічного колективу школи з охорони праці організована згідно із
Законом України «Про охорону праці» та Положенням про організацію роботи з охорони праці
та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти
(26.12.2017 № 1669).
Стан роботи з охорони праці, виробничої санітарії під час освітнього процесу в школі
знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи.
На початок 2020/2021 навчального року були оформлено акт санітарно-технічного стану
школи.
На засіданні педагогічної ради (протокол № 1 від 30.08.2020 року) затверджено річний
план роботи школи на навчальний рік, де передбачено розділ «Заходи з охорони праці».
Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці
й безпеки життєдіяльності є в наявності. Інструкції складено згідно з Положенням про
розробку інструкцій з охорони праці.
У наказі по школі від 02.09.2020 року № 44 «Про організацію роботи з охорони праці,
безпеки життєдіяльності у 2020-2021 навчальному році» передбачено відповідальних за
організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього
процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму, наказами від 31.08.2020

р. №10-г, №11-г призначено відповідальних за електрогосподарство й пожежну безпеку в
школі тощо.
У школі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці
працівників і учнів школи. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці
для працівників школи.
Організація роботи з охорони праці контролюється директором школи. Вона включає:
постійний контроль за навчанням з охорони праці; перевірку знань педагогів відповідно до
інструкції та листа МОН України «Про вивчення правил охорони праці працівниками освіти»;
контроль за організацією й періодичним проведенням занять з охорони праці з усіма
категоріями працівників школи та учнями; систематичний контроль за проведенням різного
роду інструктажів; контроль за розробкою й правильним оформленням інструкцій із техніки
безпеки; організацію роботи комісії для оформлення актів-дозволів на використання
спортивних залів, майданчиків, майстерень і контроль за її діяльністю; контроль за
виконанням наказів відповідно до Закону України «Про охорону праці». У школі створена й
постійно діє комісія з питань охорони праці та з трудових спорів. Така система контролю
адміністрації школи у співпраці з профспілковим комітетом дає можливість цілеспрямовано
вирішувати питання безпеки й життєдіяльності колективу.
Питання охорони праці обговорювалися на засіданні педради.
Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я працівників, учнів школи
в кабінетах фізики, інформатики, хімії, майстернях, спортзалі передбачено проведення
інструктажів – вступного та перед початком лабораторних і практичних робіт. У цих кабінетах
на видному місці є інструкції та пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці. Закуплені
вогнегасники і розташовані в доступних місцях по школі.
Питання безпеки життєдіяльності учнів під час канікул постійно обговорювалися на
батьківських зборах.
Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів – це
основний напрям роботи школи. З цією метою в Учні 2—10-х класів пройшли медичний огляд
лікарями-фахівцями. Періодично учні 1—9-х класів проходять перевірку на педикульоз.
Постійно здійснюється контроль за роботою системи забезпечення нормального
функціонування будівлі школи. Закуповуються необхідні миючи засоби для дотримання
належного санітарно-гігієнічного стану школи.
Але поряд з тим простежуються і недоліки у роботі з даного питання, а саме:
- не всі учителі систематично чергують у коридорах під час освітнього процесу;
- не в повній мірі виконуються ті норми, що потребують постійного фінансування
(забезпечення працівників спецодягом та ЗІЗ, закупівля миючих засобів,
засобів гігієни тощо).
У наступному 2021/2022 навчальному році слід направити зусилля педагогічного
колективу та адміністрації школи на усунення зазначених недоліків.
Безпека життєдіяльності учнів
Упродовж 2020/2021 навчального року одним із завдань роботи школи була робота з
охорони життя та здоров'я учнів, попередження дитячого травматизму.
Робота з питань запобігання дитячого травматизму в школі здійснювалася у
відповідності до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
дорожній рух», Кодексу цивільного захисту України, «Про охорону дитинства», Указу
Президента України від 20.11.2007 № 1121 «Про невідкладні заходи із забезпечення
дорожнього руху», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про
затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого
характеру», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчальновиховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти
і науки України від 01.08.2001 № 563 (назва із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 № 782), «Положення про порядок
розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в
навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від

31.08.2001 № 616, листів Міністерства освіти і науки України від26.05.2014 №1/9-266 «Про
використання Методичних матеріалів «Вимоги безпеки під час канікул», від 16.06.2014 №1/9319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організація навчання і перевірки знань,
проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх
навчальних закладах» та інших нормативно-правових документів.
З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства,
проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони
життя і здоров’я дітей, запобігання всім видам дитячого травматизму у навчальному закладі
за 2020/2021 навчальний рік.
За результатами аналізу з'ясовано, що систему роботи
педагогічного колективу школи з попередження дитячого травматизму складають:
• планування та проведення профілактичних бесід з усіх видів дитячого травматизму
класними керівниками з відповідною їх фіксацією в класних журналах та учнівських
щоденниках;
• проведення вступного інструктажу учнів на початку навчального року;
•проведення первинних (вересень, грудень, травень) та цільових і позапланових
інструктажів учнів у разі необхідності;
• організація позакласних виховних заходів з попередження дитячого травматизму;
• залучення спеціалістів до проведення профілактичної роботи;
• профілактична робота з батьками щодо попередження дитячого травматизму у побуті;
• призначення відповідальних за безпеку дітей під час навчально-виховного процесу та
проведення позакласних заходів;
• розгляд та аналіз питань попередження дитячого травматизму на засіданнях
педагогічних рад, засіданнях методичних об’єднань класних керівників,
• контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо роботи педагогічного колективу
з попередження дитячого травматизму.
Здійснення профілактичної роботи в школі
Слід зазначити, що в закладі створені безпечні умови для навчання та виховання учнів.
Учасники освітнього процесу в цілому дотримуються санітарно-гігієнічних вимог та вимог
безпеки під час проведення уроків та позакласних заходів. Відповідно до нормативних вимог
з учнями проводилися інструктажі з техніки безпеки на уроках фізики, хімії, інформатики,
трудового навчання, фізичного виховання, при організації екскурсій, культпоходів, ігор,
індивідуальні бесіди тощо.
Одним із шляхів запобігання наявних негативних факторів та подолання їх
наслідків, практичної реалізації завдань, визначених у державних документах, є впровадження
в навчальний процес курсу «Основи здоров'я» (4-9 кл.), програма якого визначається
практичним спрямуванням, передбачає формування основних моделей безпеки під час
виникнення побутових, природних, техногенних надзвичайних ситуацій. Учні та працівники
школи систематично проходять медичний огляд.
Робота з попередження усіх видів дитячого травматизму проводилась класними
керівниками систематично. В календарних планах з виховної роботи є окремий розділ з
попередження дитячого травматизму. Класні керівники регулярно проводили бесіди,
тематичні класні години з профілактики травмування учнів. Усі бесіди та інструктажі
фіксувались в класних журналах, журналах з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів.
Для удосконалення профілактичної роботи щодо запобігання дитячого травматизму
серед учнів класними керівниками було проведено комплекс бесід:
- правила дорожнього руху;
- правила протипожежної безпеки;
- запобігання отруєнь;
- правила безпеки при користуванні газом;
- правила безпеки з вибухонебезпечними предметами;
- правила безпеки на воді;
- правила безпеки користування електроприладами, при поводженні з джерелами
електроструму.

Крім того, класні керівники провели додаткові бесіди з учнями з попередження всіх
видів травматизму перед початком осінніх, зимових, весняних та літніх канікул, оформлені
Пам’ятки для дітей та їх батьків.
Під постійним контролем класних керівників знаходиться відвідування школи
учнями. Причини пропусків занять негайно з’ясовуються, підтримується постійний зв’язок з
батьками.
Питання профілактики дорожньо-транспортного дитячого травматизму, охорони
життя і здоров'я учнів, відповідальності батьків за дотриманням контролю за дітьми в
позаурочний час були обговорені на батьківських зборах у вересні, грудні, травні 2020/2021
навчального року.
Питання стану роботи в школі щодо профілактики та запобігання всіх видів дитячого
травматизму було заслухано на малій педагогічній раді.
В школі була спланована та проводилась позакласна робота з питань безпеки
життєдіяльності учнів. Вчителями використовувалися різноманітні форми роботи з даного
питання: предметні тижні, бесіди, лекції, усні журнали, рольові ігри, конкурси та вікторини,
виступи агітбригад, конкурси плакатів та малюнків, рефератів, екскурсії до пожежнотехнічної виставки:
На поверхах школи та в навчальних кабінетах розміщені плани евакуації учнів на
випадок виникнення пожежі, затверджені згідно вимог. Класні керівники на виховних годинах
нагадували учням про шляхи евакуації із приміщення школи, план дій у випадках виникнення
пожежі, надзвичайних ситуацій.
Учителі вели чергування під час перерв на поверхах та подвір’ї школи. Їм у цьому
допомагали чергові учні по школі. Був складений графік чергування класів на навчальний рік
та графік чергування вчителів та адміністрації школи, в обов'язки яких входять підтримка
дисципліни на перервах та запобігання травмування учнів.
Та поряд з цим в роботі з питаннь застереження дитячого травматизму є певні
недоліки. Так, під час перерв учні 1 – 4 класів та 5 - 9 класів поводяться травмонебезпечно
(бігають по коридору та сходах школи, перегинаються на перилах сходів), про що
неодноразово отримували попередження. З цих питань проводилися класними керівниками
додаткові бесіди.
Управлінська та організаційна діяльність
Упродовж 20120/2021 навчального року адміністрацією школи опрацьовувались,
вивчались та аналізувались питання з управлінської, організаційної, освітньої діяльності, а
саме:
- управлінська діяльність адмістрації
школи та здійснення внутрішкільного
контролю;
- організація освітнього процесу, рівень знань, умінь та навичок учнів, стан
викладання предметів і курсів регіонального та шкільного компонентів базового
навчального плану;
- організація системи методичної роботи та навчально-методичне забезпечення
педагогічного процесу;
- стан роботи школи щодо реалізації концепції національного виховання;
- організація роботи з охорони праці та попередження дитячого травматизму;
- охорона дитинства та робота з дітьми пільгового контингенту;
- кадрове забезпечення діяльності закладу освіти: атестація та проходження
педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації;
- організація роботи закладів освіти під час карантинних обмежень.
Робота з направлення діяльності закладу в межі нормативно – правового поля була
ключовою протягом року, а саме:
- розроблено функціональні обов’язки директора, заступника директора, педагогічних
працівників, класних керівників, завідуючих кабінетів, спеціалістів, обслуговуючого
персоналу;
- завершено створення номенклатури справ закладу освіти;

проводилась цілеспрямована робота щодо вдосконалення діяльності всіх структур
закладу згідно з його Статутом;
Цілеспрямовано проводилась робота щодо підвищення культури управління навчальним
закладом, а саме:
- зміцнення виробничої дисципліни;
- розвитку інформаційного забезпечення всіх учасників освітнього процесу.
Таким чином, у 2020/2021 навчальному році велась системна планова робота з даного
питання. Але серед недоліків слід назвати труднощі, а саме: в забезпеченні 100%-го
володіння педагогічними кадрами ІКТ та недостатню забезпеченість школи комп’ютерами.
У наступному році слід направити зусилля на залучення позабюджетних коштів на
придбання комп’ютерної техніки, що значно підвищить рівень і якість управлінської та
організаційної діяльності.
-

Фінансово-господарська діяльність
Планово-господарська діяльність школи у 2020/2021 навчальному році була спрямована
на створення належних санітарно-побутових умов навчання та виховання учнів,
вдосконалення навчально-матеріальної бази школи, осучаснення інтер’єру шкільних
приміщень. Достатньо уваги було приділено питанню економії енергоносіїв, раціональному
використанню фінансових ресурсів. Основними джерелами фінансування школи були:
 державне (місцевий бюджет) – оплата енергоносіїв, харчування учнів 1-4 класів та дітей
пільгового контингенту, заробітна плата працівників школи.
 позабюджетні надходження –батьківські пожертви та спонсорська допомога (аграрне
підприємство «Контінентал»).
При організації планово-господарчої діяльності у 2021/2022 навчальному році направити
зусилля на вирішення таких питань:
 продовжити роботу з економного та раціонального використання енергоносіїв, фінансових
ресурсів;
 посилити роботу з урізноманітнення джерел позабюджетних надходжень;
 особливу увагу приділити ремонту системи опалення та водопостачання за рахунок
місцевого бюджету;
 забезпечити комплектацію необхідними меблями та наочністю перші класи, які будуть
працювати у 2021/2022 навчальному році за новими стандартами початкової освіти;
 продовжити роботу з заміни світильників, що вичерпали термін використання на
енергозберігаючі.

Директор

Найденко О.В.

