
Підсумки роботи Погорільського ЗСО І-ІІІ ступенів 
за 2020-2021 навчальний рік та завдання на 2021-2022

навчальний рік
Робота педагогічного колективу Погорільського ЗСО І-ІІІ ступенів у 

2019/2020 навчальному році була спрямована на реалізацію Законів України 
«Про освіту» та «Про загальну середню освіту» Національної доктрини 
розвитку освіти, постанов уряду України, на виконання державних і 
регіональних освітніх програм, нормативних та інструктивних документів 
Міністерства освіти і науки України, Управління освіти і науки 
Чернігівської обласної державної адміністрації, розпоряджень та доручень 
голови Семенівської міської ради, відділу освіти, молоді та спорту 
Семенівської міської ради, а також на виконання Статуту та Концепції 
розвитку закладу, річного плану роботи на 2020/2021 навчальний рік.

Мета і завдання педагогічного колективу на 2020/2021 навчальний 
рік були обумовлені реалізацією науково-методичної теми «Підвищення 
рівня професійної майстерності педагога, як умова формування ключових 
компетентностей учнів, в умовах інноваційного змісту освіти» та 
виховної теми «Виховання особистості через формування 
загальнолюдських цінностей та важливих якостей людини -  
громадянина України».

Уся діяльність педагогів була спрямована на виконання завдань щодо: 
^  створення умов для реалізації нового Державного стандарту початкової 

загальної середньої освіти;
^  оновлення навчальних програм, інноваційного освітнього простору 

Нової української школи;
^  забезпечення якості освіти, що відповідає сучасним освітнім 

стандартам шляхом модернізації змісту й освітніх технологій;
^  створення адаптованої моделі старшої школи на основі інтеграції 

основних принципів класичного підходу до освіти й концептуальних 
ідей профільної школи;

• / упровадження інноваційних освітніх технологій, диференціації та 
індивідуалізації навчання, ефективних форм та методів навчання, 
врахування психологічних та індивідуальних особливостей учнів для 
підвищення якості й результативності кожного уроку;

^  утвердження особистісно-зорієнтованої педагогічної системи;
^  реалізації принципів дитиноцентризму в навчально-виховному процесі;



' ґ  відпрацювання ефективного механізму підвищення результативності 
роботи з обдарованими дітьми щодо підготовки до олімпіад, конкурсів, 
науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України;

^  забезпечення якісної підготовки учнів до Всеукраїнських 
інтелектуальних, спортивних та творчих змагань;

' ґ  розвитку профільного навчання у закладі з урахуванням матеріально- 
технічної, науково-методичної бази, інтересів учнів, рівня їх 
навчальних досягнень, професійної компетентності вчителя, системи 
підготовки випускників закладу до зовнішнього незалежного 
оцінювання;

^  роботи, зорієнтованої на зміцнення психічного, фізичного та 
соціального здоров’я дітей через ефективне використання інноваційних 
технологій, оптимізації взаємодії педагогів і батьків, налагодження 
міжвідомчої взаємодії щодо проведення профілактичної роботи з 
питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній та 
наркотичній залежності дітей, учнів;

^  забезпечення виконання заходів для реалізації Концепції національно- 
патріотичного виховання, впровадження моніторингової процедури у 
навчально-виховний процес та методичну роботу з метою глибокого 
аналізу, порівняння, прийняття управлінських рішень щодо 
підвищення якості освіти, проведення роз’яснювальної роботи серед 
батьків та учнів з попередження дитячого травматизму;

^  створення інноваційного освітнього середовища шляхом покращення 
матеріально - технічної бази закладу, участі у освітніх проектах.

1. Персональний внесок у підвищення рівня організації освітнього 
процесу.
1.1. Охоплення навчанням дітей шкільного віку.
В школі ведеться постійний облік дітей, які народжуються і 

проживають на території сіл: Орликівка, Тополівка, Лосівка, Стара Гутка, 
Погорільці. Є списки дітей від 0 до 5 років, а також списки дітей, які 
підлягають навчанню від 5 до 18 років, складено перспективний план по 
охопленню навчанням дітей до 2021 року. Роботу по складенню списків веде 
заступник директора з навчально-виховної роботи Євмененко Тетяна 
Григорівна (наказ по школі №46 від 05.06.20 р.), погоджує списки разом із 
секретарями старостатів (Орликівського, Погорільського). Дана інформація 
постійно уточнюється і коригується. Вся інформація занесена мною в 
комп’ютер, що дає змогу оперативно знайти, внести зміни і надрукувати 
потрібні документи.



Всі діти, які проживають на території сіл віком від 6 до 18 років 
охоплені навчанням.

Інформаційна довідка
Рік навчання 2020-2021

Чисельність учнів на кінець навчального року 85
- на високому і достатньому рівні 31 (36,5%)
- переможці міських олімпіад та конкурсів -
- переможці спортивних змагань (міських, обласних) 15
- сиріт та позбавлених батьківського піклування 1
- дітей, які мають посвідчення ЧАЕС 3
- малозабезпечених 7
- багатодітних сімей 11
- кількість класів 11
Чисельність вчителів 21

- з них з вищою категорією 7
- 1 категорією 9
- II категорією 1
- спеціалісти 4
- звання старший вчитель 7
Кількість кабінетів 1
Спортзалів 1
М айстерень 1
Гуртків та секцій 2
К омп’ютерів 8

1.2. Створення умов для варіативності навчання, упровадження 
інноваційних педагогічних технологій в навчальний процес.

1.2.1. У 2020-2021 н.р. варіативну складову було використано: 
Початкова ланка: 
- додаткова година на вивчення української мови та літератури -  1-4 

класи по 1 год..
Середня ланка:

5 клас -  1 год. яг. українську мову;
6 клас — 1 год на українську мову; факультативний курс з української мови: 

Культура мовлення. 1 год.
7 клас -  1 год. яг. українську мову,
8 клас - 2 год. на поглиблене вивчення української мови ; 0,5 годин на 

історію України;
9 клас -  2 год. на поглиблене вивчення української мови; 0,5 год на 

біологію; 0,5 год на географію.
Старша ланка4.

10 клас -  4 год. на українську мову та літературу,



11 клас -  6 год на математику.
1.2.2. Методична робота в закладі була організована згідно з наказом по 

закладу від 01.09.2020 № 57 «Про організацію методичної роботи у 
2020/2021 навчальному році».

Основні задачі методичної роботи:
1. Підвищення якості і ефективності освітнього процесу.
2. Підвищення рівня професійної компетентності вчителів.
3. Впровадження в освітній процес педтехнологій.
4. Впровадження нових Держстандартів початкової та базової загальної 

середньої освіти.
В закладі створена система методичної роботи через яку реалізується 

педагогічна проблема та основні задачі.

У 2020/2021 навчальному році в закладі працювало 21 педагогічний 
працівник, 17 - на постійній основі, 4 -  на контрактній основі. Заклад 
повністю укомплектований педагогічними кадрами відповідно до фахової 
освіти.

Освітній рівень:
вища освіта -  18 (85.68 %) 
незакінчена вища -1 (4.76 %) 
середня спеціальна -2 (9.52 %).

Кваліфікаційний рівень:
спеціаліст вищої категорії -  7 (33.32 %); 
спеціаліст І категорії -  9 (42.84 %); 
спеціаліст II категорії -  1 (4.76%); 
спеціаліст -  4 (19.04 %).

Мають звання:
старший учитель -  7 (33.32%).
Всі вчителі мають достатній досвід роботи з предметів, що 

викладають. Відповідно до графіка пройшли курсову перепідготовку. 
Проводиться чергова атестація за перспективним планом закладу. Вчителі 
проходять курсову перепідготовку та атестуються відповідно до предмету, 
який викладають.

У 2020-21 н.р. році пройшли курсову перепідготовку на базі 
Чернігівського ОІППО Євмененко І.М., Помаз Г.В. та онлайн-курси на 
платформах «Прометеус» та «Едера» всі вчителі, що атестувалися в 2020- 
2021 навчальному році. Проведена значна робота по підготовці до атестації 
педпрацівників. У цьому навчальному році атестувалися учитель географії 
Євмененко Т.Г.; учитель російської мови, української мови та літератури



Помаз Г.В.; учитель зарубіжної літератури Цирулік О.І., учитель хімії Лось 
О.М.; учитель трудового навчання та фізики Населевець М.М.; учитель 
історії Лисенко О.О.; вихователь ГПД Васильєва Н.І.; вчитель інформатики 
Кочанова О.А.; вчитель української мови та літератури Степанченко Д.В. За 
результатами атестації: Євмененко Тетяна Григорівна -  відповідає займаній 
посаді, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному звання «старший 
учитель», Помаз Ганна Віталіївна -  відповідає займаній посаді, відповідає 
раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та 
раніше присвоєному педагогічному звання «старший учитель», Цирулік 
Олена Іванівна -  відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше 
присвоєному педагогічному звання «старший учитель», Лось Олена 
Михайлівна- відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» та раніше 
присвоєному педагогічному звання «старший учитель», Населевець 
Михайло Миколайович -  відповідає займаній посаді, відповідає раніше 
присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої . категорії», 
Лисенко Олександр Олександрович -  відповідає займаній посаді, відповідає 
раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії», 
Васильєва Наталія Іванівна -  відповідає займаній посаді, відповідає раніше 
присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії», 
Кочанова Оксана Анатоліївна -  відповідає займаній посаді, присвоєно 
кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», Степанченко Дарина 
Вікторівна -  відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст першої категорії».

У закладі працювали такі методичні об’єднання: 
-вчителів початкових класів (керівник Коробко О. І.),
- вчителів природничо-математичного циклу (керівник Населевець М.М.),

- вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін ( керівник Лисенко О.О.),

- класних керівників ( керівник Помаз Г.В.).

Робота всіх методичних об’єднань була направлена на допомогу 
вчителям в реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і під
вищення професійної майстерності і рівня психологічної підготовки 
педагогічних кадрів, активізації творчого потенціалу, формування здатності 
до швидкої адаптації учнів в умовах, що постійно змінюються.

Вчителі початкових класів працювали над проблемою:

«Впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній процес з метою 
формування ключових компетентностей учнів». На засіданнях МО були 
обговорені такі питання:

-«Сучасний урок: проблеми, вимоги, шляхи реалізації» (Степанченко С.І.);



- «Адаптація учнів 1 класу в НУШ» (Євмененко І.М.).

- «Ранкові зустрічі в початковій школі», «Критичне мислення, як засіб 
формування та розвитку творчих здібностей здобувачів освіти в умовах 
НУШ» (Коробко О.І.). На засіданнях МО відбувався обмін досвідом роботи 
в умовах НУШ: практикум «Гра по новому- навчання по іншому з ЬЕОО»,

тренінг «Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 класів (вербально) та 
учнів 3 класу ( за рівнявою шкалою) в контексті НУШ».

Вчителі природничо-математичного циклу працювали над 
проблемою: «Активізація розумової діяльності учнів шляхом 
впровадження інтерактивних методів навчання».

Були проведені відкриті уроки: з інформатики в 11 класі «Маскінг. 
Живі переходи. Спотворення і деформація» (вчитель Кочанова О.А.), з 
математики у 8 класі «Ступінь із цілим показником» (вчитель Заяць В .С .).

Обговорені такі питання:

- «Числові нерівності та їх властивості» (вчитель Заяць В.С.);

- «Інноваційні технології на уроках інформатики, як засіб розвитку 
креативності учнів) (вчитель Кочанова О.А.).

Вчителі МО суспільно-гуманітарних дисциплін працювали над

проблемою: «Виховання національної свідомості на уроках суспільно- 
гуманітарних дисциплін». На засіданнях методичного об'єднання розглянуті 
такі питання:
«Пізнавальна активність учнів на уроках зарубіжної літератури за допомогою 
інтерактивного навчання» (вчитель Цирулік О.І.);

- «Активізація навчальної діяльності з метою підвищення інтересу учнів до 
української мови» (Степанченко В.Б.).

У закладі організована виховна робота, яка була спрямована на 
впровадження в навчально-виховний процес виховної проблеми закладу: 
«Виховання особистості через формування загальнолюдських цінностей та 
важливих якостей людини -  громадянина України». Для досягнення мети, 
поставленої перед педагогічним колективом, у закладі створено систему 
виховної роботи, до якої входять постійно діючі структурні підрозділи: 
методичне об’єднання класних керівників, учнівська рада, рада 
профілактики правопорушень, батьківський комітет, гуртки за інтересами.

Виховна робота впродовж 2020-2021 навчального року проводилася 
відповідно до Методичних рекомендацій щодо організації виховної роботи в 
закладах загальної середньої освіти.

Одним із шляхів реалізації державної політики в галузі освіти і 
виховання є виконання програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 
класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (наказ МОН України



від 31.10.2011 № 1243), у якій визначено стратегію виховання підростаючого 
покоління на сучасному етапі. Вона спрямована на реалізацію соціальної 
функції виховання -  забезпечення наступності духовного і морального 
досвіду поколінь, підготовки особистості до успішної життєдіяльності. 
Програма визначає концептуальні засади виховання (мету, принципи, 
основні напрями, зміст, технологію виховного процесу), науково-методичні, 
організаційні, кадрові, інформаційні умови розвитку виховних систем, сприяє 
підвищенню ефективності виховної роботи.

Виховна робота у 2020-2021 н.р. 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.

Виховна робота в закладі спрямована на виконання Законів України 
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», основних аспектів Концепції 
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.

Виконувались основні засади Концепції національної системи 
виховання дітей та молоді у національній системі освіти, положення 
програми Міністерства освіти та науки України «Основні орієнтири 
виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 
України», Концепція громадянського виховання, національна Програма 
патріотичного виховання та інші.

У вересні обстежено житлово-побутові умови соціально незахищених 
категорій сімей, в яких проживають учні школи, оформлено соціальний 
паспорт школи. Було виявлено, що станом на 1 вересня 2020 року у школі 
налічується: 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, 6 дітей з 
малозабезпечених сімей, 20 дітей з багатодітних сімей, 3 дитини, які мають 
чорнобильське посвідчення, дітей-сиріт-2.

Проводиться робота з попередження дитячого травматизму серед учнів. 
Проведено планові бесіди, інструктажі. Із метою активізації роботи з 
попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму та запобігання 
бездоглядності серед неповнолітніх, у вересні було проведено Всеукраїнські 
рейди: «Урок» та «Увага! Діти -  на дорозі!», Тиждень безпеки дорожнього
руху.



Аналіз стану виховної роботи показав, що всі класні керівники 
планують виховну роботу з класом: обраний напрям та виховна проблема, 
над якою працюють протягом року, складені психолого-педагогічні 
характеристики класів, визначені завдання на навчальний рік. Складено 
графік проведення виховних годин, які проводилися у зручний для дітей та 
класних керівників час. Класні куточки оформлені відповідно до вимог.

Протягом 2020-2021 н.р. адміністрацією, класними керівниками, 
педагогом-організатором проведена достатня виховна робота: виховні 
заходи, виставки малюнків, тематичні тижні, відзначення пам'ятних дат 
(відео- та фото-звіти розміщувалися на сайті закладу). Учні школи 
залучались до активної участі в різноманітних шкільних та районних заочних 
заходах, що сприяло розвитку індивідуальних здібностей та особливостей 
учнів, розвитку їх талантів.

Із метою формування почуття патріотизму у підростаючого покоління, 
поглиблення знань дітей з історії рідного краю, залучення учнівської молоді 
до краєзнавчої та пошуково-дослідницької роботи, у закладі склалася і діє 
система національно-патріотичного виховання учнів.

З 07 поі 1 вересня у закладі проходив Олімпійський тиждень. Усі учні 
взяли участь у проведенні змагань. План проведення передбачав різні 
спортивні заходи в залежності від вікових особливостей дітей.

До Всесвітнього дня Миру, що відзначається 21 вересня, учні школи 
приєдналися до Всесвітньої акції «Голуб миру».

Напередодні Дня українського козацтва та Дня Захисника України, з 
метою популяризації українських традицій, любові до рідної землі у закладі 
було проведено

• виставку малюнків «Мій рідний край»;
• спортивні змагання «Козацькі забави»;
• тематична виставка у шкільній бібліотеці;

виховний захід «Ми маленькі джури» (1-2 кл.);
• уроки мужності до Дня захисника України.

9 листопада, у День української писемності та мови, учні 7-11 класів 
залучилися до активної участі в написанні радіодиктанту національної 
єдності.

21 листопада до Дня Гідності і Свободи в школі було проведено 
тематичні виховні заходи, учні переглянули документальні фільми про події 
на Майдані.

З метою гідного вшанування пам’яті жертв геноциду українського 
народу в роки голодомору 1932-1933 р.р. для учнів 5 - 8  класів проведено



екскурси в шкільному музеї, під час якої школярі дізналися про причини, 
початок та наслідки страшної трагедії. А для дев'ятикласників було 
проведено урок пам’яті «Голодомор 1932 -  1933 років». Учитель історії 
Лисенко О.О. розповів про події, що відбувалися на території України та 
наших сіл у період 1932 -  1933 років. Зачитав спогади очевидців трагедії 
1932 -  1933 років. Також підготовлено тематичну виставку літератури та 
документів.

Педагогічний колектив проводить значну роботу по правовому та 
моральному вихованню учнів. Учителі на уроках і виховних годинах 
прищеплюють повагу до Конституції України, державних символів, прав і 
свобод громадян.

Адміністрацією закладу та класними керівниками проводиться робота з 
батьками та учнями щодо попередження правопорушень серед 
неповнолітніх: відвідування сімей удома, профілактичні бесіди з питань 
навчання та виховання учнів. Практичний психолог індивідуально працює з 
батьками та учнями, що потребують підвищеної педагогічної уваги, з ними 
проводиться робота щодо корекції поведінки дітей.

З метою соціального захисту дітей, запобігання безпритульності та 
бездоглядності, педагогічним колективом постійно здійснюється контроль за 
відвідуванням учнями навчальних занять. На постійному контролі перебуває 
шкільна документація (книги обліку відсутніх, класні журнали, медичні 
довідки, письмові пояснення батьків щодо причин відсутності дітей на 
уроках), проводяться рейди контролю за відвідуванням, за наслідками 
проведеної роботи зроблено детальний аналіз стану відвідування учнями 
школи.

Протягом 2020-2021 н.р. у закладі активно продовжувала роботу Рада 
профілактики правопорушень та бездоглядності. Відбулося 2 засідання ради, 
на яких розглядалися питання щодо відвідування навчальних занять, робота 
класних керівників щодо попередження жорстокості та насильства над 
дітьми, розгляд конфліктних ситуацій. Батькам були надані рекомендації 
щодо виховання та навчання дітей, організації вільного часу.

Заклад підтримує тісний зв'язок з правоохоронними органами, 
представники яких проводять профілактичні бесіди зі школярами.

18 жовтня відзначався Європейський день боротьби з торгівлею 
людьми. Щоб привернути увагу, розповісти про ризики, на які наражаються 
українці, практичним психологом Заяць В.С. проведено заняття щодо 
протидії торгівлі людьми для учнів 9-11 класів. Його мета - підвищити 
рівень поінформованості та усвідомлення учнями гостроти проблеми торгівлі 
людьми, обговорити причини, форми та ознаки цього явища, проінформувати 
про організації, куди можна звернутися за допомогою.



13 листопада у Всесвітній день доброти було проведено виховні 
заходи «Я вірю в силу доброти» та «Добро починається з тебе», а до 
Всесвітнього дня дитини, який відзначається 20 листопада, - виставку 
малюнків.

У рамках відзначення Міжнародного Дня толерантності (16 листопада) 
та з метою формування в учнів загальнолюдських моральних цінностей, 
задля пропаганди принципів терпимості та розвитку толерантних настанов 
усіх учасників освітнього процесу з 16 по 20 листопада в закладіі проходив 
Тиждень толерантності. Протягом тижня практичним психологом Заяць В.С. 
для учнів 1 -4 класів проведені розвиваючі заняття «Крокуємо у світ 
толерантності», «Виховуємо толерантність », «Ми різні, але разом», для 
учнів 5-6 класів - тренінгове заняття «Толерантність в колективі». Учнями 7 
класу оформлено тематичну стінгазету «Наш світ толерантності», де учні 
мали змогу висвітлити цікаву інформацію стосовно даної теми. Для учнів та 
педагогів проведено акцію «Разом до вершин на крилах толерантності», під 
час якої всі мали змогу поділитися своїми думками щодо рис, якими повинна 
володіти толерантна людина та гарними справами, іцо робить людину 
толерантною.

Із метою підтримки медичних працівників у протидії поширенню 
коронавірусної інфекції СОУГО-19, розуміння важливості роботи лікаря в 
умовах пандемії, учні долучилися до акції «Дякую тобі, лікарю!» В закладі 
проводяться класними керівниками заходи про виконання національного 
плану управління відходами. Це години спілкування «Моя чиста планета»
(6 клас), «Культура поводження з побутовими відходами»(8 клас),практичні 
заняття «Культура поводження зі сміттям та шляхи його зменшення»
(11 клас), «Чисте село -  справа рук кожного жителя» (9 клас), проведено 
анкетування серед учнів 8-11 класів «Ваше ставлення до проблеми утилізації 
побутових відходів», акції «Ми за чисте довкілля»(1-4 класи), виготовлення 
з картонних відходів іграшок, стаканів для ручок та олівців, вазончиків для 
квітів (учні 2-7 класів гуртка «Світ рукоділля»).

Велика увага в школі приділяється естетичному вихованню учнів. 
Протягом 2020-2021 н.р. організовувалися різноманітні заходи, які 
формували в учнів естетичні погляди, смаки, почуття прекрасного, 
розкривали нові таланти: он-лайн вітальня до Дня вчителя, свято «Золота 
осінь» (початкові класи), відеопривітання до Дня Святого Миколая, День 
Святого Валентина, новорічний відео-колаж, розважальна новорічна 
програма для учнів початкових класів та учнів 5-11 класів. Учні закладу 
взяли активну участь у конкурсі на виготовлення ялинкових іграшок. Дитячі



поробки прикрасили новорічну ялинку, відкриття якої відбулося 22 грудня. 
Підприємцями були вручені новорічні призи учням навчального закладу.
В закладі діє 2 гуртки за інтересами від районного Будинку дитячої та 
юнацької творчості, а саме: «Юні художники», «Світ рукоділля». Учні 2-7 
класів відвідують гуртки за інтересами.

У закладі створено систему виховання здорового способу життя, яка 
сприяє розвитку фізичних якостей учнів. Велика увага приділяється питанню 
організації спортивно-масової роботи. Учні приймають участь в змаганнях з 
шахів, шашок, настільного тенісу, вони є учасниками змагань з хортингу. 
Так, Тишик Вероніка, учениця 8 класу, неодноразово була переможницею 
цих змагань і нагороджена Грамотами та Дипломами у ваговій категорії 
серед дівчат, Кудін Вікторія, учениця 7 класу у ваговій категорії 45-50 кг 
розділ «сутичка» та Павленко Артем, учень 4 класу, нагороджений 
Дипломом II ступеня чемпіонату України з бойового хортингу. У районних 
змаганнях з настільного тенісу II місце посів учень 10 класу Лось Роман та 
III місце учень 9 класу Помаз Максим.

Велика увага приділяється проведенню заходів щодо запобігання, 
профілактики та протидії булінгу. Це і обговорення питань протидії булінгу 
на класних годинах, складання порад «Як допомогти дітям упоратися з 
булінгом?», вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню, 
перегляд кінострічок відповідної спрямованості, флеш-моб «Зупинимо булінг 
разом», проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп 
булінгу!» Класними керівниками були проведені уроки відвертого 
спілкування «Змінюй в собі негативне ставлення до інших» (1-4класи), 
«Допоможи собі, рятуючи інших»(5-7 класи), «Про стосунки в учнівському 
колективі»(8-9 класи), «Стережись! Що посієш, те й пожнеш»(10-11 класи).

Однією з головних ланок формування виховної системи є дієве 
функціонування учнівського самоврядування, яке відіграє значну роль у 
процесі духовного становлення особистості, засвоєння нею соціальних 
нормативів поведінки. Робота самоврядування дає можливість кожному 
учневі знайти саме свою справу, яка йому ближча за інтересами, здібностями, 
нахилами.

Учнівське самоврядування було активним організатором і учасником 
багатьох позашкільних заходів, таких як: привітання до Дня вчителя, День 
Святого Валентина, Тиждень стилів, Кольоровий тиждень, святкові концерти 
з нагоди Міжнародного жіночого дня «Її величність - жінка» та Дня матері, 
шевченківські свята, тощо.



Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота 
проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології 
виховання учнів: соціальне проектування, колективні творчі справи, 
навчально-виховні проекти, технологія самовиховання і саморозвитку. 
Загальношкільні свята проводились відповідно до плану роботи школи на 
навчальний рік.

Особливу увагу вчителі-предметники, класні керівники та педагог- 
організатор цього року приділяли національному та громадянському 
вихованню, адже одним з педагогічних завдань є виховання громадянина та 
патріота України. Національно-патріотичне виховання підростаючого 
покоління завжди було одним з найважливіших завдань сучасної школи, 
адже дитинство і юність - благодатна пора для розвитку святого почуття 
любові до Батьківщини. Це і флешмоби до Дня Перемоги, Дня Вишиванки, 
бліц-турнір до Дня Збройних Сил України, години-пам'яті до Дня 
голодомору, Дня Писемності, Дня Миру, тематичні конкурси малюнків.

Протягом навчального року було проведено ряд заходів військово- 
патріотичного напрямку: інформаційні хвилинки до Дня партизанської слави, 
тижні пам’яті до дня визволення України від німецько-фашистських 
загарбників та Дня Перемоги. З цієї нагоди у всіх класах пройшли години 
спілкування, дистанційні уроки мужності, уроки -  зустрічі «Між життям і 
безсмертям мости», «Подвиг непідвладний часу», «Пам'ять серця», 
«Ветеранам низько вклоняємося», «Тих днів не змеркне слава», «У війни не 
жіноче обличчя». Виховуючи в учнів навички працелюбної особистості, 
свідомого ставлення до праці, класні керівники залучали учнів до участі в 
екологічних та трудових акціях по прибиранню території та озелененню 
парків «Весняна толока», «Плекаємо сад», «Посади дерево і збережи його». 
Надзвичайно важливо створити сприятливе освітнє середовище для 
всебічного розкриття й реалізації здібних та обдарованих вихованців, яке 
базується на психології успіху дитини. Домінантами в нашому навчальному 
закладі є культ знань, успіху. Цьому сприяє рейтингова система оцінки 
діяльності учнів та класних колективів, за підсумками якого визначаються 
кращі учні навчального закладу. Талановиті, обдаровані учні за 
результатами участі у різноманітних конкурсах у кінці року нагороджуються 
грамотами та дипломами. Так, учні приймали участь у обласній новорічно- 
різдвяній виставці «Новорічна композиція», де були нагороджені дипломами 
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації: 
Потебня Анастасія, учениця 7 класу, у номінації «Стилізована
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ялинка»(керівник Качанова О.А.) та Шелестовський Артем,учень 6 класу,у 
номінації «Новорічна композиція» (керівник Тишик В.О.)

Так, у відкритій міській виставці-конкурсі декоративно-прикладного та 
ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край» учні визнані переможцями та 
нагороджені Дипломами відділу освіти, молоді та спорту Семенівської 
міської ради у розділі «Вироби з природних матеріалів» за здобуте II місце 
Протащук Кирил (молодша вікова категорія, керівник Степанченко С.І.), у 
розділі «Графіка» за здобуте III місце Ілляшика Андрія (молодша вікова 
категорія, керівник Приліпко В.В.), у розділі «Живопис» за здобуте І місце 
Шелестовського Артема (молодша вікова категорія, керівник Тишик В.О.) У 
Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей -  
2021» Панкратьєва Катерина, учениця 3 класу(керівник Тишик В.О.) посіла 
III місце і нагороджена Дипломом III ступеня.

У березні-травні 2021 року був проведений міський етап 
Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу 
свободу». Дипломами відділу освіти, молоді та спорту Семенівської міської 
ради нагороджено: Ребик Ольгу, ученицю 11 класу, за зайняте І місце, Лось 
Анастасію, ученицю 10 класу, за зайняте II місце та Цирулік Оксану, 
ученицю 9 класу, за зайняте III місце в номінації «Власна поезія»та 
Шелестовського Артема, учня 6 класу, за зайняте І місце в номінації 
«Образотворче мистецтво».

З 06 по 28 квітня 2021 року проводився міський літературний конкурс 
дитячих творів «ЗОЛОТЕ ПЕРО - 2021». Учениці 11 класу Ребик Ольга 
нагороджена Дипломом І ступеня, Пушкарьова Альона нагороджена 
Дипломом II ступеня у старшій віковій категорії.

12-13 травня 2021 року учні Погорільського ЗСО І-ІІІ ступенів взяли 
участь у І (міському) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у старшій віковій групі: 15-17 років в 
опІіЬе -  режимі і посіли II місце.

Підсумовуючи, слід зазначити, що аналіз стану виховної роботи за 
2020-2021 навчальний рік свідчить про високий виховний потенціал 
освітнього процесу та концепцію виховної системи, що склалася у закладі. 
Створена модель виховної роботи допомагає виховувати компетентних учнів, 
у яких розвивається здатність до самопізнання та самовдосконалення. 
Завдяки цьому всі вихованці протягом року були активними учасниками 
позакласного життя закладу. Рівень ефективності участі класів у виховних 
заходах була на достатньому рівні.

Отже, можна зазначити, що виховна діяльність у школі проводиться на



належному рівні, але поряд з позитивними моментами ще має деякі недоліки, 
над якими потрібно спільно працювати вчителям, і учням, і батькам.

Відповідно до плану роботи закладу проводяться засідання 
педагогічної ради. Проведено 13 засідань: одне -  затвердження плану роботи 
закладу на навчальний рік, дев’ять -  з методичних та виховних питань, три 
-  про випуск учнів та перехід у наступні класи.

Протягом 2020/2021 навчального року у закладі проводилась 
різнонаправлена робота щодо підвищення якості навчання:

-  робота з учнями, які навчаються на початковому рівні;
-  підвищення мотивації;
-  підвищення пізнавального інтересу.

З метою організації роботи з обдарованими учнями, їх підтримки, 
залучення до науково-дослідницької роботи, а також стимулювання 
самостійної роботи учнів щодо вивчення окремих предметів, їх участі в 
олімпіадах, турнірах, були створені умови для розвитку обдарованих дітей: 
вчителі здійснювали особистісно-орієнтоване навчання на основі 
диференціації та індивідуалізації, проводили заняття з використанням 
інноваційних педтехнологій, залучали обдарованих учнів до позакласної 
роботи з навчальних предметів.

Учні щорічно беруть участь у різноманітних предметних та творчих 
конкурсах, спортивних змаганнях.

У закладі були проведені олімпіади з усіх предметів. Цілеспрямована 
робота з обдарованими учнями сприяє розвитку інтелектуальної, самостійної, 
творчої особистості, створює умови для їх самореалізації та розвитку 
творчих здібностей учнів закладу. Важливим завданням закладу є 
продовження цієї роботи в новому навчальному році.

Недоліками в організації методичної роботи є: недостатньо проводиться 
робота з розробки авторських програм, на недостатньому рівні проводиться 
робота з обдарованими дітьми.

Зрозуміло, головною задачею директора є контроль і керівництво 
навчально-виховним процесом. На початку навчального року видано наказ 
№53 від 01.09.2020 р. «Про розподіл обов’язків між директором школи та 
заступниками на 2020-2021 н.р.», в якому чітко розподілено обов’язки на 
навчальний рік відповідно до річного плану та перспективного по вивченню 
стану викладання навчальних предметів та виховної роботи. Складено графік 
внутрішкільного контролю за станом навчально-виховного процесу, 
відповідно до якого було вивчено: адаптацію учнів до навчання у 5 та 1 
класах ( наказ, педрада - жовтень), стан викладання англійської мови у 5-11



класах (педрада), стан викладання інтегрованого курсу "Я досліджую світ", 
музичного та образотворчого мистецтва у 1 -4 класах (педрада), стан 
викладання української мови та літератури у початкових класах (наказ), стан 
викладання біології, природознавства, хімії у 5-11 класах (наказ), правове 
виховання (педрада), підсумки виховної роботи за І семестр (наказ). За 2020 
рік було видано 83 накази, за січень-травень 2021 року -  43 накази з 
основних питань життєдіяльності закладу. З метою контролю та надання 
методичної допомоги відвідуються уроки та виховні заходи.

Організація різних форм позаурочної роботи.
Систематична робота проводиться щодо запобігання дитячому 

травматизму: викладається курс «Основи здоров’я» 1-9 класи, проводяться 
виховні години з протипожежної, радіаційної безпеки; запобігання 
травматизму, правил поводження з електроприладами, правила поводження в 
суспільних місцях.

Питання стану роботи школи щодо запобігання дитячого травматизму 
розглядались та аналізувались нараді при директорі (листопад, грудень, 
лютий, березень), наказами по школі (лютий).

Протягом 2020-2021 н.р. в закладі не зареєстровано нещасних 
випадків з учнями.

Педагогічний колектив закладу проводить певну роботу, спрямовану на 
виконання комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю.
Головними напрямками роботи з цього питання є індивідуальна робота з 
дітьми, схильними до пропусків занять, правопорушень, до девіантної 
поведінки.

У школі проводився місячник попередження правопорушень 
(вересень), щоквартально проводиться засідання ради профілактики за 
участю громадськості, працівників міліції, батьків, тісно співпрацюємо зі 
службою у справах неповнолітніх, питання профілактики правопорушень 
аналізується на нарадах при директорі (вересень, листопад, грудень), 
наказами по школі ( січень).

Відповідно до наказу МОН від 28.12.2019 року №1646 "Деякі питання 
реагування на випадки боулінгу (цькування) та застосування заходів 
виховного впливу в закладах освіти" в закладі створено комісію у складі 5 
осіб з розгляду випадку булінгу (цькування) (наказ №48 від 15.06.2020 р.) та 
розроблено заходи протидії булінгу (цькування).

2 г» • • ••• • • ••. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної 
бази школи.



Влітку 2021 року в школі зусиллями техпрацівників закладу, учнями, 
вчителями та батьками буде проведено поточний ремонт класів, коридорів. 
Школа підключена до мережі Інтернет. Маємо комп’ютерний клас, 8 
комп’ютерів. На сьогодні існує проблема придбання нових меблів для 
класів, обладнання для шкільної їдальні (витяжка, ванни для миття посуду), 
частковий ремонт системи водопостачання, ремонт внутрішніх туалетів на 
другому поверсі та підлоги в їдальні, ремонт каналізації

3. Залучення додаткових джерел фінансування та їх раціональне 
використання.

Джерелом додаткового фінансування є спецрахунок школи , на який 
надходять кошти від батьків, спонсорів. Матеріали надані батьками для 
проведення ремонту, були оприбутковані та списані через бухгалтерію ВО.

4. Кадрове забезпечення та їх розстановка.
Освітній процес в закладі забезпечує досвідчений педагогічний 

колектив всього 21 педпрацівник на чолі з директором та 2 заступники з 
навчально-виховної роботи та виховної роботи. В основному, всі вчителі 
молодого та середнього віку, 4 -  пенсіонери. Заклад повністю 
укомплектований педагогічними кадрами, вакансій на 2021 рік не 
виставлено.

5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я учнів та 
педагогічних працівників.

5.1. Організація харчування та медичного забезпечення, зміцнення
здоров'я.

За кошти бюджету в школі харчується 1-4 класи (7 учнів) на суму 10,00 
грн. . Учні 1-11 класів ( учнів) харчуються за кошти батьків на суму 12,00 
грн. Продукти харчування отримують батьки та передають на шкільну 
їдальню. З метою впорядкування організації харчування учнів видано накази: 
№81 "Про створення робочої групи НАССР Погорільського ЗСО І-ІІІ 
ступенів", №55 від 01.09.20 р. «Про організацію харчування учнів 
Погорільського ЗСО І-ІІІ ступенів», в якому призначено відповідальну особу 
за організацію харчування заступника директора з виховної роботи Помаз 
Г.В. та визначено обов’язки по створенню належних умов для організації 
харчування учнів. Харчування учнів здійснювалось за примірним 
двотижневим меню, затвердженим санепідемстанцію, на всю продукцію 
надавалися сертифікати якості постачальником (Пчела Т.О.), з яким укладено 
угоду на постачання продуктів харчування.

Щоденне меню погоджувалось з директором закладу.
Було затверджено:

іб



- Положення про організацію харчування учнів Погорільського ЗСО І-ІІІ 
ступенів;

- Положення про їдальню Погорільського ЗСО І-ІІІ ступенів;
- Посадові обов’язки осіб, відповідальних за організацію харчування (наказ 

№55 від 01.09.2020 р.)
Ведення обліку відвідування шкільної їдальні забезпечує підсобний 

працівник Горова Т.В., контроль за якістю приготування та відповідність 
порцій нормам харчування проводить комісія громадського контролю, яка 
створена наказом по школі №23-г від 21.08.2020 р. у складі 7 чоловік, голова 
Помаз Г.В., заступник директора та чергові вчителі, відповідно до 
затвердженого графіка, сестра медична, яка наслідки контролю записує в 
брокеражний журнал, порядок та дисципліну під час обіду забезпечують учні 
чергового класу, підтримує належний санітарний стан обідньої зали 
прибиральниця Новомлинець Н.А.

На харчування учнів залучаємо позабюджетні кошти - овочі надані 
батьками, які оприбутковує комісія кожного місяця в присутності батьків. 
Тому це дає можливість мати обіди дорожчі. Меню включає першу та другу 
страви, чай, обов’язково салати кожного дня.

Медичний огляд учнів та працівників закладу проводить місцева 
лікарня, сімейний лікар Сташко Г.М. (лабораторне обстеження та огляд) та 
Семенівська ЦРЛ. На початку 2020-2021 н.р. відповідно до висновків 
медичних карток, які заведені на всіх учнів школи, учні розподілені на групи 
для занять на уроках фізичної культури. Керуючись інструкцією «Про 
розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури», 
затвердженої наказом МОН України, МОЗ України №518/647 від 20.07.09 р. 
та на підставі медичних карток дитини, в яких визначається група для занять 
на уроках фізичної культури, наказом по школі №63 від 01.09.20 р. до 
основної групи занесені 51 учнів, підготовчої -  23, спецгрупи -  7, звільнено 
на навчальний рік -  2 учні.

Значна увага приділяється пропаганді здорового способу життя, це -  
виховні заходи, загальношкільні спортивні змагання, участь у міських та 
обласних змаганнях, викладання предмету основи здоров'я тощо.

5.2. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, 
санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Згідно соціального паспорту школи:
1. Багатодітних сімей 7, в них дітей - 20.
2. Сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах - 1, в них дітей -  3.
3. Малозабезпечені -  4 сім'ї, в них дітей -  6.



4. Учні, які стоять на внутрішкільному обліку -  нема.
5. Діти, позбавлені батьківського піклування -  1.
6. Діти-напівсироти -  3.
7. Діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС -  3.

В школі наказом призначено інспектора з охорони дитинства 
заступника директора з виховної роботи Помаз Г.В. (№71 від 18.09.20 р.)

З метою подолання травматизму та нещасних випадків наказом по 
школі №4-г від 01.02.2021 р. призначена комісія з охорони праці, 
затверджені відповідальні особи за дотримання правил техніки безпеки під 
час навчально-виховного процесу. Проведені наради при директорі (Пр.№1 
від 31.08.20р., Пр.№13 від 05.01.21р., Пр. №16 від 08.02.21р.. Розроблені та 
затверджені інструкції з охорони праці для всіх працівників закладу (наказ 
№38 від 15.03.18 р.). Проводяться всі необхідні інструктажі як працівників 
директором та заступником так і учнів -  класними керівниками та 
вчителями, які фіксуються у відповідних журналах. Розроблені пам’ятки по 
проведенню інструктажів, інструкції з техніки безпеки. Необхідні інструкції 
видані працівникам з підписом про отримання та вчителям, які проводять 
практичні та лабораторні роботи. Періодично комісія проводить перевірку 
стану охорони праці та техніки безпеки в школі, при виявленні недоліків 
складається відповідний акт, визначаються вимоги та терміни усунення 
недоліків. В школі є повний комплект документації з питань охорони праці.

В умовах карантину спілкування з батьками здійснюємо онлайн (вайбер 
групи, сайт закладу, електронні пошти) та офлайн з представниками 
батьківських комітетів класів.

Санітарно-гігієнічні вимоги в закладі дотримуються відповідно до 
санітарного регламенту, який діє з 01 січня 2021 року. Проводяться 
профілактичні заходи під час епідемій грипу, в умовах спалаху гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 
прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів, дезінфекція посуду та 
столових меблів, обробка рук працівників та учнів тощо. Є 3 умивальники, 
питний режим організовано індивідуально, миючими та антисептичними 
засобами забезпечені протягом навчального року.

Приділяється постійна увага тепловому режиму школи. В 2010 році 
розпочала роботу БМК, яка забезпечила температурний режим в межах 
16-20 0 С, у 2018-2019 роках було замінено 2 котли.

З питань пожежної безпеки. Призначено відповідальну особу за 
дотримання вимог протипожежної безпеки (наказ №28-г від 21.08.20 р.), 
затверджені інструкції з питань пожежної безпеки та охорони праці (наказ



№38 від 15.03.18 р.) та питання вступного та первинного інструктажу даним 
наказом. В наявності 14 вогнегасників, які періодично 1 раз на рік проходять 
техогляд. Вогнегасниками майже забезпечені. Є протипожежний щит. У всіх 
приміщеннях та на поверхах школи є затверджені плани евакуації. Проведено 
замір опору заземлень та електропроводки 22.10.2007 року, 01.09.17 року 
оформлені акти-дозволи на проведення навчальних занять в кабінетах та 
спортзалі, майстерні.

5.3. Облік дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування.
В школі таких дітей 1. Щомісяця класні керівники проводять огляд

умови проживання та утримання дітей, з оформленням актів. Тримають на 
контролі навчання та спілкування дітей у позаурочний час.

5.4. Моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних 
працівників, організація їх відпочинку і оздоровлення.

Проводяться конкурси образотворчого мистецтва, декоративно- 
прикладного мистецтва, спортивні змагання, їх переможці визначаються 
наказом по закладу та отримують грамоти, заохочувальні призи, за сприяння 
депутата міської ради Лось О.Ф., приватні підприємці Пчели Т.О., Головко 
В.Л..

За підсумками календарного 2020 року всі вчителі отримали винагороду 
за сумлінну працю.

5.5. Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті 
профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх 
боку.

Постійно здійснюється контроль за відвідуванням школи учнями 
черговими вчителями, класними керівниками та заступником директора.
Вони з'ясовують причини відсутності, приймають заходи по залученню учнів 
до навчання (відвідують їх вдома, залучають до співпраці дільничого 
інспектора). Батьки письмово ставлять до відома класного керівника та 
адміністрацію школи про місце перебування дитини в разі відсутності 
дитина (заява з визначенням причини відсутності). Учні школи без поважних 
причин навчальних занять не пропускають. Класні керівники 2 рази на рік 
проводять обстеження всіх сімей.

Наказом по закладу створена Рада профілактики №62 від 01.09.20 р., яка 
проводить не менше 4-х засідань на рік з питань профілактики 
правопорушень.

Заклад періодично відвідує дільничий інспектор з метою проведення 
бесід з учнями.



На внутрішкільному обліку перебував 1 учень, схильний до порушень 
дисципліни, з ним класний керівник, практичний психолог проводять 
профілактичні бесіди. На засіданні ради профілактики (пр..№2 від 27.11.2020 
р.) відповідно до пропозицій класного керівники учня було знято з обліку. 
Учнів, схильних до правопорушень на обліку в органах кримінальної міліції 
немає.

6. Залучення педагогічної та батьківської громадськості до 
управління діяльністю школи, співпраця з громадськими організаціями.

6.1. В школі створено батьківський комітет, у складі 12 осіб, голова-  
Лось Г.А.. Крім того , створена Рада школи у складі 13 осіб, голова -  голова 
ПК Цирулік О.І., яка провела 4 засідання на рік, педагогічна рада, учнівське 
самоврядування. Вони залучаються до управління школи відповідно до 
Статуту.

6.2. Стосовно трудової дисципліни, вимагаю від усіх працівників 
виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку, з яким ознайомлені 
під підпис та виконання посадових інструкцій. Порушень дисципліни 
протягом року не виявлено. Аналізую всі звернення та зауваження стосовно 
мене, намагаюся завжди приймати виважені рішення. Основною і головною 
метою своєї роботи, вважаю підвищення престижу знань, авторитету школи, 
її вчителів.

У 2021/2022 навчальному році робота педагогічний колектив закладу 
буде продовжувати працювати над реалізацією методичної теми закладу 
«Підвищення рівня професійної майстерності педагога, як умова 
формування ключових компетентностей учнів, в умовах інноваційного 
змісту освіти» та виховної теми «Виховання особистості через формування 
загальнолюдських цінностей та важливих якостей людини — громадянина 
України».

Завдання педагогічного колективу закладу на 
2021/2022 навчальний рік

1. Створення умов для реалізації Концепції «Нова Українська школа»;

2.У провадження нового Державного стандарту, міжпредметної 
інтеграції в освітньому процесі початкової школи;

3.Забезпечення якості освіти, яка відповідає сучасним освітнім 
стандартам, шляхом модернізації змісту освіти й освітніх технологій;

4. Упровадження інноваційних освітніх технологій, диференціації та 
індивідуалізації навчання, ефективних форм та методів навчання з



урахуванням психологічних та індивідуальних особливостей учнів для 
підвищення якості й результативності кожного уроку;

5. Утвердження особистісно-зорієнтованої педагогічної системи, 
реалізація принципів дитиноцентризму в освітньому процесі;

6. Забезпечення об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів 
відповідно до чинних «Орієнтовних вимог до оцінювання навчальних 
досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної 
складової навчального плану»;

7. Урізноманітнення форм методичної роботи з педагогами закладу через 
їх участь у діяльності майстер-класів, проведенні конференцій, педагогічних 
читань тощо;

8. Оволодіння вчителями інноваційними технологіями, зокрема 
особистісно-розвивальними, інформаційно-комунікаційними, та вироблення 
власних технологій;

9. Оновлення підходів до оцінки якості освіти шляхом оптимізації 
системи моніторингу, розробки й активного використання тестів і тестових 
завдань;

10. Активізація та забезпечення ефективності роботи з виявлення, 
вивчення, узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду 
творчих педагогів закладу, створення та підтримки авторських сайтів, 
видавничої діяльності;

11. Сприяння неперервній освіті педагогічних працівників, використання 
для цього найбільш прийнятних форм з урахуванням місцевих умов: 
семінарів-практикумів, проблемних семінарів, інструктивно-методичні нарад, 
лекцій, педагогічних читань, днів самоосвіти, участі у ЧАТах, вебінарах 
тощо;

12. Сприяння участі вчителів закладу у конкурсах фахової майстерності; 
їх залучення до творчої роботи та розповсюдження власних напрацювань на 
веб-сайтах чи сторінках періодичних видань;

13. Удосконалення виховної системи закладу в умовах соціалізації 
особистості в суспільстві;

14. Відпрацювання ефективного механізму підвищення результативності 
роботи з обдарованими дітьми щодо підготовки до олімпіад, конкурсів, 
науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України;



15. Забезпечення якісної підготовки учнів до участі у Всеукраїнських 
інтелектуальних, творчих конкурсах і спортивних змаганнях;

16. Подальший розвиток профільного навчання у закладі з урахуванням 
матеріально-технічної, науково-методичної бази, інтересів учнів, рівня їх 
навчальних досягнень, професійної компетентності вчителя;

17. Подальше удосконалення системи підготовки випускників закладу 
до зовнішнього незалежного оцінювання;

18. Удосконалення роботи щодо зміцнення психічного, фізичного та 
соціального здоров’я дітей через ефективне використання інноваційних 
технологій, оптимізації взаємодії педагогів і батьків;

19. Налагодження міжвідомчої взаємодії щодо проведення 
профілактичної роботи з питань запобігання протиправній поведінці, 
алкогольній та наркотичній залежності дітей, учнів;

20. Забезпечення виконання заходів щодо реалізації Концепції 
національно- патріотичного виховання;

21. Проведення роз’яснювальної роботи серед батьків та учнів з 
попередження дитячого травматизму, булінгу (цькуваннь);

22. Створення інноваційного освітнього середовища шляхом 
покращення матеріально-технічної бази закладу, участі у освітніх проектах.


