
Звіт про діяльність закладу освіти у 2019/2020 навчальному році 

У 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив закладу дотримувався 

виконання Законів України «Про освіту», «Про  загальну середню освіту» , 

Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової 

середньої освіти, працював над виконанням «Програми розвитку навчального 

закладу»,  реалізовував основні завдання  концепції виховання дітей та молоді у 

національній системі освіти, виховуючи свідомих громадян  України. 

У 2019/2020  навчальному році методична робота в школі здійснювалася 

відповідно до Закону України «Про освіту» та  відповідно до завдань, визначених у 

наказі № 100 від 15.08.2019 року «Про організацію методичної роботи в 2019/2020 

навчальному році».   

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-

методичної теми :" Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність 

учителя до формування компетентної особистості учня в умовах Нової української 

школи”  та виконання таких завдань: 

- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану; 

       - підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки 

педагогічних працівників шляхом організації роботи  методичних об’єднань   

учителів,  проведення методичних тижнів; 

      - реалізація основних вимог Нової української школи  в 1-А, 1- Б та 2 класах; 

      - удосконалення роботи органів учнівського самоврядування,  залучення їх до 

вирішення питань організації  освітнього  процесу; 

 - забезпечення ефективної роботи методичного кабінету  закладу; 

      - продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я 

учнів. 

          - упровадження профільного навчання в 10 та 11 класах; 

          - робота  вчителів та учнів за дистанційною формою навчання. 

        З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного 

керівництва методичною роботою в закладі була створена методична рада , до якої 

ввійшли  заступник директора з навчально-виховної роботи Фастовець О.М., 

заступник директора з виховної роботи  Сіренко А.В.,   керівники шкільних 



методичних об’єднань –  Сагач Н.В.,  Власенко О.М.  ,  Хлевнушко Н.С.,   

бібліотекар Бондаренко Т.П. 

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання: 

       - про підготовку учнів до районних олімпіад, конкурсів учнівських творчих     

робіт;       

       - про підготовку до атестації учителів; 

- робота з обдарованими учнями; 

-  про підготовку до проведення засідання педагогічних рад; 

- організація дистанційного навчання в закладі; 

       -  впровадження Державних стандартів початкової загальної освіти у 

2019/2020  навчальному році; 

      - робота над методичною темою закладу. 

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних 

рад, районних  семінарів та  інших методичних заходів. 

З боку методичного кабінету надавалася допомога вчителям, які навчалися на 

курсах підвищення кваліфікації, проводилося індивідуальне консультування 

педагогів.   

Протягом 2019/2020  навчальному  році  вся методична робота була 

спрямована на вивчення та упровадження інноваційного підходу до навчання , 

упровадження основних вимог Нової  української школи в 1-А,1-Б та 2 класах , на 

розвиток творчої активності  вчителя , підвищення професійної компетентності , 

відповідальності, постійне вдосконалення навичок самостійної роботи  . З цією 

метою в  закладі  працювали шкільні методичні об’єднання вчителів . 

Протягом 2019/2020  навчального року  було організовано роботу 4 

методичних об’єднань учителів-предметників. Працювало методичне об'єднання 

учителів початкових класів ( керівник   Хлевнушко Н.С.,),  методичне об’єднання  

учителів  суспільно-гуманітарного циклу (керівник  Сагач Н.В.,), методичне 

об’єднання  учителів природничо-математичного циклу ( керівник Власенко О.М.),  

методичне об’єднання  класних керівників ( керівник  Сіренко А.В.). 

Робота методичних об’єднань була спрямована на вдосконалення методичної 

підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення 



уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких 

обговорювалися як організаційні  та  науково-методичні питання. 

      Так на засіданні методичного об’єднання класних керівників учителі 

виступили з такими  доповідями та повідомленнями: 

-         «Система роботи класного керівника з регулювання та корегування 

міжособистісних стосунків в учнівському колективі та недопущення 

булінгу (доповідь керівника МО Сіренко А.В.) 

-         «Сучасні виховні технології та моделі органів учнівського самоврядування 

класних колективів» (обговорення кл. кер.) 

-         «Система роботи класного керівника з формування в учнів толерантності, 

культури поведінки та спілкування» (доповідь кл.кер. 6 кл. Попрійчук 

Н.П.) 

-         «Соціально-економічні тенденції розвитку суспільства і проблеми 

профілактичної виховної роботи з неповнолітніми» (доповідь соц. 

педагога). 

-         «Вивчення та впровадження  загальноукраїнського та регіонального 

досвіду з національно-патріотичного виховання в освітніх закладах» 

(доповідь керівника МО). 

-         «Створення виховного середовища, сприятливого для становлення 

зростаючого патріота  України»  (повідомлення кл. кер. 10 кл. ) 

-         «Патріотизм як цінність і консолідуюча основа української  нації» 

(доповідь кл. кер 8 кл. Кондратюк Г.П.) 

-         «Взаємодія батьків та педагогів – необхідна умова  виховання гармонійної 

особистості» (доповідь кер. МО Сіренко А.В.). 

-         «Роль класного керівника в організації трудового виховання» 

(повідомлення кл. кер. 7 кл. Притис Ю.В., ). 

-         «Система роботи з профорієнтації учнів: «Вибір професії – крок у доросле 

життя» (повідомлення кл. кер. 9-11 кл.). 

-         «Співпраця вчителів і батьків у формуванні здорового способу життя 

дітей, профілактиці асоціальної поведінки та поширення шкідливих 

звичок» (повідомлення соц. педагога Власенко О.М.). 



Учителі початкових класів на засіданні методичного  об’єднання  виступили з 

такими доповідями та повідомленнями : 

- "Інформативність  уроку  як засіб підвищення його результативності. 

(Хлевнушко Н.С.); 

- "Проведення нестандартних уроків математики в 2 класі (Гавриленко Л.В.)                                                    

- "Про участь учнів 3- 4 класів у Міжнародному конкурсі  з української мови 

імені П. Яцика  ( Фастовець О.М.); 

- "Про адаптацію учнів 1-А та 1-Б класів до навчання в  закладі  ( Сіренко О.Ф., 

Багдасарян Г.С.); 

- "Формування ключових компетентностей молодших школярів у контексті 

викликів сьогодення" (Сіренко О.Ф.); 

- " Розвиток критичного мислення учнів початкових класів на уроках  української 

мови та математики "(Бондаренко Т.Б.); 

-  " Роль творчої особистості молодшого школяра в умовах модернізації початкової 

освіти" (Хлевнушко Н.С.); 

- "Літературне читання: інтерактивні методи та прийоми "(ділова гра). 

- " Організація групової роботи молодших школярів під час вивчення української 

мови в початкових класах" (обмін досвідом) 

-  "Нова українська школа - нові стандарти освіти. Про підсумки навчальних 

досягнень учнів 1-А , 1-Б та 2 класів  у  контексті Нової української 

школи"(Сіренко О.Ф., Багдасарян Г.С., Гавриленко Л.В.); 

На засіданні методичного об’єднання учителів суспільно- гуманітарного  циклу  

вчителі виступили з такими доповідями та повідомленнями: 

- "Формування  інформаційної  компетентності учнів на уроках історії" ( 

Кондратюк Г.П.); 

- "Розвиток правових компетентностей  учнів під час проведення тижня 

правознавства в  закладі" (Попрійчук Н.П.); 

- "Вплив інноваційних технологій  на формування особистості учня, здатного  

до практичної  та експериментальної діяльності"     ( Понзель Ю.М.); 



- "Підготовка та проведення Міжнародного дня рідної мови" ( Фастовець О.М.)  

"Формування життєвих компетенцій учнів на уроках зарубіжної 

літератури"(Ярошенко Н.В.); 

- "Стимулювання і мотивація освітньої   діяльності учнів на уроках англійської 

мови шляхом використання особистісно - зорієнтованого підходу" ( Сагач 

Н.В.); 

- " Формування ключових і предметних компетентностей  учнів   на уроках 

української літератури засобами ІКТ"                             ( Притис Ю.В.);  

На засіданнях методичного об’єднання  учителів природничо-математичного 

циклу вчителі виступили з такими  доповідями та повідомленнями: 

- "Особливості організації та планування освітнього процесу за новими 

програмами в 10 класі . Про зовнішнє незалежне оцінювання. Аналіз 

результатів, організація підготовки учнів, поради учителям, учням, 

батькам"(Власенко О.М.); 

- "Можливості використання інноваційних технологій на уроках 

математики"(Власенко О.М.); 

- "Розвиток  природничо - наукової компетентності на уроках хімії та біології" 

(Дяченко В.О.); 

- "Компетентнісний підхід до навчання учнів на уроках математики"(Власенко 

О.М.); 

На кінець  2019 /2020 н. р. якісний склад педагогічного колективу становить: 

        -  спеціаліст вищої категорії – 14, що складає 67% 

        -  спеціаліст І категорії – 4, що складає 19% 

        - спеціаліст ІІ категорії – 1, що складає 5 % 

        -   спеціаліст – 2, що складає 9  %   

          5 вчителів школи мають звання “Старший учитель”.  

      Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень 

шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних  методичних об’єднань,  районних  

семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації.  

 Педагоги   закладу   пройшли курси підвищення кваліфікації: 

      -  Понзель Ю.М. , учитель історії, очно-заочна форма навчання; 



-   Кравченко Н.О., учитель   трудового навчання та основ здоров'я,  очно-

заочна форма   навчання ; 

-    Бондаренко Т.Б., учитель  початкових класів ,  очно-заочна  форма 

навчання; 

У 2019/2020 навчальному році атестувались такі вчителі  закладу: 

1.  Підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої  кваліфікаційної категорії" та педагогічного звання «старший учитель» 

вчителю   біології та хімії Дяченко Вірі Олександрівні. 

2.   Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої  кваліфікаційної 

категорії" вихователю групи продовженого дня    Сіренко Оксані Федорівні. 

3.  Підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої  кваліфікаційної категорії"  вчителю  історії та  Київщинознавства  Кондратюк 

Галині Петрівні. 

 У ході атестації вчителями  були проведені відкриті уроки та виховні заходи. 

      Відповідно до навчального плану роботи закладу за рахунок варіативної 

складової навчального плану було організовано факультативні заняття з  англійської 

мови   ; організовано роботу курсів за вибором учнів (етики та Київщинознавства) ;  

організовано  роботу гуртків  ( вокальний "Передзвін",  спортивно-оздоровчий), до 

участі в яких залучено обдарованих та  здібних школярів. 

                У  закладі було організовано та проведено засідання педагогічних рад на 

такі теми : 

  -  "Самоаналіз власної діяльності та самоосвіта - реальні шляхи підвищення 

професійної  майстерності педагога"; 

   -  "Реалізація заходів на виконання Концепції «Нова українська школа» за 

2019/2020 навчальний  рік; 

-    "Реалізація Державних стандартів початкової освіти в 1-А, 1-Б та 2  класах 

Нової української  школи"; 

-  " Діяльність класного керівника щодо формування творчого потенціалу 

кожного  учня в умовах нових стандартів освіти""; 

-  " Про результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників 

для 3  та 7 класів   на 2020/2021 н.р.»; 



- "Розвиток професійної компетентності педагога у контексті реалізації нових 

державних стандартів; використання інноваційних освітніх технологій в 

діяльності педагогів закладу"; 

-     "Результативність   роботи з обдарованими учнями"; 

-     " Про підсумки методичної роботи  в закладі"; 

-    "Про проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 

2019/2020 навчального року"; 

-     "Про виконання навчальних планів та навчальних програм із предметів 

інваріантної та варіативної складової навчального плану в 2019/2020 

навчальному році"; 

-    "Про виконання Освітніх програм у 2019/2020 навчальному році"; 

-    "Погодження Освітніх програм на 2020/2021 навчальний рік"; 

-   "Про аналіз виконання річного плану роботи за 2019/2020 навчальний рік"; 

-  " Організація роботи вчителів закладу з узагальнення та закріплення 

навчального матеріалу, що вивчався у 2019/2020 навчальному році". 

Учні  закладу брали активну участь у шкільних, районних олімпіадах та 

конкурсах :  конкурсі знавців української мови імені Петра  Яцика , мовно-

літературному конкурсі імені Тараса Шевченка,  природничому 

конкурсі"Геліантус". 

Протягом 2019/ 2020  навчального року проводилося вивчення стану викладання 

фізичної культури,англійської мови, фізики, ефективність  використання варіативної 

частини робочого навчального плану, виконання навчальних програм та їх 

практичної частини. 

Матеріали за результатами перевірки були узагальнені  наказами і обговорені на 

засіданнях методичних об’єднань учителів , прийнято рекомендації щодо усунення 

недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення 

результативності роботи педагогів. 

  Велике значення для забезпечення достатнього рівня  процесу навчання і 

виховання є здійснення планового та систематичного внутрішкільного контролю. 

Так  на контролі адміністрації  закладу   були такі питання: 

● облік дітей шкільного віку мікрорайону , відвідування ними  закладу; 

● забезпечення учнів підручниками ;  



● робота з дітьми, схильних до правопорушень; 

●  запобігання та протидія булінгу (цькуванню)  в закладі; 

● профілактика СНІДу та наркоманії серед учнів;  

● санітарно-гігієнічні умови навчання і виховання дітей;  

● національно- патріотичне виховання в  закладі;  

● стан виконання навчальних планів та програм та якість їх засвоєння;   

● контроль за роботою методичних об’єднань;        

● контроль за дотриманням режиму роботи ГПД в  закладі;      

● реалізація основних вимог  Нової української школи в 1-А,1-Б та 2 класах; 

● робота вчителів та учнів за дистанційною формою навчання. 

Здійснено тематичні перевірки: виконання  теоретичної та практичної частини 

програм, вивчення стану адаптації учнів 1-А та 1-Б класів  до навчання в початковій 

школі, 5 класу - до навчання в основній школі , стан відвідування учнями закладу,  

контроль за роботою учнівського самоврядування. 

Всі матеріали, які були зібрані під час здійснення контролю, виносились на 

обговорення на засідання методичних об’єднань, нарадах при директору, були 

видані узагальнюючі накази по питаннях, які стояли на контролі. 

Така система роботи сприяла організації методичної роботи закладу , 

використанню нових методичних технологій, розробці і проведенню    інноваційних 

форм проведення  уроків, виховних годин. 

У 2019/2020 н. р. методична рада   закладу   продовжувала   роботу з 

обдарованими дітьми, відповідно до  Програми  для роботи з обдарованими учнями 

на 2018 /2022 роки. Педагогічний колектив закладу  працює  над підвищенням рівня 

якості знань учнів, підвищенням  якості підготовки учнів до ІІ етапу  

Всеукраїнських предметних олімпіад, до участі в інтелектуальних конкурсах. 

З метою розвитку здібностей і обдарувань учнів, запобіганню їх перевантаження, 

збереження фізичного й психологічного здоров’я був виданий наказ по школі №88      

від 15.08.2019  року «Про організацію роботи з обдарованими та здібними учнями в 

2019/2020  н. р.», розроблена шкільна програма «Розвиток обдарованих та здібних 

дітей» на 2017-2022 роки  по виявленню та забезпеченню учнів на участь в 

інтелектуальних змаганнях, олімпіадах , конкурсах . Певну увагу було приділено 

науково-методичному забезпеченню вчителів до роботи з обдарованими учнями. 



У шкільній програмі  чимало уваги зосереджено на  розділі « Розвиток здібностей 

і талантів», де заплановані до впровадження різні форми і методи роботи для 

визначення рівня обдарованості учнів та готовності вчителів і батьків до співпраці з 

ними (анкетування, опитування, спостереження ,співбесіди, індивідуальні бесіди, 

збори різного характеру, в тому числі і батьківські). 

У зв’язку з переглядом і оновлення банку даних про обдарованих дітей було 

проведено додаткове діагностування з вивчення особливостей особистісного 

розвитку обдарованих учнів, їхніх нахилів та інтересів у різних видах діяльності. 

Виходячи із результатів анкетування було створено банк даних  48   схильних до 

обдарованості дітей, на яких були заповнені   індивідуальні картки. 

Кропітка робота також була проведена по здійсненню психологічного 

моніторингу з метою виявлення інтересів та нахилів обдарованих та здібних дітей: 

вивчення їх пізнавальних, комунікативних, творчих, художньо-естетичних інтересів 

і нахилів учнів, потреб у фізичній активності й розвитку через спеціальні 

психологічні тести. 

Отримані результати дали можливість переглянути та оновити інформаційний 

банк даних про інтелектуально-обдарованих дітей –  16; 

-         духовно обдарованих – 21 ; 

-         спортивно обдарованих – 11. 

Цей банк даних обдарованих і здібних дітей був даний на розгляд класним 

керівникам,  класоводам  для з’ясування правильності визначення психолого-

педагогічної діагностики, можливостей та подальшої роботи з дітьми, виходячи з 

потреб батьків. 

З метою з’ясування основних позицій ставлення вчителів школи до роботи з 

обдарованими учнями , визначення наявних проблем та пошук шляхів психолого-

педагогічної співпраці адміністрації, вчителів , батьків була проведена   педагогічна 

рада (протокол №10   від 05.06.2020  року) , де  розглядалося питання 

«Результативність роботи з обдарованими учнями». 

На засіданні педагогічної  ради  був конкретизований план роботи  закладу 

щодо роботи з обдарованими та здібними учнями, розроблені поради, рекомендації 

вчителям, батькам з питань заохочення та підтримки здібних дітей. 



З метою науково-методичного забезпечення підготовки вчителів до роботи з 

обдарованими учнями була передбачена «Система методичної роботи з учителями, 

які працюють з обдарованими учнями», яка складалася з трьох етапів: 

- підготовчого (проведенні діагностування вчителів з метою визначення знань 

методів роботи з обдарованими учнями, розуміння психологічних особливостей 

розвитку обдарованості; методичні індивідуальні консультації; самоосвіта; 

- практичного (проведений  семінар  «Проблеми навчання і виховання творчої, 

соціально активної особистості» ); 

      - результативного етапу: проведені відкриті уроки вчителями  закладу   освіти.    

           У  закладі     для роботи з  обдарованими дітьми створені гуртки: вокальний 

"Передзвін" - керівник Космина Олена Миколаївна  та спортивно-оздоровчий гурток 

– керівник  Висіцький Володимир Іванович. Усього в гуртках  задіяно 90  учнів. 

      Учні  закладу  брали  активну участь у шкільних, районних олімпіадах та 

конкурсах : конкурсі знавців української мови імені Петра  Яцика  ( учень 10 класу 

Попрійчук Назар , Глемязь Олександра - 7 клас, Єрмакова Ольга - 11 клас,  ) та  

мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. 

  Учні закладу взяли активну участь  у Всеукраїнській природничій грі «Геліантус». 

 Вихованці вокального гуртка  " Передзвін"  ( Хрипун Меланія -  6 клас, Цюцяк 

Світлана -8 клас, Бикова Вероніка -9 клас ) є учасницями  не лише шкільних, а й 

районних заходів. 

У 2019/2020 навчальному році робота школи щодо соціального захисту дітей 

пільгових категорій була спрямована на виконання законів України: «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», указів Президента України  від 11.07.2005 № 1086/2005 

«Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», від 30.12.2000 № 1396/2000 

«Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і 

неповних сімей», від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту 

прав та законних інтересів дітей»;  наказів МОН України від 28.12.2006  № 864 «Про 

планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних 

педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи МОН України» та від 01.06.2005 № 

330 «Щодо захисту законних прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених 



батьківського піклування, листа МОН України від 29.09.2014 р. №1/9-498 «Щодо 

впровадження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого 

поводження з дітьми або загрози його вчинення», листа українського НМЦ 

практичної психології та соціальної роботи від 16.09.2014 р. «Щодо надання 

психологічної допомоги дітям та родинам вимушених переселенців». 

Робота з  даного напрямку  проводилася відповідно до  річного плану роботи 

школи, плану виховної роботи, плану роботи соціального педагога з організації 

соціального захисту дітей пільгових категорій та дітей девіантної поведінки та 

плану заходів щодо виконання Комплексної програми профілактики жорстокого 

поводження з дітьми. Розроблено методичні рекомендації з організація роботи з 

дітьми соціально незахищених категорій, впорядковано пакет  документів на 

допомогу шкільному громадському інспектору з охорони дитинства, надані 

рекомендації  класним керівникам щодо планування роботи з питань захисту прав 

дітей.  

У навчальному закладі здійснюється щоденний контроль за відвідуванням 

учнями школи, щотижня проводиться аналіз причин відсутності їх на заняттях, 

організовуються зустрічі з батьками  учнів, які мають пропуски занять без 

поважних причин.  Серед дітей пільгових категорій,  на момент перевірки  не  

виявлено таких, які  не відвідують школу без поважних причин. 

      Здійснюється контроль за станом здоров'я дітей, про що свідчать наявні 

довідки в особових справах після проведеного медичного обстеження стану 

здоров`я дітей. 

 Діти позбавлені батьківського піклування, забезпеченні єдиним квитком, який 

дає право на безкоштовний проїзд у міському та приміському транспорті, 

безкоштовного відвідування  музеїв, театрів; одержують соціальну допомогу від 

райдержадміністрації.  Ведеться  журнал видачі Єдиних квитків. 

          Робота соціального педагога Власенко Олени Миколаївни проводиться 

відповідно до плану роботи, затвердженого директором школи та погодженого 

методистом районного центру практичної психології та соціальної роботи. Планом 

роботи визначено головні завдання та напрямки роботи соціального педагога, а 

також  основні пріоритети і форми виховної роботи навчального закладу. План 

роботи містить такі розділи: діагностичні заходи, прогностичні заходи, 



консультативні заходи, захисні, профілактичні, соціально-перетворювальні та 

організаційні заходи. До плану додається графік роботи соціального педагога. 

З дітьми, їх батьками, вчителями та суб’єктами соціального впливу 

проводиться соціально - педагогічний патронаж: 

- індивідуальні бесіди, консультації, залучення дітей до колективної 

роботи; 

- консультування вчителів, батьків та осіб, які їх замінюють, з питань 

соціального захисту різних пільгових категорій; 

- посередництво у наданні гуманітарної та матеріальної допомоги; 

- співбесіди з опікунами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 

- підготовка та супровід дітей пільгового контингенту на районні свята; 

- контроль та організація дозвілля учнів з числа соціально незахищених 

категорій; 

- консультування батьків, вчителів з питань організації оздоровлення 

вищезазначених дітей; 

- ознайомлення дітей-сиріт,  дітей позбавлених батьківського піклування, 

дітей-інвалідів та їх батьків/опікунів з пільгами при вступі до вищих 

навчальних закладів; 

- організація і контроль за харчуванням дітей пільгових категорій. 

Для набуття офіційного статусу «дитина пільгового контингенту» соціальний 

педагог збирає пакет документів, а саме: 

- акти  обстеження житлово-побутових умов проживання; 

  -ксерокопії свідоцтва про народження дитини, 

- ідентифікаційний код, 

- паспортні дані батьків,  

- документ, який підтверджує соціальний статус дитини. 

Дані дитини заносяться до бази даних дітей пільгового контингенту. 

Соціальний педагог: 

- забезпечує соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді в системі освіти, 

сприяє взаємодії навчального закладу з службою у справах неповнолітніх, 



центром соціальних служб сім’ї та молоді, кримінальною міліцією, органами 

місцевого самоврядування,  громадськими організаціями; 

- з метою соціального захисту дітей пільгових категорій сприяє  наданню 

матеріальної допомоги учням пільгових категорій; 

- забезпечує участь дітей пільгових категорій у районних заходах, присвячених 

Міжнародному Дню захисту дітей, Міжнародному Дню інваліда; 

- контролює проходження медичних оглядів дітей пільгових категорій під час 

планових оглядів дітей школи медичними працівниками відповідних 

медичних установ (медичне обслуговування здійснюється  працівниками 

Ходосівської   медичної амбулаторії); 

- вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів, досліджує 

спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного 

виховання, джерела негативного впливу на дітей і підлітків. 

Соціальний педагог займається профілактикою правопорушень серед 

неповнолітніх, дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості 

дитини. Впроваджує форми роботи, спрямовані на захист дітей від будь-яких форм 

фізичного або психічного насильства, запобігання вживанню ними алкоголю, 

наркотиків, профілактику шкідливих звичок, пропагування здорового способу 

життя. 

         Олена Миколаївна здійснює роботу з ведення особових справ дітей, 

позбавлених батьківського піклування, захисту їх майнових та житлових прав, 

організації профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності, злочинності. 

У своїй роботі соціальний педагог школи керується діючим законодавством 

України, іншими нормативними актами та методичними рекомендаціями управління 

освіти та науки. 

Протягом 2019/2020 року проводились рейди «Урок», «Перерва», 

«Спізнення», «Діти вулиці», під час яких не виявлено безпритульних та 

бездоглядних дітей та дітей, які займаються бродяжництвом, жебракуванням.   

 Соціальний педагог Власенко О.М. здійснює роботу з ранньої профілактики 

дитячої бездоглядності та правопорушень, проводить тестування, веде корекційну 

роботу з дітьми «групи ризику», індивідуальні та групові бесіди, тренінги, 

анкетування. У рамках профілактичної роботи проводяться години довіри, 



тренінгові заняття «Ти і твої права», тиждень правових знань, бесіди «Про шкідливі 

звички», «Фізична активність – шлях до здоров’я», «Наркотики руйнують життя». 

Ведеться активна робота з превентивного виховання учнів.  Налагоджено співпрацю 

з районними працівниками соціальних служб.  Проведено зустріч учнів з 

представниками ювенальної превенції. Учні мали можливість отримати корисну 

інформацію, поділитись своїми проблемами. 

З метою привернення уваги учнів до актуальних для українського суспільства 

проблем щодо подолання насильства в сім’ї,  проведено години спілкування, 

тематичні уроки, бесіди з питань протидії насильству в сім’ї, гендерної рівності. 

      Учні, які потребують особливої педагогічної уваги, залучаються до проведення 

різноманітних виховних заходів, конкурсів, спортивних змагань. Діти соціально 

вразливих категорій залучені до гурткової роботи і мають можливість відвідувати 

спортивно-оздоровчий гурток «Волейбол» . 

Під час проведення у вересні-жовтні огляду стану утримання,  проживання та 

виховання дітей, було встановлено, що : 

 -  опікуни (піклувальники)  забезпечують належні умови проживання дітей, 

турбуються про їх навчання та виховання, матеріальне забезпечення. 

- аналіз матеріального забезпечення підопічних свідчить, що всі діти, які 

мають на те юридичні підстави, отримують пенсію по втраті годувальника, всі 

отримують державну соціальну допомогу. 

Проводиться робота з батьками, опікунами, спрямована на удосконалення 

спільної роботи школи та сім'ї щодо навчання, виховання учнів, подолання 

недоліків їх психофізичного розвитку. На класних батьківських зборах розглядалося 

питання «Профілактика  адміністративних та кримінальних правопорушень, 

відповідальність неповнолітніх». ЇЇ мета: пропаганда здорового способу життя; 

формування  в учнів негативного ставлення до вживання наркотиків, алкоголю та 

паління, які завдають великої шкоди здоров’ю людини; виховання почуття 

відповідальності за свої вчинки, уміння оцінювати їх. 

Батьки учнів та особи, які їх замінюють, залучаються до проведення виховних 

заходів, свят, ремонту класних кімнат. З батьками учнів, які  приділяють неналежну 

увагу створенню необхідних умов для утримання, навчання та лікування дітей, 



проводиться роз'яснювальна робота, організовуються консультації соціального 

педагога. 

      Відповідно до чинного законодавства щорічно проводиться оздоровлення 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Щорічно до свята 

Святого Миколая здійснюється забезпечення дітей, позбавлених батьківського 

піклування та інших пільгових категорій  солодкими подарунки. 

Відповідно до діючого законодавства проводиться виплата матеріальної 

допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. 

Педагогами  надається допомога  опікунам та батькам з питань виховання 

особистості дітей, їх життєвої компетентності, формування розвитку  стійкої 

життєвої позиції. У   закладі створено інформаційний  куточок з адресами, 

телефонами установ та організацій, що надають допомогу учням, їх батькам. 

  Проведено бесіди, виховні години, конкурс плакатів та малюнків з 

пропаганди здорового способу життя; учні школи брали участь у спортивних 

заходах районного рівня. У рамках Державної програми «Репродуктивне здоров’я 

нації»  протягом року проводилась просвітницька робота для дітей, підлітків та 

молоді з питань здорового способу життя, планування сім'ї та профілактики 

інфекцій, які передаються статевим шляхом. 

    На початок навчального року в школі навчалося 215  учнів, укомплектовано 

11  класів із середньою наповнюваністю 18 учнів, охоплено навчанням 100% учнів. 

Частина учнів мікрорайону навчається в закладах району та м. Києва з метою 

задоволення потреб учнів та батьків у розвитку творчих здібностей. Зокрема, 

більшість таких дітей навчається в гімназії №59  м. Києва, з якою налагоджена тісна 

співпраця з нашим закладом. 

  Двадцять один учень школи закінчили навчальний рік із високими 

результатами у навчанні, 15 учнів закінчили школу ІІ ступеня і одержали свідоцтва 

про базову  освіту, 5 учнів закінчили школу ІІІ ступеня та отримали свідоцтва  про 

повну загальну середню освіту.  

У закладі дотримуються основні принципи освітнього  процесу: 

демократизація, гуманізація, диференціація, інтеграція навчання. Структура 

навчального року була визначена нормативними документами, правилами 

внутрішнього розпорядку затверджено режим дня. Всі вчителі-предметники 



розробили календарно-тематичні плани, які було погоджено  заступником директора 

з навчально-виховної роботи; всі  вчителі забезпечені програмами, підручниками. 

Державну  підсумкову атестацію в 4 та 9 класах  було відмінено у зв'язку  з 

поширенням коронавірусної інфекції.  

 

Діяльність закладу відбувається в режимі подальшого розвитку. Керівництво, 

підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління 

забезпечувалося документами планування роботи: річний,  план роботи місячний та 

тижневі плани. 

Управління виховною роботою закладу здійснювали заступник директора з 

навчально-виховної роботи, заступник директора школи з виховної роботи, педагог-

організатор,  соціальний педагог.   

Протягом  навчального року виховну роботу в навчальному закладі було 

організовано з урахуванням основних положень Конституції України згідно з 

Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови в 

Україні», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім'ї», 

Національною програмою виховання (1-11 кл.)  та Програмою розвитку школи. 

      Працюючи над науково-методичною темою  закладу: «Від інноваційного 

змісту освіти через педагогічну майстерність учителя до формування компетентної  

особистості учня» та виховною  темою : «Виховання особистості, орієнтованої на 

загальнолюдські, соціокультурні та національні цінності в умовах НУШ» 

вирішувались наступні завдання: 

1) сприяння розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального 

та морального потенціалу; 

2) створення умов для розвитку інформаційно-комунікаційних та 

комунікативних компетентностей учасників  освітнього процесу у 

позаурочній діяльності; 

3) виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування 

здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного 

здоров’я; 

4) формування культури спілкування, безпечного толерантного 

середовища та інформаційної культури учасників  освітнього  процесу; 



5) формуванню особистості патріота України гідного громадянина, який 

усвідомлює свою приналежність до сучасної Європейської цивілізації. 

Зазначені завдання вирішувались завдяки: 

-         роботі з реалізації цільових програм: «Школа проти СНІДу», елементів 

програми «Рівний – рівному»; 

-         навчанню в різноманітних гуртках, секціях; 

-         створенню особливого середовища, яке дає дитині можливість вибирати і 

приймати самостійні рішення; 

-         усвідомленню педагогічної ідеї, що головною цінністю є дитина, а 

головним критерієм виховання є особистість випускника. 

Протягом 2019/2020 навчального року були проведені наступні місячники і 

тижні: Місячник «Обережно, діти на дорозі», Місячник української писемності та 

мови, Місячник правового виховання; Тиждень екологічного виховання,  

Олімпійський Тиждень, Тиждень «Профілактики шкідливих звичок», Тиждень 

«Скажи насильству – НІ!», Тиждень безпеки життєдіяльності, Тиждень безпечного 

Інтернету, Тижні патріотичного, трудового, превентивного  виховання. 

Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснювалася в ряді 

пріоритетних напрямків відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х 

класів загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243. 

Для організації ефективної роботи щодо формування ціннісного ставлення 

учнів до себе було проведено профілактичні бесіди класних керівників,  змагання з 

ігрових видів спорту, тиждень дитячого читання. 

Відповідно до плану роботи  проводились тренінги «ВІЛ/СНІД та формування 

здорового способу життя». 

Соціальним педагогом Власенко О.М. проводились тренінги «Твоє здоров'я та 

паління», «Ми проти наркотиків», «Здоровий спосіб життя». Проведено анкетування 

«Девіантна поведінка», «Схильність до шкідливих звичок». 

Класними керівниками проводяться   години спілкування   з  протипожежної,  

радіаційної  безпеки,  запобігання   травматизму  від  вибухонебезпечних предметів, 

запобігання інфекційним хворобам, повторення  правил  поводження   з  

електроприладами,  поведінки  в  громадських   місцях.  Проведено заходи до дня 



Цивільної оборони: учні  виконали тренувальні евакуаційні вправи.  Питання   стану  

роботи навчального закладу  щодо   запобігання  дитячого  травматизму  

розглядалося   та  аналізувалося  на  нараді  при  директору. 

На формування в учнів навичок самопізнання, самовизначення, самореалізації 

у школі працює орган учнівського самоврядування «ТЕМП». Проводилися рейди 

«Урок», «Форма», «Перерва», «Курці» . Робота органів  учнівського самоврядування 

є важливою умовою формування в учнів активної життєвої позиції, адекватної 

оцінки своїх здібностей і можливостей. 

Виховними досягненнями напрямку «Ціннісне ставлення до людей, сім’ї, 

родини» є знання та розуміння особистих, родинних, громадянських, національних 

та загальнолюдських цінностей, уміння співпрацювати з іншими, уміння працювати 

в групі та колективі, єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, 

засвоєння родинних цінностей. Головним результатом діяльності школи в цьому 

напрямі є свідоме дотримання учнями встановлених правил, норм, прийнятих у 

школі, шанобливе ставлення до людей. 

З метою виховання в учнів ціннісного ставлення до праці соціальним 

педагогом Власенко О.М. проведено цикл бесід і тренінгів для старшокласників з  

питань підготовки молоді до життя в сучасних умовах,  анкетування учнів 8 – 10 

класів «Визначення професійної схильності».  Відбулась зустріч старшокласників з 

викладачами Київських вузів та мотиваційним спікером. 

  Здійснювалися трудові десанти з прибирання пришкільної територій, 

проводилася  робота із впорядкування клумб. Учні були залучені до участі в акції 

«Зробимо Ходосівку чистою!». 

Виховними досягненнями напрямку «Ціннісне ставлення до культури і 

мистецтва» є знання про види мистецтва, здатність виражати власне ставлення до 

мистецтва, до творчої діяльності в мистецькій сфері та самореалізації. 

Показником результативної роботи у цьому напрямку слід вважати активну 

участь вихованців у культурному житті школи та району: концертах, виставках, 

конкурсах. Учні школи розвивають свої творчі здібності, займаючись у гуртках 

«Вокал», «Волейбол». 



Класними керівниками  проводиться активна позакласна робота. Організовано 

перегляд лялькових вистав для початкових класів, поїздки до театрів, музеїв, на 

виставки, до дендропарку «Софіївка». 

Планування виховної роботи класними керівниками – один із головних 

факторів успішності виховного процесу. Класні керівники складають психолого-

педагогічні характеристики класу, формують чіткі цілі та завдання виховної роботи 

з учнями. Планування  ведеться за такими розділами: основні виховні заходи, 

індивідуальна робота з дітьми, охорона життя і здоров'я, робота з батьками. 

      Методичним супроводом виховної роботи є засідання методичного об’єднання 

класних керівників 5-11 класів, виступи класних керівників на педагогічних радах, 

нарадах при директору, педагогічних читаннях. Протягом року класними 

керівниками проведено відкриті виховні заходи. 

      Основними напрямками виховної роботи були: 

1. Системний підхід до управління виховним процесом школи, постійне 

оновлення його змісту, залучення учасників навчально-виховного процесу до 

розвитку інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей; 

національного виховання особистості. 

2. Досягнення ефективності роботи щодо координації діагностико-

профілактичної, просвітницької роботи школи, сім’ї, громадськості. 

3. Забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, 

залучення дітей до вивчення народних звичаїв, обрядів, виховання національної 

свідомості і самосвідомості. 

4. Виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя; збереження і 

зміцнення фізичного і психологічного здоров’я учнів як найвищої соціальної 

цінності. 

       На засіданнях методичного об’єднання класних керівників 5-11 класів  

головна увага приділялася проблемі вдосконалення виховного процесу, піднесення 

якості та ефективності роботи учнівського самоврядування, забезпеченню 

злагодженості дій школи і сім’ї у вихованні учнів, профілактиці дитячої 

безпритульності та бездоглядності, забезпеченню умов щодо збереження здоров'я 

учнів та запобігання всіх видів дитячого травматизму, поглибленню патріотичного 

виховання. 



         Класні керівники ретельно планують роботу з класом та  ведуть документацію 

з виховної роботи. Індивідуальну роботу з учнями та роботу з батьками   

застосовують класні керівники у всіх класах. 

 Пріоритетним напрямком виховної роботи в 2019/2020 навчальному році було 

патріотичне виховання.  Проведено заходи з метою  виховання поваги до 

українського народу, формування громадянських і конституційних обов'язків, 

вшанування подвигу захисників незалежної України. 

       З метою формування національної самосвідомості, виховання громадянина 

України, що шанує надбання свого народу, проведено тематичні виховні години  та 

виховні справи. 

      Протягом року учні активно допомагали бійцям АТО: проведено благодійні 

ярмарки солодощів. Учні відвідували поранених бійців у військовому шпиталі. 

Робота з морально-етичного виховання в школі була спрямована на 

формування особистості, яка здатна уникати конфліктів, більше уваги приділялося 

вихованню в дітей толерантності, внутрішньої потреби в загальнолюдських 

цінностях. Головним результатом діяльності школи в цьому напрямку є свідоме 

дотримання учнями встановлених правил, вимог, норм, прийнятих у суспільстві, 

виховання такту, чемності, громадянської відповідальності, самодисципліни та 

організованості.   

 Родинно-сімейне виховання проводилося з метою координації взаємодії 

адміністрації, вчителів, вихователів і батьків для створення умов з інтелектуального, 

фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку дітей, забезпечення їх 

правового і соціального захисту. Мета родинно-сімейного та морального виховання 

– збереження та примноження сімейних традицій, забезпечення єдності поколінь. 

 У  зв’язку з карантином, плани виховної роботи було скориговано. 

У постійній співпраці з батьками були класні керівники. На батьківських 

зборах розглянуті питання: результати навчання учнів, відвідування навчальних 

занять, стан дитячого травматизму, аналіз стану дисципліни, профілактика 

захворювань, питання профорієнтації, підготовка до державної підсумкової 

атестації,  безпека життєдіяльності учнів в літній період. 

Одним із провідних напрямків виховної роботи школи було формування 

здорового способу життя. З метою формування здорового способу життя, 



забезпечення повноцінного фізичного та психічного розвитку дітей протягом 

навчального року робота проводилася класними керівниками на годинах 

спілкування, в позаурочний час, перед екскурсіями та  культпоходами. 

Педагогічний колектив школи у 2019/2020 навчальному році велику увагу 

приділяв превентивному вихованню, попередженню злочинності та правопорушень, 

виявленню негативних змін у поведінці учнів, вивченню причин і умов, що сприяли 

їм, наданню консультативної допомоги підліткам з девіантною поведінкою. 

      На початку навчального року соціальним педагогом Власенко О.М. були 

складені соціальні паспорти класів та школи, зібрані і упорядковані списки учнів 

пільгових категорій. 

          Діяльність соціального педагога школи проводилася відповідно  до плану 

роботи на 2019/2020 навчальний рік, на основі якого відбувалося щомісячне та 

щотижневе планування, проводився щоденний облік проведеної роботи. Робота 

соціального педагога школи була спрямована на реалізацію таких завдань: 

діагностика діяльності і розвитку учнів, класного колективу, мікроклімату в класі; 

консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу; 

просвітницько-інформаційна робота з підвищення психолого-педагогічної культури 

в школі та сім’ї; соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій 

дітей; робота з сім’ями, які опинилися в складних життєвих ситуаціях; превентивне 

виховання, спрямоване на переконання учнів у доцільності дотримання значимих 

норм і правил поведінки, ведення здорового способу життя. 

● З метою поглиблення знань учнів про звичаї та традиції українців, розвитку 

особистісних творчих здібностей дітей, виховання ціннісного ставлення до 

традицій минулого  класні керівники  провели змістовні виховні справи.       

●   З нагоди Дня Вчителя між командами учнів та вчителів відбулось свято-

змагання « Я люблю Україну!». 

● З метою виховання в  учнів рис патріота, відповідального громадянина 

незалежної України, мужнього захисника рідної землі з яскраво вираженою 

національною свідомістю, високим рівнем моралі та духовності, напередодні 

Дня захисника України було проведено спортивне змагання «Спритні козаки». 

● З метою поглиблення знань дітей про народні свята, дослідження традицій 

святкування, ознайомлення з традиційними українськими дитячими іграми та 



забавами, прислів’ями та приказками; відтворення обрядів проведення 

традиційних народних свят; виховання бажання впроваджувати та оберігати 

народні звичаї, класоводи та класні керівники разом зі своїми вихованцями 

відтворили фрагменти народознавчих свят. 

● З метою поглиблення знань учнів про історію виникнення свята День 

Соборності України, ознайомлення з цікавими історичними фактами та 

визначними політичними діячами; виховання патріотичних почуттів та поваги 

до державної символіки в закладі освіти було проведено ряд заходів, а саме: 

тематичні виховні години, виставку літератури в шкільній бібліотеці. 

● Актив лідерів шкільного самоврядування Ходосівської ЗОШ І–ІІІ ступенів 

разом із волонтером Глушко Тетяною Василівною, відвідали українських 

військових, які зазнали поранень в зоні АТО та наразі перебувають на 

лікуванні в Національному військово-медичному клінічному центрі 

«Головний військовий клінічний госпіталь». 

● Учні школи взяли участь в благодійній акція «Діти - дітям». У рамках акції 

проведено збір канцтоварів та солодощів для дітей, що проживають близько 

до лінії розмежування і опинились в складних життєвих обставинах. 

● У ході відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів, Дня Соборності, Дня   

Гідності та  Свободи, вшанування пам’яті Героїв Крут  проведено години 

спілкування. 

● З метою виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів 

України, державної символіки в листопаді відбувся місячник правових знань. 

У рамках Всеукраїнського тижня права проведено Всеукраїнський урок 

«Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини (1-

11 класи); круглий стіл «Твої права і твої обов’язки». 

● З метою самореалізації дитини, розвитку її здібностей, життєвих навичок і 

ціннісних орієнтацій, залучення до активної участі в житті учнівського 

колективу в навчальному закладі працює орган самоуправління «ТЕМП». 

Протягом навчального року велика увага приділялась профілактичній роботі. 

Проводилися тематичні бесіди з учнями різних класів з метою запобігання 

девіантної поведінки, булінгу та розвитку в дітей толерантності. 



      З боку адміністрації школи ведеться постійний контроль за відвідуванням 

учнями навчальних занять. У навчальному закладі заведено загальношкільний 

журнал обліку відвідування, створено систему звірки даних у журналі обліку та 

класних журналах. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора з 

виховної роботи, класними керівниками, щомісяця розглядаються на нарадах при 

директору, періодично – на педрадах. Вживаються необхідні заходи щодо залучення 

дітей до навчання. З учнями та їх батьками  проводилась індивідуальна 

профілактична робота, направлена на недопущення пропусків навчальних занять без 

поважних причин.  

      Контрольно-аналітична діяльність з виховної роботи складалася з таких 

компонентів: 

- вивчення та аналіз виховного процесу, його закономірностей; 

- визначення найважливіших справ, термінів їх виконання; 

- аналіз стану виховної роботи, планів роботи; 

- вивчення змісту роботи класних керівників, керівників шкільних гуртків 

– вивчення документації (планів роботи класних керівників, керівників 

шкільних гуртків), сценаріїв загальношкільних заходів, контролю за 

виконанням запланованих заходів; 

- виявлення недоліків і визначення шляхів їх усунення. 

          Результати вивчення роботи розглядалися на педагогічній раді, нарадах при 

директору, засіданнях методичного об’єднання класних керівників. 

 В цілому завдання, поставлені на 2019/2020 н. р., виконані. 

       Але у виховній роботі були і недоліки.   Протягом року зафіксовано багато 

запізнень учнів на уроки без поважних причин. Потребує удосконалення робота 

вихователів з виховання в учнів ціннісного ставлення до праці.  Недостатній рівень 

сформованості у старшокласників  критичного підходу до вибору майбутньої 

професії. Потребує удосконалення робота батьківських комітетів школи та класів. 

       Активно працювали класні керівники: Кондратюк Г.П., КравченкоН. О. , 

Сагач Н.В., Притис Ю. В., які проводять велику роботу по вихованню в учнів 

патріотизму, любові до рідного краю, краєзнавчу роботу.  

 Добре працювали вчителі початкових класів  Хлевнушко Н.С., Гавриленко 

Л.В., Сіренко О. Ф., Багдасарян Г.С. Це досвідчені вихователі, які приділяли велику 



увагу питанням культури поведінки, спілкування, зовнішньому вигляду та охорони 

життя учнів. Вони дбають про те, щоб класні приміщення були затишними, а 

мікроклімат у колективі – родинним. 

Заклад відповідає реалізації завдань освітніх програм. У школі є 17 

комп'ютерів, під'єднано мережу Інтернет, в освітній діяльності використовується 

мультимедійне обладнання. 

 Всі педагоги закладу володіють технологіями ІКТ.   

На  нарадах при директору  періодично заслуховувались питання з охорони 

праці, дитячого та дорослого травматизму. 

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й 

громадських місцях, на вулиці  обговорювались на батьківських зборах та виховних 

годинах. 

Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому 

педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою 

створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є 

соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у освітньому процесі. 

Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, 

родинними святами.   

 Роботою з батьками керує Рада школи, яка систематично обговорювала та 

вирішувала питання життєдіяльності школи. 

  У школі працює Рада закладу під керівництвом Потієвської Ірини 

Сергіївни, котра активно вирішує питання шкільного життя, допомагає в поліпшенні 

матеріальної бази школи, проведенні ремонтів, вихованні учнів. На засідання Ради 

виносяться головні питання роботи закладу: відвідування, навчання, 

функціонування закладу.   

Важливе місце у належному функціонуванні закладу займає Ходосівська 

сільська рада, яка сприяє  утриманню   закладу. Щорічно виділяються кошти на 

відпочинок та оздоровлення учнів. Питання шкільного життя обговорюються на 

засіданнях виконкому сільської ради та сесіях сільської ради. 

Будівля закладу прийнята в експлуатацію 49 років назад. Адміністрація школи 

разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної 

бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб закладу  проводиться 



централізованою бухгалтерією відділу освіти.  Вчасно здійснювалися бухгалтерією 

проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за 

економію працівників заклад  не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. За 

рахунок коштів районного  та місцевого бюджету зроблено ремонт кабінету №1 

(приміщення початкового класу), косметичний ремонт кабінету 5 класу, придбано 

комплект учнівських парт в  початкові  класи, робоче місце вчителя.  

За рахунок коштів місцевого бюджету   побудовано два класи під відкритим 

небом, зроблено відмостку навколо всієї будівлі закладу, огороджено будівлю та 

територію закладу  металевою сіткою. 

  Плануючи роботу на 2020/2021   навчальний рік, слід звернути увагу на:    

       ●    підвищення результативності освітнього процесу, залучення учнів  

до олімпіад, творчих конкурсів;         

● проведення екскурсій по рідному краю та в м. Київ;     

● виконання планів виховної роботи класними керівниками ;      

● посилення роботи, спрямованої на формування здорового способу 

життя школярів. 

● робота закладу в умовах дистанційного навчання.  

       У 2020/2021  навчальному році педагогічний колектив буде працювати над 

науково-методичною темою: «Від інноваційного змісту освіти через педагогічну 

майстерність учителя до формування компетентної особистості учня в умовах Нової 

української школи » та виховною темою «Виховання  особистості, орієнтованої на 

загальнолюдські, соціокультурні та національні цінності в умовах Нової української 

школи » і працюватиме над вирішенням завдань:  

● виконання законів “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Державного 

стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової 

середньої освіти; 

● ефективне управління Новою українською школою: сучасне бачення стратегії 

розвитку закладу ; 

● професійний розвиток педагогічних працівників ; 

● забезпечення наступності в діяльності закладів дошкільної та загальної 

середньої освіти в умовах Нової української школи; 

● формування освітнього простору Нової української школи; 



● роль батьків і громадськості  у становленні Нової української школи; 

● розвиток ключових  компетенцій випускника Нової української школи;   

● розроблення   плану розвитку Нової української школи; 

● розвиток критичного мислення у школярів; 

● дослідницька діяльність учнів;  

● ІКТ як складова освітнього простору закладу освіти в умовах Нової 

української школи; 

● розвиток ключових компетентностей випускника Нової української школи; 

● спільна діяльність педагогічних колективів закладів позашкільної та  закладу 

щодо формування ключових  компетентностей дітей та підлітків; 

● робота зі здібними та обдарованими учнями, створення системи роботи з 

ними;         

● удосконалення роботи по морально-етичному та патріотичному вихованню 

учнів;   

● забезпечення виконання умов договору по охороні праці учасників освітнього 

процесу.   

 


