


 Будівля прийнята в експлуатацію в 1980 р. 

 Земельна ділянка має площу 1,1797 га. 

 Педагогічних працівників – 40 

 Обслуговуючого персоналу – 17 

 Проектна потужність закладу – 700 учнів 

 Кількість учнів у 2019-2020 н.р. – 481 

 Кількість класів у 2019-2020 н.р. – 23 

 Середня наповнюваність класів – 23 учні 



«Використання  

традиційних та 

інноваційних технологій   

в освітньому процесі» 

 

Проблема, над якою 

працює педколектив 

школи 

 



ФОРМИ РОБОТИ В ЗАКЛАДІ 

• Засідання методичної ради і м/о.  

• Методичні рекомендації.  

• Індивідуальні консультації для вчителів та учнів.  

• Ознайомлення з матеріалами періодичних видань.  

• Творчі звіти вчителів.  

• Засідання педагогічної ради, методичні та психолого-педагогічні семінари, 

наради при директорі та заступниках.  

• Аналіз результативності роботи вчителів протягом навчального року. 

 • Відзначення результатів роботи вчителів.  

• Відкриті уроки, виховні години, позакласні заходи.  

• Співбесіди з класними керівниками по питанню роботи з батьками.  

• Складання таблиць, діаграм, схем про участь учнів і вчителів у різноманітних 

конкурсах, змаганнях та олімпіадах. 



В  навчально-виховному  процесі  було  

задіяно 40 педагогів:  

•  5  педагогічних працівників (12,5%) –  

«спеціаліст вищої  категорії»;  

•  8  педагогічних працівників (20 %) –  

«спеціаліст І категорії»;   

•  8  педагогічних працівників (20 %) –  

«спеціаліст  ІІ  категорії»; 

•  7  педагогічних працівників (17,5 %) – «спеціаліст»; 

• 12 педагогічних працівників (30%) – категорії «11 тарифний розряд»; 

• 1 учитель (2,5 %) – «старший вчитель». 

       Школа  забезпечена  педагогічними  кадрами не повністю.         
Через брак вчителів, уроки математики у 5-7-х класах, фізики, 

трудового навчання, технологій, інформатики, викладали не фахівці. 

Навчальне навантаження працівників школи становить в середньому 

25 години на тиждень. В початковій школі уроки німецької  та 

англійської мови, музичного мистецтва  викладали вчителі — фахівці. 

2018-2019 н.р. 
2019-2020 н.р. 

5 

12% 

5 

13% 

8 

19% 

8 

20% 

4 

10% 

8 

20% 

12 

29% 

7 

17% 

13 

31% 

12 

30% 

Кадрове забезпечення 

Вища І категорія ІІ категорія 

Спеціаліст 11 тарифний 
розряд 



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2017-2018 
н.р. 

%
2018-2019 

н.р.  
%

2019-2020 
н.р. 

%

27 

70% 

28 

64% 

28 

70% 

4 

9% 

5 

14% 

4 

10% 

12 

21% 

9 

17% 

8 

20% 

43 
42 

40 

Освітній рівень педагогів 

Повна вища освіта 

Базова вища освіта 

Неповна вища освіта 

Всього: 



СТАЖ РОБОТИ ПЕДАГОГІВ 

2019-2020 н. р. 

40 

8 

20% 

12 

30% 

5 

13% 

15 

38% 

Кількість 
 вчителів 

до 3 р. 

3-10 р. 

10-20 р. 

Більше 20 р. 



ПОПЕРЕДНІЙ РОЗПОДІЛ 

ПЕДАГОГІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
    наказ по школі № 47 від 29 травня 2020 року 

   № 

з/п 

Прізвище, ім’я,  по  батькові Посада,  предмет  

викладання 

  

1 - 4 

  

5  -  9 

  

10  - 11 

Класне 

  керів. 

Позакл. 

робота 

Разом 

1 Попович  Ольга  Іванівна  директор  школи,  

 вч. біології 

  4  5     9 

2 Бондар  Богдана Георгіївна  заступн. директора з НВР,  

вч. інформатики 

  4 5     9 

3 Козіч  Тетяна  Василівна Заступник директора з ВР,  

вч. хімії 

  12 5     17 

4 Олефір  Ганна  Томашівна  вч. укр. мови і літ.   20     20 

5 Міллер  Світлана Степанівна вч.  укр. мови і  літ.   16 4   20 

6 Зеленчук Наталія Дюлівна вч.  укр. мови і  літ.   10 8 10-Б   18 

7 Табахар  Людмила  Миколаївна вч. зарубіжної   літ.   16 3   19 

8 Кілічук  Людмила  Василівна вч.  нім  мови 6 12 7-Б   18 

9 Вайс  Вікторія  Степанівна вч. нім. мови 13 4 2 8-А    19 

10 Данилич Тетяна Дмитрівна  вч. історії, правознавства   8 12,5 11   20,5 

11 Кіснер  Діана  Василівна вч. англійської мови   14 6 6-А   20 

12 Олефір Яна  Юріївна вч. англійської мови в 

початкових класах 

4         4 

13 Кушнірюк   Андріяна  Василівна вч. історії, правознавства   14 6   5-А    20 

14 Ясінчак    Мар’яна  Василівна вч. географії, ОМЗ   10 4/4,5  9-А   18,5 

15 Ворохта   Марина  Василівна вч. географії,  ОБЖ, 

природознавства 

  6/11  1,5 9-Б   18,5 



16 Попович  Михайло  

Михайлович 

вч. фізкультури   9 9   18 

17 Марущак Віталій Олегович вч. біології   4/12 2 8-Б    18 

18 Попович Лідія  

Петрівна 

вч. музичного мистецтва 9 6       15 

19 Тафійчук Вікторія Юріївна вч. образотворчого 

мистецтва 

  14 4,5 6-Б   18,5 

20 Лета  Галина  Олександрівна практичний психолог              

21 

 

Мельничук Мирослава 

Дмитрівна 

соціальний  педагог             

22 Штефанюк  Марта  Петрівна педагог – організатор         10-А      

23 

 

Ярем  Мар’яна  Томашівна бібліотекар         1 год.  1  

24 Куриляк  Католін  Іванівна класний керівник    

1 – Б  класу 

20     1 - Б   20 

25 Багрічук Інна  

Олексіївна 

класний керівник    

2 – А класу 

21     2 - А   21 

26 

 

Кушнірюк  Надія  Дмитрівна класний керівник    

2 – В класу 

21     2 - В   21 

27 Вішован  Тамара  Дмитрівна класний керівник    

3 – А класу 

22     3 - А   22 

28 Кондрої Галина Володимир. класний керівник    

3 – Б класу 

22     3 - Б   22 

29 Андрусяк  Марія  Юріївна класний керівник    

4 – А класу 

22     4 - А   22 

30 Тафійчук   Діана  Федорівна класний керівник    

4 – Б класу 

22     4 - Б   22 



У 2019-2020 навчальному році були проатестовані 4 педагогічні працівники: 

Учитель початкових класів 
Кондрої Галина Володимирівна 

 
Підтверджено 
кваліфікаційну 
категорію 
«спеціаліст 
першої категорії» 

Педагог-організатор, 
учитель початкових класів 

Штефанюк Марта Петрівна 
 

Підтверджено 
кваліфікаційну 
категорію 
«спеціаліст 
першої категорії» 

Учитель основ здоров’я та географії 
Ворохта Марина Василівна 

Присвоєно 
кваліфікаційну 
категорію 
«спеціаліст 
першої категорії»  
  

Шкільний бібліотекар 
Ярем Мар’яна Томашівна 

Підтверджено 11 
тарифний розряд 

  



№ 

з/п 
ПІБ Фах Конкурс, номінація Результат 

1 Табахар Людмила Миколаївна вчитель зарубіжної літератури «Учитель року-2020» (зональний), 

номінація «Зарубіжна література»; 

«Учитель року-2020» (регіональний), 

номінація «Зарубіжна література» 

переможець 

  

учасник 

2 Тафійчук Вікторія Юріївна вчитель образотворчого мистецтва «Учитель року-2020» (зональний), 

 номінація «Образотворче мистецтво» 

лауреат 

3 Кушнірюк Андріяна Василівна вчитель історії «Учитель року-2020» (зональний),  

номінація «Історія»  

учасник 

4 Попович Ольга Іванівна  директор школи «Педагогічний профтест» І місце 

5 Боднар Богдана Георгіївна заступник директора з НВР  «Педагогічний профтест» І місце 

6 Куриляк Католін Іванівна заступник директора з НВР у 

початкових класах 

«Педагогічний профтест» І місце 

7 Ворохта Марина Василівна вчитель географії та основ здоров’я «Педагогічний профтест» І місце 

8 Колач Наталія Іванівна  вчитель фізики «Педагогічний профтест» І місце 

9 Попович Олеся Іванівна вчитель математики та інформатики «Педагогічний профтест» І місце 

10 Кушнірюк Андріяна Василівна вчитель історії  «Педагогічний профтест» І місце 

11 Кондрої Галина Володимирівна вчитель початкових класів «Педагогічний профтест» І місце 

12 Кушнірюк Надія Дмитрівна 

  

вчитель початкових класів «Педагогічний профтест» І місце 

13 Тафійчук Діана Федорівна вчитель початкових класів «Педагогічний профтест» І місце 

14 Багрічук Інна Олексіївна вчитель початкових класів «Педагогічний профтест» І місце 

15 Данилич Тетяна Дмитрівна вчитель правознавства та історії «Педагогічний профтест» І місце 

16 Попович Ольга Іванівна директор школи, 

вчитель біології 

Конкурс навчальних розробок 

«Фантастична п’ятірка», біологія 

диплом 

17 Попович Ольга Іванівна директор школи, 

вчитель біології 

V Всеукраїнський інтернет-конкурс 

«Учитель року-2020»  

«Учитель ерудит» 



№ 

з/п 
ПІБ Фах 

Назва фахового видання, 

адреса веб-сайту 
Назва матеріалу 

1 Попович 

Ольга  

Іванівна 

вчитель  

біології 

Освітній онлайн-портал «На 

Урок» https://naurok.com.ua 

5 розробок уроків біології 

3 презентації до уроків 

4 контрольні роботи 

Завдання олімпіад І рівня з біології  

Інформація до уроку по темі «Віруси» 

Освітня платформа «Всеосвіта» 

https://vseosvita.ua 

15 розробок уроків біології 

4 презентації до уроків 

3 контрольні роботи 

Завдання олімпіад І рівня з біології 

Перевірна робота  

2 Козіч  

Тетяна 

Василівна 

вчитель  

хімії  

Освітня платформа «Всеосвіта» 

https://vseosvita.ua 

Розробки уроків для 11-го класу з розділу «Неорганічні речовини і їхні 

властивості» 

Підсумкові тестові завдання для 7-11-х класів 

Освітня платформа «Всеосвіта» 

https://vseosvita.ua 

Розробки уроків для 9-го класу з органічної хімії 

3 Боднар 

Богдана 

Георгіївна 

вчитель 

інформатики 

Освітня платформа «Всеосвіта» 

https://vseosvita.ua 

Тестова контрольна робота з теми «Створення персонального навчального 

середо-вища», 9 клас 

«Підсумкова тестова контрольна робота з інформатики_9 клас» 

«Підсумкова тестова контрольна робота з інформатики за рік_10 клас» 

«Тестова контрольна робота з модуля «Графічний дизайн»» 

4 Кілічук 

Людмила 

Василівна 

вчитель 

німецької 

мови 

Освітня платформа «Всеосвіта» 

https://vseosvita.ua 

Тестова контрольна робота з німецької мови «Контроль письма», 11 клас 

Тестова контрольна робота з німецької мови «Контроль читання», 11 клас 

Освітній онлайн-портал «На 

Урок» https://naurok.com.ua 

Діагностична робота, 2 клас 

5 Кіснер  

Діана 

Василівна 

вчитель 

англійської 

мови 

Освітня платформа «Всеосвіта» 

https://vseosvita.ua 

Граматичний тест «Модальні дієслова» 

Контроль аудіювання для 5-11-х класів 

Контроль письма для 5-11-х класів 

Контроль читання для 5-11-х класів 

Граматичний тест «Прислівник» 

Граматичний тест «Минулий доконаний час» 

6 Тафійчук 

Вікторія 

Юріївна 

вчитель 

образотвор- 

чого мист.  

Освітня платформа «Всеосвіта» 

https://vseosvita.ua 

Тести з теми «Бароко, класицизм, реалізм» для 8-х класів 

Розробка уроку з образотворчого мистецтва на тему: «Скульптура. Рельєф», 6 

клас 

Розробка з мистецтва на тему: «Романтизм», 8 клас 

Освітній онлайн-портал «На 

Урок» https://naurok.com.ua 

Тестові завдання з тем: «Кіномистецтво», 9 клас; «Бароко», 8 клас 

Методичні доробки педагогів 



ВАКАНСІЇ У НОВОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 
№ 

з/

п 

 Предмет Класи Кількість годин 

навантаження 

1 Трудове навчання  

(хлопці), технології 

5-11 9 год. 

2 Трудове навчання 

 (дівчата) 

5-9 9 год. 

3 Математика  5-11 18 год. 

  

4 Інформатика 1-9 10 год. 

  

5 Захист Вітчизни 10-11 13,5 год. 

6 Початкові класи 1-Б 

2-Б 

20 год. 

21 год. 



У школі навчався  481 учень 

 23  класи 

  

І ступінь 

217 учнів 

ІІ ступінь 

203 учнів 

ІІІ ступінь 

61 учень 



481 464 447 438 434 





НАДАННЯ ЯКІСНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

Безперешкодний доступ 

інвалідів до І поверху школи 

 Відкрито п’ять  класів з 

інклюзивною формою навчання:  

     3-Б, 4-В, 5-Б, 7-А, 8-Б, в яких 

    навчаються сім  учнів за програмою 

    педагогічної корекції 

 Троє асистентів учителя в 

інклюзивних класах пройшли 

курсову перепідготовку, як 

асистенти учителя в інклюзивному 

класі 

 Організовано індивідуальне 

навчання для 2-х дітей з 

інвалідністю 

 Протягом січня-березня 2020 року 

проведено психолого-педагогічне 

вивчення  та забезпечення  

проходження консультацій  11  

учнями 2 - 9-х класів  в ІРЦ 



ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ПІДРУЧНИКАМИ 

клас % забезпе-

чення 

Не вистачає 

1-А,Б,В 100 % 

2-А,Б 100 %   

3-А,Б 66 %  

23 % 

німецька мова 

англійська мова 

4-А,Б,В 40 % 

43 % 

72 % 

79 % 

86 % 

81 % 

83 % 

67 % 

українська мова 

літературне читання 

німецька мова 

математика, природознавство, я у світі, трудове навчання 

інформатика 

музичне мистецтво 

основи здоров’я 

образотворче мистецтво 

5-А,Б 100% 

6-А,Б 100% 

7-А,Б 46 % 

89% 

трудове навчання (дівч.) 

німецька мова 

8-А,Б 100 % 

9-А,Б 100 % 

10 79 % географія, історія України, всесвітня історія 

11 81-78 % географія, всесвітня історія, історія України 



БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД ШКОЛИ 

Проведено замовлення підручників для учнів 3-х, 7-х 
класів за допомогою ІТС «ДІСО». 
Бібліотечний фонд нараховує: 
-   художньої  літератури  - 9467  примірників на суму 
17605,65; 
-   підручників  для  учнів  1-4-х класів – 2820 
примірників на суму 68128,24; 
-   підручників  для  учнів  5-9-х класів – 1928 
примірників на суму 70282,30 
-   підручників  для  учнів  10-11-х класів – 1260 
примірників на суму 62838,20.    
       Станом  на  01.06.2020 року  кількість  підручників  
складає 6008 примірників на суму 201248,74 гривень. 



    В рамках  впровадження 

НУШ  держава 

здійснила  переоснащення 

перших класів, було закуплено 

парти, стільці, ноутбуки, 

різноманітне унаочнення, 

ігри, конструктори.   

  

 



УСПІШНІСТЬ УЧНІВ 

2016 2017 2018 2019 2020

43 35 41 53 52 

К-сть учнів 
нагороджених 

похвальним листом 



РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ОЛІМПІАД 

Диплом  І ступеня  отримали: 
- Вішован Анатолій, учень 9-А кл. – з біології (вч. Попович О.І.); 

- Вішован Анатолій, учень 9-А кл. – з інформатики (вч. Боднар Б.Г.); 

- Ватаман Богдан, учень 9-А кл. – з трудового навчання (вч. Хараїн І.В.); 

- Вішован Ірина, учениця 10 класу – з інформатики (вч. Боднар Б.Г.); 

- Попович Ангеліна, учениця 11-Б кл. – з німецької мови  (вч. Кілічук Л.В.); 

- Тафічук Тамара,  учениця 10-А кл. – з інформаційних технологій (вч. Боднар Б.Г.); 

- Тофелюк Михайло, учень 11-А класу – з географії (вч. Ясінчак М.В.). 
 

Диплом  ІІ ступеня  отримали: 
- Пукман Марія, учениця 8-Б кл. – з німецької мови  (вч. Кілічук Л.В.); 

- Пукман Марія, учениця 8-Б кл. – з інформатики (вч. Попович О.І.); 

- Тафійчук Богдан, учень 8-Б класу – з фізики (вч. Колач Н.І.); 

- Вішован Анатолій, учень 9-А кл. – з хімії (вч. Козіч Т.В.); 

- Вішован Анатолій, учень 9-А кл. – з інформаційних технологій  

      (вч. Боднар Б.Г.); 

- Ангела Павліна – з німецької мови  (вч. Вайс В.С.); 

- Попович Ангеліна, учениця 11-Б кл. – з хімія (вч. Козіч Т.В.); 

- Тафічук Тамара,  учениця 10-А кл. – з інформатики (вч. Боднар Б.Г.). 
 

Диплом  ІІІ ступеня  отримали: 
- Вішован Ірина, учениця 10 класу – з фізики (вч. Колач Н.І.). 

 

 

 



СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ 
Учні  5-11-х класів були активними учасниками зональних і 

районних спортивних змагань з футболу, міні-футболу, 

волейболу, тенісу, шахів 

№ 

з/п 

Спортивні 

змагання 

К-сть 

учасни-

ків 

І місце ІІ місце 
ІІІ 

місце 

1 Футбол 

(дівчата) 
9 9     

2 Міні-футбол 

(дівчата) 
9 9     

3 Теніс 

(юнаки) 
3 3     

4 Теніс 

(дівчата) 
3   3   

5 Шахи  3   3   

6 Шахи 

(«Біла тура») 
3   3   



№ 

з/п 
Конкурси,  у тому числі  on-line 

Кількість 

учасників 
І місце ІІ місце ІІІ місце 

1 Всеукраїнський конкурс-захист Малої академії наук України 1 - 1 - 

2 Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Тараса Шевченка 37 (2) - - - 

3 Міжнародний конкурс з української мови   ім. П. Яцика 56 (9)  - - 1 

4 Обласний конкурс літературних творів, творів образотворчого мистецтва «Захисники 

України: історія та сьогодення» 
22 (4) - - - 

5 Конкурс читців «Ми діти твої, Україно!» 33 (2) - - - 

6 Всеукраїнський конкурс учнівської творчості 4 - - 1 

7 Всеукраїнський літературно-мистецький конкурс «Стежками Каменяра» 1 - - - 

8 Міжнародний дистанційний конкурс «Олімпіс 2019 - осіння сесія» 16 20 13 11 

9 Міжнародний дистанційний конкурс з інформатики  «Олімпіс 2020 – весняна сесія» 21 6 2 5 

10 Конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер-2019» 47 3 20 - 

11 Всеукраїнська українознавча гра  «Соняшник» 46 5 - 2 

12 Міжнародний природничий конкурс «Колосок» 78 19 48 - 

13 Конкурс з англійської мови «Гринвіч» 24 - - 1 

14 Конкурс з німецької мови «Орлятко» 15 4 1 - 

15 Міжнародна гра зі світової літератури «Sunflower» 14 - - - 

16 Всеукраїнський конкурс «Я- Людина!» 13 2 8 3 

17 Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» 12 3 - - 

18 Конкурс есе  «Здоров’я. Вибір кожного» 1 - - - 

19 Всеукраїнська краєзнавча експедиція «Моя Батьківщина – Україна» 18 1 1 1 

20 Конкурс на найкращу новорічну композицію 14 1 - - 

21 Всеукраїнський відкритий конкурс на найкращий авторський повітряний змій  «Зоряний 

Кайт»  
1 - - - 

22 Обласний виставка-конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край» 5 - - - 

23 Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей» 4 - - - 

24 Районний конкурс-фестиваль «Віфлеємська зірочка»  9 - - - 

25 Всеукраїнський конкурс робіт юних фото- та відео-аматорів «Моя Україно!» 7 2 1 1 





І місце учителя зарубіжної літератури 
Табахар Людмили Миколаївни у І 
(зональному) турі Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року-2020» в 
номінації «Зарубіжна література» 

ІІ місце учителя образотворчого 
мистецтва Тафійчук Вікторії Юріївни у І 
(зональному) турі Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року-2020» в номінації 
«Образотворче мистецтво» 

ІІ місце учениці 11-Б класу Попович Ангеліни у 
І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів малої академії наук України у секції 
«Мистецтвознавство». (Керівник – вчитель 
образотворчого мистецтва Тафійчук В.Ю.). 

ІІІ місце у ІІ (районному) етапі ХХ 
Міжнародного конкурсу з української 
мови імені Петра Яцика учениці 5-Б класу 
Зеленчук Олександри.  

ІІІ місце у ІІ (районному) етапі 
Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості в номінації «Література» 
учня 6-А класу Табаки Юрія. 
(Керівник – вчитель укр. мови та 
літератури Григорчук В.І.). 

 
16 призових місць у ІІ (районному) етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад із шести навчальних 
предметів 
   

4 призові місця у ІІ (районному) етапі 
Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фото- 
та відеоаматорів «Моя Україно!»  

 
І   місце в районних змаганнях з футболу 
серед дівчат. 
І   місце збірної дівчат у Першості району 
з міні-футболу.  
І місце в районних змаганнях з 
настільного тенісу серед юнаків 
 

 
ІІ місце в районних змаганнях з настільного 
тенісу серед дівчат.  
ІІ місце збірної школи в районних змаганнях з 
шахів. 
ІІ місце збірної школи з шахів на приз «Біла 
тура» 
 

 38 призових місць у VІ 
Всеукраїнській інтернет-
олімпіаді «На Урок» 
(Весна 2020) із семи 
навчальних предметів 

3 призові місця у І 
(районному) турі Всеукра-
їнської краєзнавчої 
експедиції учнівської 
молоді «Моя Батьківщина 
– Україна!» 

ІІІ місце колективу учнів 8-Б класу у ІІІ 
(обласному) турі Всеукраїнської краєзнавчої 
експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – 
Україна!» за напрямом «Козацькому роду нема 
переводу». (Вчитель історії Кушнірюк А.В.) 



Основна група Підготовча група Спеціальна група 

К-сть учнів % К-сть  учнів % К-сть  учнів % 

448  93 24 5  9 2 

В школі наявний медичний кабінет, обладнання якого відповідає 

нормативним вимогам і який регулярно та своєчасно забезпечується 

необхідними медикаментами. 

Учителями фізичного виховання проводилися заняття із учнями спеціальної 

та підготовчої груп з наданням індивідуальних завдань  безпосередньо на 

уроках. 

На кожного учня заведено індивідуальну медичну карточку форми № 086-0, 

в яку занесені щеплення та результати профілактичного медичного огляду.  
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Дата  Назва акції або для кого зібрані кошти Сума  

20.09.2019 р. Акція «Назустріч мрії» 587 

10.12.2019 р. Шкільна акція «Рука допомоги» для учениці  нашої школи     

 Фіряк Вікторії 
7993 

18.12.2019 р. Шкільна акція «Рука допомоги» організована педагогічним  

колективом школи для малозабезпечених учнів нашої школи для  

придбання новорічних подарунків  

1000 

28.02.2020 р. Акція «Сильні духом» 300 

04.03.2020 р. Акція «Серце до серця» 500 

19.06.2020 р. Допомога колезі  в лікуванні чоловіка 3050 



  

- 8 кабінетів для навчання учнів початкової ланки; 

- 3 кабінети української мови; 

- 2 кабінети математики; 

- 2 кабінети історії;  

- 2 кабінети іноземних мов; 

- кабінети: біології, хімії, фізики, географії, інформатики, музики;  

- кабінет обслуговуючої праці; 

- комбінована майстерня; 

- спортивна кімната, спортивний майданчик; 

- ресурсна кімната; 

- бібліотека. 

Кабінети обладнані відповідними меблями, наочними посібниками,  

навчальним обладнанням, приладами, необхідними для навчання і 

виховання учнів. Однак відсутні технічні засоби навчання.  

В закладі  обладнано 27 робочих місць з комп'ютером, з них 7 

комп'ютерів не працюють, 15 – термін придбання становить понад 5 

років.  Є 10 комп'ютерних програмних засобів навчання. Наявна 

локальна мережа. 

Наявні: медичний кабінет, допоміжні, службові та  

господарські приміщення, гімнастичне містечко, їдальня.  



РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ  

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА  

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 встановлено металопластикові  вхідні (фасадні) двері; 

 троє бокових дверей з внутрішнього боку школи; 

 замінено 150 вікон; 

 економне використання палива, електроенергії; 

 популяризація культури енергозбереження серед школярів. 

Для подальшої реалізації програми потрібно: 

 зменшити обсяг витрат енергоресурсів шляхом подальшої заміни вікон з дерев’яними 

рамами на металопластикові склопакети, встановити металопластикові дверні блоки 

на бокових входах  у школу; 

 підвищити термін експлуатації будівлі, покращити її естетичний вигляд; 

 формувати в учасників освітнього процесу (учнів, батьків, працівників школи) культуру 

енергозбереження та енергоспоживання; 

 здійснювати заходи, спрямовані на формування в суспільстві свідомого ставлення до 

необхідності підвищення енергоефективності шляхом популяризації серед мешканців 

селища шляхів вирішення проблеми енергозбереження; 

 завдяки реконструкції систем опалення закладу також зменшиться кількість викидів 

CO2 в атмосферу. 

 



РЕМОНТНІ РОБОТИ ШКОЛИ: 

 Щороку проводиться косметичний 

ремонт коридорів, навчальних кабінетів, 

підсобних приміщень, приміщень 

адміністративно-обслуговуючого 

персоналу. 

 За рахунок спонсорської допомоги 

зроблено капітальний ремонт 

актового залу. 

 Власними силами створено 

спортивну кімнату, ресурсну кімнату 

для дітей з особливими освітніми 

потребами. 

 



ЗАВДАННЯ КОЛЕКТИВУ: 
 впровадження  різноманітних  форм  та  методів   

      активізації  пізнавальної  діяльності  учнів; 

 організація  самостійної  роботи  учнів  і  самоосвітньої  діяльності  вчителів; 

 розвиток  творчих  здібностей; 

 індивідуальна  робота  з  обдарованими  дітьми; 

 удосконалення  групових  форм і методів  роботи  на  уроках  засобами  

диференційованого  підходу  до учнів; 

 здійснення  постійної  консультативної  допомоги  молодим  колегам  з усіх  питань  

навчально-виховного  процесу; 

 звернення  уваги  на  формування   мотивації  навчальної  діяльності  на уроці; 

 практикування  випереджувальних  завдань  проблемного  характеру  для  

використання  їх  у поясненні  нового  матеріалу; 

 впровадження  новітніх  технологій,  направлених  на  самопізнання  та  

самовдосконалення   особистості; 

 створення  умов  для  продуктивної  співпраці  учасників  навчально-виховного  

процесу,  спрямованих  на  формування  творчого   працездатного  колективу; 

 підвищення  якості  знань  учнів  шляхом  впровадження  в  навчально-виховний  

процес  комп’ютерних  технологій  та  використання  інформаційної  мережі  Інтернет. 

 



ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПОЗИТИВНОГО 

ІМІДЖУ ШКОЛИ ПОТРІБНО: 
 провести  капітальний ремонт  системи водопостачання,  

      опалення, каналізації  та електромережі; 

 здійснити  часткову заміну підлоги на 1-2-му поверхах;   

 зробити капітальний ремонт дитячих туалетів на всіх поверхах;  

 продовжити  повну реконструкцію 4-го блоку школи; 

 встановити пожежну сигналізацію; 

 побудувати спортивний майданчик із штучним покриттям; 

 замінити вікна в  кількості 35 штук загальною  площею - 140  м2  

     та  внутрішні двері в кількості 47 штук - загальна площа 94 м2 ; 

 замінити крівлю  школи загальною площею 800 м2; 

 утеплити фасад школи, зробити ремонт фасаду; 

 придбати обладнання для кабінетів хімії, біології, фізики, географії, навчальних 

майстерень; 

 поновити навчальні кабінети новими меблями;  

 - для  учнів 1 – 4 – х класів  на  місці  старої  котельні, шляхом  реконструк- 

      ції,  створити спортивний  зал,  в  якому передбачити  кімнати  для  гри в   

      теніс  та  волейбол, баскетбол; 

 -заасфальтувати  внутрішній  двір  школи, загальною  площею  - 200 м2.  

 




