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Звіт директора  

Андріївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів  

Андріївської сільської ради Слов’янського району  

Донецької області  
 

Діхтенко Світлани Іванівни 
  

Закінчився  2019-2020 навчальний рік який був складним і незвичним. Заклад працював 

як у звичайному режимі так і в режимі умов карантину. Перед батьками, педколективом, 

здобувачами освіти постали питання організації дистанційного навчання. Їх було вирішено 

шляхом використання платформ Zoom, Google Classroom, Viber, засобами телефонного 

зв’язку та переглядом учнями телеуроків.  

Як директор, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалась Статутом школи, 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора, 

законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника 

освітнього закладу. 
  

1.Загальні відомості про освітній заклад: 

Андріївський заклад загальної середньої освіти Андріївської сільської ради 

Слов’янського району Донецької області. Форма власності – комунальна. 

Заклад розташований  за адресою: 

84192, с.Андріївска, Слов’янського району, Донецької області, 

Провулок Гаражний, будинок 21 

Мова навчання та виховання  – українська 

Проектна потужність -190 учнів. 
  

Кількість учнів та класів у навчальному закладі 
 

Початкова школа Основна школа Старша школа 

1–4 класи 5–9 класи 10–11 класи 

К-сть класів К-сть учнів К-сть класів К-сть учнів К-сть класів К-сть учнів 

4 37 5 41 2 10 

Усього класів у закладі: 11 

Усього учнів у закладі: 88 

Середня наповнюваність: 8 
 

Рух учнів протягом навчального року 
 

Класи 1 2 3 4 Усього 5 6 7 8 9 Усього 10 11 Усього 

Р
а
зо

м
 

Кількість класів на 

паралелі 
1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 2 11 

Кількість учнів 

на початок нового 

навчального року 

11 8 11 6 36 5 12 10 6 8 41 5 5 10 87 
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Прибуло учнів - 1 - 2 3 - - 1 - - 1 - - - 4 

Вибуло учнів - 1 - 1 2 - - 1 - - 1 - - - 3 

Кількість учнів на кінець 

навчального року 
11 8 11 7 37 5 12 10 6 8 41 5 5 10 88 

Навчальні заняття розпочалися  2 вересня і організовувалися за семестровою системою: І 

семестр – з 2 вересня по 27 грудня, ІІ семестр – з 13 січня по 29 травня. Протягом  навчального 

року для учнів проводилися канікули тривалістю 30 календарних днів за погодженням з 

управлінням освіти Краматорської міської ради 

Осінні – з 28.10 по 3.11; 

Зимові – з 28.12 по 12.01; 

Весняні – з 30.03 по 05.04. 

                                     

Режим роботи школи 

Всі учні закладу навчаються в першу зміну, початок занять з 8.00 години ранку, 

закінчуються заняття згідно розкладу уроків.       

Учні 1 – 11 класів працюють весь рік у  режимі  – п’ятиденки .   

  

 Тривалість уроків становить: в 1-х класах – 35 хвилин,  

                                                              в 2 - 4 класах – 40 хвилин,   

                                                             в 5 - 11 класах – 45 хвилин.  

            Розклад занять: 

1 урок       8.00 – 8.45              10’                            

2 урок       8.55 – 9.40             15’ 

3 урок       09.55 – 10.40 15’ 

4 урок       10.55 – 11.40  10’ 

5 урок       11.50 – 12.35 10’ 

6 урок       12.45 – 13.30 10’ 

7 урок       13.40 – 14.25 

2.Матеріально-технічна база освітнього закладу: 

Школу засновано у 1980 році.  

Фінансування потреб закладу проводиться Андріївською сільською радою 

Слов’янського району Донецької області. Протягом навчального року систематично велася 

виплата заробітної плати працівникам закладу. Завдяки злагодженості відповідальних за 

економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. 

Більшість кабінетів і класних кімнат відповідають типовим перелікам та вимогам 

навчальних програм.  

Адміністрацією закладу приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального 

закладу. Коридори, вестибюль закладу поступово поповнюються новими сучасними стендами, 

активно проводиться робота з озеленення класних кімнат. На ІІ поверсі креативно оформлена 

рекреаційна зала для проведення свят. Подвір'я закладу завжди прибране, доглянуте. На 

квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються, своєчасно 

обрізуються дерева, кущі. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на 

газонах. 

За бюджетні кошти  було проведено  ремонт  всього харчоблоку з заміною 

каналізаційних та водопровідних труб, облицюванню всіх стін та підлоги керамічною 

плиткою. Відремонтовано класну кімнату 2 класу НУШ, роздягальнь у спортивному залі. 

Відремонтовано кабінет математики, замінені всі міжкімнатні двері у класних кімнатах та 

кабінетах по всьому закладу. Проведено капітальний ремонт підсобного приміщення 

обслуговуючого персоналу. Придбано 3 мультимедійні дошки (2 для початкової ланки, 1 для 
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математичного кабінету). Були придбані  промислові столи з нержавіючої сталі для 

харчоблоку, та конвекційну піч, шкільні парти,  столи для комп’ютерів та комп’ютерний клас, 

дидактичні матеріали  для перших класів НУШ. Встановлено пожежну сигналізацію та 

аварійне освітлення. 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності 

У 2019-2020 навчальному році безпечне проведення освітнього процесу 

здійснювалось згідно Положення про організацію роботи з охорони праці. 

Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного інструктажу з безпеки 

життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів. 

Адміністрацією закладу в період  навчального року були призначені комісії з 

контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, а також роботи електричних 

пристроїв (робота електроприладів в їдальні та оргтехніки). 

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу 

Законів про Працю усі працівники закладу проходять  періодичний медичний огляд. 

З метою організації розробки комплексного плану в закладі видаються накази 

адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожежної безпеки та 

електрогосподарства. 

Перед початком навчального року комісією були проведені випробування 

спортобладнання, стан споруд на спортивних майданчиках, справність кріплення воріт. 

Будівля закладу та приміщення закладу забезпечені первинними засобами 

пожежогасіння: вогнегасниками. Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне 

обслуговування, на що маються акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які 

унеможливлюють їх пошкодження. Встановлена протипожежна сигналізація з аварійним 

освітленням. 

По всьому закладу розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії.  4 рази на рік, 

проводилися тренування евакуації.  

Особлива увага у закладі приділяється заходам щодо запобіганням нещасним 

випадкам на виробництві. 

На 2020-2021 навчальний рік плануються заходи: 

• оформлення акта підготовки закладу до нового навчального року; 

• проведення інструктажів серед працівників та технічного персоналу; 

• проведення обстеження стану енергогосподарства закладу; 

• оформлення відповідних наказів з охорони праці, техніки безпеки, пожежної 

безпеки, безпеки дорожнього руху; 

• регулярного проводження інструктажів з техніки безпеки та пожежної безпеки 

серед педагогічного й технічного персоналу. 

 Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики 

травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається в діяльності 

педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України 

«Про охорону праці», «Про дорожній рух», Державних санітарних правил і норм 

улаштування, утримання освітніх закладів та освітнього процесу й інших численних 

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

знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу.  

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться 

інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного 

інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, 

походами, спортивними змаганнями. 

У закладі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони 

праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік 

документації з питань безпеки життєдіяльності. Кожним вчителем-предметником проводились 
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інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів 

діяльності на уроках праці, фізкультури, фізики, хімії, трудового навчання, про що робилися 

відповідні записи в класних журналах. Питання щодо запобігання дитячого травматизму 

розглядалися на педраді, нарадах при директорові; батьківських зборах. Протягом 

навчального року сестрою медичною проводилися профілактичні бесіди щодо зменшення 

захворюваності учнів на педикульоз, шкіряні,  інфекційні хвороби.  

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в освітньому закладі 

проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних 

умов навчання.  

3.Кадрове забезпечення. 

Кадрова політика будується з урахуванням підвищених професійних вимог до вчителя, 

що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізацією всіх компонентів освітнього 

процесу на всіх ступенях системи освіти і набуває значної актуальності у зв’язку з переходом 

закладу освіти до нового змісту, структури НУШ. Сучасний освітній заклад потребує вчителя 

– психолога, вчителя – технолога, вчителя – дослідника, який повинен вміти творчо 

розв’язувати професійні проблеми. 

Кадрова політика закладу спрямована на: 

 реалізацію основних напрямків модернізації системи освіти; 

 розвиток та вдосконалення творчого потенціалу педагогічних працівників; 

 вдосконалення нормативно-правової бази професійної діяльності освітян; 

 оволодіння педагогічними працівниками сучасними інформаційними технологіями; 

 періодичне оновлення і взаємоузгодження змісту підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; 

 поліпшення системи стимулювання професійного зростання педагогічних 

працівників.  

 

Кількісний склад працівників 

Усього педагогічних працівників 22 

З них:  

• учителів 21 

• керівників гуртків 1 

З них працює за сумісництвом 7 

Усього обслуговувального персоналу 16 

Усього працівників 37 

 

Якісний склад педагогічного колективу 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Кваліфікаційні категорії та педагогічні 

звання 
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Кількість 

педагогічних 

працівників 

- - 20 1 5 2 4 10 4 3 



5 

 

 

Вік членів педагогічного колективу 

 Вік педагогічних працівників 

до 30 років 31–40 років 41–50 років 51–55 років 
Більше 

55 років 

Кількість 

педагогічних 

працівників 

3 3 4 4 7 

 

Педагогічний стаж працівників 

 

Педагогічний стаж працівників 

до 3 років 
понад 

3 роки 

понад 

10 років 

понад 

20 років 

понад 

30 років 

понад 

40 років 

Кількість 

педагогічних 

працівників 

- 3 5 6 3 4 

 

За 2019-2020 н. р. навчальний рік курсову перепідготовку здійснили 5 вчителів: 

Задорожня Є.О., Діхтенко С.І., Колибаба З.І., Столяр Т.В., Миронова Н.І. Інші педагоги 

шляхом тренінгів, стажувань, вебінарів підвищували свій професійний рівень на платформах 

EdEra,  Prometheus.  

Пройшла тренінги по НУШ Антонюк О.О. 

Заклад, здійснює свою діяльність згідно виписки з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дата видачі 15.07.2019 

р., відомостей з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) 

від 22.08.2019 р. за №06вп/1-34/51 та Статуту закладу. 

Керування закладом здійснює Діхтенко Світлана Іванівна – директор. Педагогічний стаж 

– 43 роки, на посаді директора –   16  років. 

 До складу адміністрації входять: 

Колибаба Зоя Іванівна - заступник директора з навчально-виховної роботи. Стаж роботи 

40 років, на посаді ЗНВР – 14 років.  

Задорожня Євгенія Олександрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи. 

Стаж роботи 24 роки, на посаді ЗВР– 14 років. 

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних 

кадрів, яка  проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів 

України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту». 

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою: 

• встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, 

стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності; 

• активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного 

самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, 

майстерності та ефективності роботи. 

Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не допускаються 

порушення щодо дотримання Положення про атестацію. 

Адміністрацією закладу, експертною групою вивчено систему роботи й узагальнено 

досвід роботи вчителів, які проходили атестацію, шляхом відвідування уроків та позаурочних 

заходів, співбесід з батьками й учнями, перегляду методичних розробок та інших матеріалів.  
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Результати атестації педагогічних кадрів 2019-2020 н.р. 

№ 

з/п 
ПІБ учителя 

Результати 

попередньої атестації 

Результати атестації 2020 

року 

1 
Куцевол Лілія Ігорівна 

Спеціаліст вищої  

категорії 

Спеціаліст вищої  категорії, 

старший учитель 

2 Задорожня Євгенія 

Олександрівна 

Спеціаліст І категорії Спеціаліст вищої  категорії 

3 Миронова Надія Ігорівна Спеціаліст І категорії Спеціаліст вищої  категорії 

 

 4.Медичне обслуговування учнів у закладі освіти. 

Головним завданням нашого закладу освіти є підтримка й поліпшення здоров’я дітей. 

Медичне обслуговування дітей та працівників організовано відповідно до нормативно-

правової бази і включає пріоритетні напрями роботи: 

- проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів; 

- проведення профілактичних щеплень згідно з їх календарем після лікарського огляду; 

- здійснення профілактичних та оздоровчих заходів під час навчання; 

- надання невідкладної медичної допомоги; організацію госпіталізації за наявності 

показань та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють. 

Щорічно на базі ФАПу  с.Андріївка та ЛА с.Сергіївка проводяться медичні 

профілактичні огляди учнів закладу у присутності батьків або особи, які їх замінюють, 

сімейним лікарем ЛА. Для більш поглибленого обстеження залучаються фахові спеціалісти 

лікарні м. Краматорська. Лікарі оглядають учнів та проводять обстеження, роблять висновок 

про стан здоров’я, визначають групу для занять фізичною культурою, дають рекомендації 

щодо додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), профілактичних щеплень, 

режиму, харчування та здійснення інших заходів. Відповідно до результатів медичного огляду 

дітей, на підставі довідок лікувальної установи (форма первинної облікової документації 

№086-1/0), у закладі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів 

підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на 

навчальний рік. Сестра медична  вносить відомості до листків здоров’я у класних журналах. 

  Медичне обслуговування працівників закладу організовано на базі МЛ №2 м. 

Краматорськ.  Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд згідно графіку. 

Працівники їдальні проходять медогляди двічі на рік. Проходження медичного огляду 

фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у 

сестри медичної закладу освіти. 

Особливу увагу приділяється профілактичним щепленням. Профілактичні щеплення, 

згідно з їх календарем, після лікарського огляду проводять у кабінеті щеплень ФАПу з 

залученням медпрацівників лікувально-профілактичного та навчального закладу. Щеплення 

проводять за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює. Інформація про щеплення 

фіксується у ф.№63 і зберігається в навчальному закладі та лікувально-профілактичному 

закладі. 

Для якісного медичного  забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний 

кабінет, де працює сестра медична, яка організовує систематичне та планове медичне 

обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Кабінет розташований 

на другому поверсі, водопостачання є. Кабінет амбулаторного прийому обладнаний: шафи для 

документації, столи, стільці, оргтехніка, медичний стіл, кушетка, ваги з ростоміром, шафа для 

медикаментів, фонендоскоп, тонометр, пульсоксиметр, безконтактний термометр, таблиця для 

перевірки гостроти зору. Заклад забезпечений деззасобами та антисептиками. Сестра медична  

закладу проводить щоденний огляд учнів на предмет виявлення інфекційних захворювань 

(при виявленні захворювання надає медичну кваліфікаційну допомогу); огляди на педикульоз, 
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коросту; проводить антропометрію, термометрію, вимірювання артеріального тиску та пульсу, 

перевірку гостроти зору та слуху , пробу Руф’є, ведення медичної документації. 

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального 

харчування дітей протягом перебування у закладі. Організація харчування учнів закладу 

регламентується законами України «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону 

дитинства» (ст.5), Постановою КМУ від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та іншими нормативними документами. 

Учні закладу забезпечені одноразовим гарячим комплексним харчуванням. 

Цікавими оздоровчими заходами у  навчальному закладі є проведення традиційного Дня 

здоров’я, шкільної спартакіади, бесід про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, про 

інфекційні хвороби, про туберкульоз, профілактику дитячого травматизму, про корисну їжу та 

вітаміни, про лікарські рослини; заходів по збереженню життя і здоров’я дітей тощо.  

У навчальному закладі впроваджується комплекс заходів щодо профілактики 

захворюваності з урахуванням стану здоров’я дітей, використовуються: 

- дотримання повітряного і температурного режиму в класу за графіком провітрювання; 

-  відповідний одяг дітей у приміщенні; 

-  регулювання фізичних навантажень на дітей із урахуванням індивідуальних та вікових 

особливостей; 

- щоденна дезінфекція дверних ручок, підлоги. 

Важливу роль відіграє правильна організація рухового режиму, саме тому в закладі 

проводиться систематично: 

- ранкова зарядка; 

- рухливі перерви (флеш-моби); 

- уроки фізкультури; 

- фізкультурні хвилинки та фізкультурні паузи, пальчикова гімнастика,  «хвилинки – 

здоровинки »; 

- дні здоров’я.            

  

 

5.Організація харчування учнів у закладі: 

З метою чіткої організації режиму дня, у закладі організоване безкоштовне гаряче 

харчування учнів для   1-11 класів.  

Учні перебувають у їдальні в супроводі вчителів та сестри медичної. 

Відповідно до санітарних правил і норм медичний працівник закладу здійснює 

щоденний контроль за якістю продуктів, що надходять до їдальні, умовами їх зберігання, 

дотриманням термінів реалізації і технології виготовлення страв.  

Продукти харчування та продовольча сировина  надходять в навчальний заклад разом із 

супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість. На цей період часу в нас 

є 7 постачальників, це Дружківський хлібокомбінат, ФОП Спесівцев О.Ю., ФОП  Родіна Н.Л., 

ФОП Сугак Г.К., ФОП Волончіков Є.С., ФОП Рижков Є.В., ФОП Бондарцова Г.П. 

На кухні працює кухар та підсобний робітник, за їх станом здоров’я спостерігає сестра 

медична. В їдальні впроваджено безкоштовне харчування для всіх дітей. У випадку, коли у 

батьків є побажання, зауваження, рекомендації, пропозиції щодо організації харчування вони 

звертаються до керівника закладу, заступника керівника закладу, який відповідає за 

організацію харчування у закладі. 

Зроблений капітальний ремонт їдальні, придбана нова духова шафа. Усе обладнання 

харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й  інвентар  промарковані. Санітарний 

режим на харчоблоці  не порушується. Вартість харчування складає  23 грн.  
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6.Навчально – виховна робота у освітньому закладі:  

Станом на кінець 2019-2020 н.р.  у закладі навчалося 88 учнів, атестовано – 69 учнів, не 

атестовано – 19 учнів першого і другого класів. 

На    високому    і    достатньому   рівні  навчається 30 учні або 44%. 

Отримали: 

• свідоцтва про здобуття  базової середньої освіти звичайного зразка – 8 учнів 

• свідоцтво з відзнакою – немає 

• свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти звичайного зразка – 5 учнів 

Всі учні 1- 8-х і 10-х класів переведені до наступного класу.  

Таблиця навчальних досягнень учнів 

Рік 
Всього учнів 3-11кл. Початковий 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

2019-2020 69 9 (13 %)  28 (41%) 30 (43%) 2 (3%) 

Школа І ступеня — 4 класи, 37 учнів, з них закінчили навчальний рік – 37: 

Клас – 3 , вчитель Антонюк О.О.  

Кількість учнів – 11 

Рівень досягнень: 

Високий –0; Достатній – 5 (46%); Середній – 5 (45%), початковий – 1 (9%). 

Якість знань – 46%. 

Клас – 4, вчитель Герасименко Т.В. 

Кількість учнів – 7  

Рівень досягнень: 

Високий – 1 (14%); Достатній – 3 (43%); Середній – 3 (43%), початковий – 0  

Якість знань – 57%. 

Школа II ступеня — 5 класів, 41 учень, з них закінчили навчальний рік: 41 

Клас 

 

Кількість 

учнів 

Рівень досягнень Якість 

знань Високий Достатній Середній Початковий 

5 5 - 2 (40%)  3 (60%) - 40% 

6 12 1 (8%) 5 (42%) 4 (33%) 2 (17%) 50% 

7 10 - 3 (30%)    5 (50%) 2 (20%) 30% 

8 6 - 2 (34%) 3 (50%) 1 (16 %) 34% 

9 8 -      2 ( 25%)    4 (50%) 2 (25%) 25% 

Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми за рік на високому та достатньому рівні, 

складає 37%. 

Показники навчальних досягнень за рік в 5-9 класах знизились на 2 %. 

Кількість учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень з предметів, становить 

46,3%, в порівнянні з минулим роком він збільшився на 3 %, початковий рівень навчальних 

досягнень становить 17%. 

Школа IIІ  ступеня — 2 класи, 10 учнів, з них закінчили навчальний рік: 10 

Клас 

 

Кількість 

учнів 

Рівень досягнень Якість 

знань Високий Достатній Середній Початковий 

10 5 - 3 (60%)  1 (20%) 1 (20%) 60% 

11 5 - 3 (60%) 2 (40%) - 60% 

Показники навчальних досягнень  за рік  учнів 10 класу залишилися на тому ж рівні, як і 

в попередньому році, а учнів 11 класу підвищилися на 20%. 

У наступному році необхідно попрацювати з тими учнями, які мають початковий рівень.   
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Рівень нагородження похвальними грамотами та листами є таким: 

Рік Похвальних листів Почесних грамот 

2019 1 ------ 

2020 2 ------ 

Зауваження та пропозиції щодо організації навчально-виховної роботи: 

1. Недостатній рівень індивідуальної роботи вчителів з учнями протягом навчального 

року. 

2. Недостатня робота вчителів з обдарованими учнями.  

3. Невідповідність рівня педагогічної кваліфікації окремих вчителів якості навчальних 

досягнень учнів. 

4. Покращити роботу класних керівників та вчителів з класними колективами. 

 

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес 

Інтеграція України у Європейський простір невід’ємно пов’язана з якістю національної 

освіти, її конкурентно-спроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості знань 

учнів є впровадження в освітню практику педагогічних інновацій, інформаційно-

комунікаційних технологій навчання, оновлення змісту усього освітнього процесу відповідно 

до сучасних досягнень науки і техніки. 

Учителі закладу ефективно організовують освітній процес на основі оптимального 

використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі 

Інтернет. 

Маємо свій власний сайт, де розміщена необхідна інформація для учасників освітнього 

процесу. 

Для того, щоб учням дійсно було цікаво, щоб вони не втратили інтерес до навчання, на 

кожному уроці вчителі  створюють всі умови для розвитку здібностей, творчого мислення 

учнів, самовираження їх особистості в різних видах діяльності. З цією метою учням поряд із 

стандартними завданнями  педагоги пропонують і такі, які вимагають логічного мислення, 

творчих пошуків, оригінальності, винахідливості. Саме такі творчі, пізнавальні, інтелектуальні 

завдання допомагають вчителям розвинути в учнів пізнавальні процеси – пам’ять, увагу, уяву, 

логічне мислення. Усі завдання творчого характеру розраховані на пошукову діяльність учнів, 

творче й уміле застосування набутих знань. Зміст завдань сприяє розвитку гнучкості й широти 

мислення, які необхідні для успішного розв’язання як навчальних так і життєвих задач. Усі 

творчі завдання допомагають вчителеві виявити індивідуальні особливості учнів, намітити 

перспективи подальшого розвитку творчого потенціалу кожної дитини, зробити навчання 

більш захоплюючим і цікавим. 

Головна мета використання нетрадиційних форм роботи на уроках - це зацікавлення 

дітей навчальною працею й утримання цього інтересу.  

Основна задача, яка стоїть сьогодні перед освітянами - це не стільки в передачі знань, 

скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, 

стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась 

активна робота з організації участі школярів в різноманітних інтелектуальних Міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсах.  

Цілеспрямовано провадилась позакласна робота з учнями, що забезпечує мотивацію їх у 

навчанні. Учні  постійно беруть участь у турнірах, конкурсах, олімпіадах, змаганнях.  

Переможцем Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г Шевченка стала 

учениця 6 класу Мирошниченко Анна. ( ІІІ місце). 

Вчитель англійської мови Миронова Н.І. з метою підвищення власного професійного 

рівня відвідала наступні заходи для вчителів англійської мови: практичний семінар “Learners 

in Focus-How to keep them engaged”, м.Краматорськ, практичний тренінг “Teaching Language 

Skills”, м.Краматорськ, конференція для вчителів англійської мови “21 lessons for the 21st 
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century”, м.Київ, навчально-методичний семінар “Upgrade Your Teaching”, м.Слов'янськ, 

практичний тренінг “Teaching Language to Kids and Teens”, м.Краматорськ. Також опанувала 

онлайн-курси «Додатки Google в освітній діяльності», «ІЗІ ЗНО. Англійська мова», «Цифрові 

навички для вчителів». Взяла участь у ІV Міжнародній Олімпіаді для знавців англійської мови 

від Skyteach та Cambridge Assessment English у номінації «Викладач». 

Вчитель географії Куцевол Л.І заохочує учнів школи брати активну участь у 

міжнародних конкурсах. Учні брали участь в міжнародних природничих конкурсах 

«Колосок», «Геліантус». Результати учнів у Міжнародному природничому конкурсі 

«Колосок»: Золотий сертифікат – 15; срібний сертифікат – 12.  Результати учнів у 

Міжнародному природничому конкурсі «Геліантус» Диплом І ступеня –1; диплом ІІ ступеня – 

1; диплом ІІІ ступеня – 1; грамоти з географії -6. 

Активізація пізнавальної діяльності відбувається у процесі позакласної роботи, при 

підготовці учнем наукової роботи. Була підготовлена наукова робота на міський етап 

конкурсу-захисту МАН учнем 11 класу Рябошапкою Дмитром на тему «Міграції населення 

України»,  посів І місце. 

У 2019-2020 н.р. 13 учні нашої школи  брали участь у Всеукраїнському етапі 

міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» (грудень 2019). Добрий результат- Заєць К. 

(2), Сивухін А. (2), Діхтенко І. (2), Коваль А. (3), Мосіна Т.( 4 кл); учасники - Залогіна А. (3), 

Шапаренко Д.(3), Гомзик К.(3), Сливка К. (3), Ємець В.(5), Мосіна П.(6),  Солоп В.(6) 

У міжнародному етапі математичного конкурсу «Кенгуру» (травень 2020) взяли участь 

17 учнів. 

На освітньому проекті «На урок» взяли участь в олімпіаді  з математики: Мирошниченко 

А. (6 клас) – диплом І ступеня, учасники – Солоп В. (6), Мосіна П. (6), Сиплива О. (11). 

Вчителі української мови Колибаба З.І., Задорожня Є.О., Лісова Ю.В., працюючи з 

обдарованими учнями, залучала їх до участі у конкурсах. Колибаба Д., Куцев К., Залогін М., 

Залогін Г., Євстигнеєв О., Солоп О., Сивухін А., Діхтенко І.,  стали переможцями початкових 

класів у Всеукраїнській українознавчий грі  «Соняшник». Диплом І ступеня регіонального 

рівня отримала Ковівчак О., дипломи ІІІ ступеня  регіонального рівня отримали Задорожня О.,  

Сиплива О., Піцель П. 

В цьому навчальному році другокласники брали участь у Міжнародному природничому 

інтерактивному конкурсі “Смішний Колосок-2019″.   Золотий сертифікат отримали: Діхтенко 

Ілля (2с.), Барчак Марія (1с.), Заєць Катерина (2с.), Беля Микола (1с.). Срібні сертифікати 

отримали: Сивухін Артем ( 3с.), Беля Микола (1с.). 6 грудня 2019 року  учні  брали участь у 

Всеукраїнському етапі Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру». На урочистій 

лінійці учасники   конкурсу отримали сертифікати, а за добрий результат були нагороджені 

подарунками.(Діхтенко Ілля, Заєць Катерина, Сивухін Артем).    

    Учні школи є постійними учасниками  Всеукраїнської олімпіади Всеосвіта та 

Всеукраїнської інтернет – олімпіади «На Урок». Переможцями стали: Марченко А., Діхтенко 

І., Задорожня О., Сиплива О., Рябошапка Д., Діхтенко І., Беля К., Заєць К.  

Діти працюють на математичній платформі «Matific» та виконують завдання  на сайті 

«Мій Клас». 

Досить ефективно в цьому році були проведені предметні тижні з англійської мови, 

української мови, географії, математики, початкових класів. 

В цьому навчальному році учні взяли участь в міському етапі Всеукраїнської військово-

патріотичної гри «Джура» і отримали такі результати – «Етап «Лава на лаву» - ІІІ місце, 

«Линва» - ІІІ місце. Взяли участь в міській предметній олімпіаді з фізичної культури. 

 

Недоліки в організації навчальної роботи та шляхи їх усунення: 

- Недостатній  рівень  виявлення та впровадження передового досвіду. 

- Недостатня кількість наочних посібників.  
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Аналіз роботи педагогів дає підставу зробити висновок, що  завдання, які випливають 

із науково – методичної проблеми школи, в основному виконані. В 2020-2021 рр. заклад 

продовжить працювати над науково-методичною проблемою. Потрібно посилити роботу 

вчителів по підготовці учнів до предметних олімпіад, скласти плани роботи з обдарованими 

учнями на 2020-2021 н.р., продовжити залучати учнів до участі в Міжнародних конкурсах, 

інтернет-олімпіадах, у МАН. 

Однак треба зазначити, що не всі методичні об'єднання приділяли достатньо уваги 

науково-дослідницькій роботі учнів. 

Зауваження та пропозиції щодо організації методичної роботи 

1. У 2020-2021 н. р. продовжити роботу над науково-методичною проблемою. 

2. Сприяти підвищенню науково-методичного рівня та професійної майстерності кожного 

вчителя шляхом залучення їх до різних форм методичної роботи. 

3. Згідно з аналізом результатів діагностування педагогів затвердити таку структуру 

методичної роботи: 

3.1. Шкільні методичні об’єднання. 

3.2. Семінари-практикуми. 

3.3. Методичні тижні. 

3.4. Школа адаптації молодих спеціалістів. 

3.5. Консультативно-діагностична психологічна служба.  

3.6. Виставки перспективного педагогічного досвіду. 

3.7. Конкурси «Учитель року», «Класний керівник року». 

4. Затвердити головами шкільних НМК : 

- учителя англійської мови Миронову Н.І.; 

- учителя математики Рябошапку Л.В.; 

- учителів початкових класів Герасименко Т.В.; 

5. Створювати необхідні умови для реалізації самоосвітньої роботи вчителів. 

6. Методичну роботу спрямувати на створення оптимальних умов для навчання, виховання, 

розвитку дітей з урахуванням стратегічних завдань Державної національної програми 

«Освіта», для реалізації навчальних програм, підвищення професійної майстерності педагогів. 

7. Провести предметні  тижні, олімпіади, конкурси. 

8. Забезпечити участь учнів школи в конкурсах «Кенгуру», «Соняшник», «Колосок», 

«Геліантус», «Грінвіч»,» «Лелеченя», знавців української мови ім. П.Яцика  та інших. 

9. Продовжити роботу щодо створення методичного забезпечення викладання предметів. 

10. Спонукати вчителів до участі у заходах закладу та міських педагогічних заходах, 

предметних олімпіадах, семінарах для ефективності та результативності методичної роботи. 

11. Активізувати роботу психолого-педагогічної служби.  

12. Стимулювати участь у конкурсах «Учитель року». 

13. Заступникові директора  з навчально-виховної роботи: 

13.1. Створити необхідні умови для методичних об’єднань, координації їхньої роботи, 

систематично надавати допомогу їхнім керівникам. 

13.2. Підвищувати якість знань учнів шляхом впровадження інновацій та сучасних 

технологій, перспективного досвіду в навчально-виховний процес (постійно). 

13.3. Значну увагу звернути на роботу педколективу з підготовки учнів до олімпіад та 

різних предметних конкурсів. 

13.4. Спланувати та провести предметно-методичні тижні (протягом навчального 

року). 

13.5. Скласти та подати на затвердження графік відкритих уроків. 

13.6. Підвищити фахову майстерність педагогів шляхом проходження курсової 

перепідготовки. 

14. Заступникові директора з виховної роботи: 
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14.1. Поповнити банк даних про обдарованих дітей. 

14.2. Покращити роботу класних керівників з проведення превентивної роботи з учнями. 

14.3. Затвердити склад методичної ради та план роботи на 2020-2021 н. р. 

Аналіз виховної роботи 

Процес виховання – це система виховних заходів спрямованих на формування всебічно і 

гармонійно розвинутої особистості. 

Протягом 2019-2020 навчального року педагогічний колектив продовжував працювати 

над реалізацією виховної проблеми: «Виховання всебічно розвиненої особистості учня на 

основі принципів народності, духовності, гуманізму як найвищих загальнолюдських 

цінностей, формування в молодої людини поглядів на здоровий спосіб життя; створення умов 

для самореалізації творчого та професійного визначення кожної дитини».  Всі виховні заходи 

проводилися відповідно до річного плану, з метою змістовного дозвілля дітей, виховання 

патріотичних традицій свого народу, поваги до народних надбань, національних традицій, 

виховання здорового способу життя. 

Протягом  навчального року у закладі було проведено такі виховні заходи: 

№ Захід Термін 
Відповідальна особа та 

учасники 

1.  День знань вересень 
Задорожня Є.О., Антонюк 

О.О., Заєць А.В., учні школи 

2.  

Мітинг присвячений визволенню с. 

Андріївка та Варварівка від німецько-

фашиських загарбників. 

вересень 
Задорожня Є.О., Антонюк 

О.О., Заєць А.В.., учні школи 

3.  Всеукраїнський урок «Я маю право» вересень Шевченко О.М., учні школи 

4.  

Турнір з міні-футболу серед команд ЗОШ І-

ІІІ ст. Слов’янського району, присвяченому 

Дню фізичної культури і спорту – ІІ м 

вересень Яковенко С.А. 

5.  «Наші любі вчителі» жовтень 
Задорожня Є.О., Антонюк 

О.О., Заєць А.В., учні школи 

6.  

Мітинг, присвячений Дню визволення 

України від фашистських загарбників 

«Уклонімось низько до землі тим, хто в 

серці буде вічно жити…» 

жовтень 
Задорожня Є.О., Антонюк 

О.О., Заєць А.В., учні школи 

7.  

Всеукраїнська національно-патріотична гра 

«Джура» («Сокіл»). В етапі гри «Линва», 

«Лава на лаву» - 3 місце 

жовтень 

Задорожня Є.О., Антонюк 

О.О., Заєць А.В.., Яковенко 

С.А., учні школи 

8.  Конкурс поробок «Осінні фантазії» жовтень 
Бібліотекар Задорожня О.І., 

учні школи 

9.  
Покрова Пресвятої Богородиці. День 

українського козацтва «Козацькі розваги» 
жовтень 

 Задорожня Є.О., Антонюк 

О.О., Заєць А.В.., Яковенко 

С.А., учні школи 

10.  

Легкоатлетичний крос серед ЗОШ І-ІІІ ст. 

Слов’янського району у залік спартакіади – 

ІІІ місце 

жовтень Яковенко С.А. 

11.  

Турнір з футболу серед команд ЗОШ І-ІІІ ст. 

Слов’янського району у залік Спартакіади 

школярів – ІІІ місце 

жовтень Яковенко С.А. 

12.  
День української писемності та мови «Мова 

рідна, калинова» 
листопад Задорожня Є.О., учні школи 

13.  
День Гідності і Свободи «Революція 

Гідності та українська національна ідея» 
листопад 

Задорожня Є.О., Антонюк 

О.О., Заєць А.В., учні школи 
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14.  
Вечір – пам’яті «Пам'ять не стерти роками» 

до Дня Гідності і Свободи 
листопад 

Задорожня Є.О., Антонюк 

О.О., Заєць А.В., учні школи 

15.  
Вибори президента учнівського міського 

самоврядування 
листопад 

Учениці 11 класу Задорожня 

О., Сиплива О., Антонюк 

О.О. 

16.  
Вечір – пам’яті «З присвятою замордованим 

голодом...» 
листопад 

Задорожня Є.О., Антонюк 

О.О., Заєць А.В., учні школи 

17.  
День захисника України. Зустріч з 

учасником АТО. 
грудень Задорожня Є.О., учні школи 

18.  Конкурс ялинкових поробок грудень 
Антонюк О.О., Заєць А.В., 

учні школи 

19.  Новорічне свято грудень 
Задорожня Є.О., Антонюк 

О.О., Заєць А.В., учні школи 

20.   День Соборності України  січень  
Задорожня Є.О., Антонюк 

О.О.,  Заєць А.В., учні школи 

21.   День пам’яті героїв Крут січень  
Задорожня Є.О., Антонюк 

О.О.,  Заєць А.В., учні школи 

22.  
Змагання з футболу «Шкільна футзальна 

ліга України» - І місце 
січень Яковенко С.А. 

23.  
День вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав 
лютий 

Задорожня Є.О., Антонюк 

О.О.,  Заєць А.В., учні школи 

24.  День народження Кобзаря березень 
Задорожня Є.О., Антонюк 

О.О.,  Заєць А.В., учні школи 

25.  Міжнародний жіночий день березень 

Задорожня Є.О., Антонюк 

О.О., Самойленко І.М., Заєць 

А.В., учні школи 

26.  

Онлайн-тематичні уроки «Чорнобильська 

балада», «Зона відчуження з висоти 

пташиного польоту 

квітень Задорожня Є.О.,  учні школи 

27.  
Мітинг присвячений Дню перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 
травень Задорожня Є.О., Заєць А.В. 

28.  
Онлайн-урок «1939-1945. Пам’ятаємо. 

Перемагаємо…» 
травень Задорожня Є.О. 

29.  Онлайн читання віршів до Дня матері травень 
Задорожня Є.О., Задорожня 

О.І, учні школи 

30.  Онлайн-книжкова виставка до Дня Європи травень Задорожня О.І. 

31.  
Онлайн участь у презентації до 

Міжнародного Дня вишиванки 
травень 

Задорожня Є.О., 

Герасименко О.В..,  Заєць 

А.В., учні школи 

32.  
Онлайн конкурс до Міжнародного Дня 

захисту дітей 
травень 

Задорожня Є.О., 

Герасименко О.В..,  Заєць 

А.В., учні школи 

33.  

Онлайн участь у міському етапі 

Всеукраїнської військово-патріотичній грі 

«Джура» «Добре діло» 

травень Задорожня Є.О., учні школи 

 

В 2019-2020 навчальному році діяло учнівське самоврядування, президентом якого була 

Задорожня Олександра (11 клас). На засіданнях учнівського самоврядування обговорювалися 
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питання: відвідування учнями закладу, поведінка учнів, підготовка до  свят; презентація 

виконання обов’язків президента та членів учнівського самоврядування. 

Впродовж навчального року у школі діяли гуртки за інтересами. 

Проведені були святкові та тематичні лінійки, щотижневі робочі лінійки (щопонеділка). 

Протягом року проводилися збори  ради профілактики. Учнів, які стоять на 

внутрішкільному обліку  немає. 

Учні приймають активну участь в житті села, виступаючи на концертах, присвячених  

дню Незалежності, 8 Березня, а також мітингах до Дня Перемоги та Дня визволення Донбасу 

від німецько-фашиських загарбників. 

Робота з батьками в 2019-2020 н. р. була спрямована на створення єдиного колективу 

вчителів, батьків, учнів. Були проведені загальношкільні батьківські збори, класні батьківські 

збори.  

Певна увага приділена роботі з дітьми пільгового контингенту. 

Проведено обстеження матеріально-побутових умов  учнів пільгової категорії. 

Працювали гуртки: «ЮІР», «ДЮП», «Художня самодіяльність», «Hаppi Enqlish», 

«Занимательная грамматика», «Дивослово», «Азимут», «Математична логіка»,  «Юний 

художник», «Корисні звички», «Спортивний», «Читайлик», «Юний художник», «Абітурієнт». 

7. Управлінська діяльність: 

Управління закладом здійснювалося згідно з річним планом роботи. Система 

планування, відпрацьована у закладі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та 

учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, 

контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та 

вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток закладу. 

Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом освітнього процесу, 

передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних 

планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників. Під час проведення внутрішнього 

контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступник директора використовує 

діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів із використанням 

комп’ютера. Аналіз результатів внутрішнього контролю знаходить відображення в рішеннях 

педагогічної ради закладу, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за 

рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану 

відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу 

адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів. 

Ураховуючи сучасні реалії, стиль керівництва закладом є демократичним, оскільки 

більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, 

створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й 

самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор  в роботі з працівниками 

дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, 

виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, 

затверджується і в подальшому реалізується. 

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. 

Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля позитивного кінцевого результату. 

Завдяки такому стилю керівництва залишається мінімум агресивності, наявне творче 

вирішення справ; переважають такі методи, як порада, особистий приклад, похвала; ставлення 

до людей шанобливе, вимогливість поєднується зі справедливістю; спілкування ввічливе. 

Учителям надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, 

створюються необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих директор має 

бачити насамперед особистість у всьому розмаїтті людських якостей і властивостей. 

Наявні результати і здобутки з управління закладом – це не лише моя особиста заслуга, 

це кропітка, творча, наполеглива, самовіддана праця заступників директора з НВР та ВР 
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кожного члена трудового колективу, батьків та громадськості. За це всім хочу висловити щиру 

вдячність. 

Поряд із управлінськими успіхами є недоліки і проблеми. Про окремі з них я вже 

говорила, про більшість із них ви знаєте, адже моя робота і робота нашого закладу загалом є 

відкритою для всіх, ми не приховуємо і не замовчуємо їх, а з метою ліквідації ведемо 

відкритий діалог на нарадах, у співбесідах та вживаємо заходи щодо зменшення негативного 

впливу на освітній процес. 

8.Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі: 

Успішність виховного процесу залежить від того, як складаються відносини між 

педагогами, учнями і батьками. Батьки і педагоги - вихователі одних і тих же дітей, і результат 

виховання може бути успішним тоді, коли вчителі та батьки стануть однодумцями. 

Отже, в складних сучасних умовах сім'ї потрібна систематична і кваліфікована допомога 

з боку школи. Процес взаємодії сім'ї і закладу спрямований на активне включення батьків у 

навчально-виховний процес, співпрацю  з дітьми та педагогами. 

У закладі проводяться  батьківські збори,  всеобучі,  консультації, майстер-класи, 

тренінги для батьків, анкетування, індивідуальні бесіди,  спільні творчі справи. 

Велику допомогу закладу надає батьківська рада, яка допомагає в налагодженні контакту 

з колективом батьків, залучає батьків до спільної діяльності з дітьми,  впливає на формування 

культури батьківського спілкування, за необхідності є посередником між родиною, школою, 

громадськими організаціями, стимулює ініціативність і відповідальність у вихованні 

підростаючого покоління,  висуває пропозиції щодо поліпшення освітньо-виховного процесу в 

закладі, вимагає дотримання етичних норм у спілкуванні з педагогами, учнями та батьками 

школярів,  бере активну участь в організації освітньо-виховного процесу класу, допомагає  в 

придбанні підручників і посібників,  відвідує учнів удома,  впливає на безвідповідальних 

батьків. 

  Тісно взаємодіємо з батьками, піклувальною радою Андріївської с/ради, благодійним 

фондом Андріївської ОТГ «Віра в благо», Центром зайнятості,  службою у справах дітей та 

молоді та іншими  закладами. 

9.Програма дій на наступний рік 

Навчальна робота 

1.Активізація роботи з обдарованими учнями шляхом залучення обдарованих дітей до 

науково-дослідницької діяльності, продуктивної підготовки учнів до предметних олімпіад,  

регулярного випуску шкільної газети, роботи лялькового театру, підвищення рівня 

позаурочної роботи з навчальних предметів                                                                      

2. Посилення профорієнтаційної роботи в профільних  класах.  

3. Посилення військово-патріотичної підготовки учнів. 

4.  Організація стем-освіти в закладі. 

Виховна та соціальна робота  

5.Забезпечення  безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей 

пільгових категорій та інших учасників освітнього процесу.                                                                                                                                                                                             

6.Продовження  профілактичної роботи з правового виховання. 

7.Забезпечення  подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення 

його до вирішення питань організації освітнього процесу, розвитку громадянської активності, 

організації здорового способу життя. 

8. Організація роботи педколективу, ради закладу за проектами «Школа-родина», 

«Школа сприяння здоров’ю»; 

9.Класними керівниками направляння роботи учнів на виконання колективної творчої 

справи.            
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Господарча діяльність 

10.Вжити всіх необхідних заходів із забезпечення економного споживання 

енергоресурсів. 

11.Продовжити впровадження проекту «Благоустрій подвір’я школи». 

Методична робота 

12.Подальше впровадження   інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання у 

освітній процес, використання активних форм методичної роботи з педагогічними 

працівниками по реалізації основних вимог Програми «Вчитель». 

13.Продовжити організаційну роботу освітнього округу. 

14.Продовжити впроваджувати рейтингову систему оцінювання участі класів в 

освітньому процесі. 

15.Підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки 

педпрацівників шляхом організації роботи творчих груп: «Використання ІКТ на уроках», 

«Використання здоров’язберігаючих технологій в початковій школі», МО учителів-

предметників, школи молодого вчителя, методичних виставок. 

Першочерговими завданнями роботи закладу з батьками повинні стати: 

1. Пропаганда педагогічних знань, що зумовлять підвищення педагогічної грамотності 

батьків; 

2. Допомога батькам в оволодінні системою вмінь, необхідних для організації 

діяльності дитини вдома; 

3. Упровадження форм роботи із сім'єю, які сприятимуть гуманізації взаємовідносин 

«педагоги — батьки — учні». Батьки й учителі повинні стати партнерами, активними 

співучасниками творчого процесу виховання учнів.  

 


