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ЗВІТ 

директора  Андріївського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Андріївської сільської 

ради Краматорського району Донецької області 
 перед педагогічним, учнівським та батьківським 

колективами та перед громадськістю за 2021-2022 
навчальний рік 

 

Шановні присутні! 

 

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити 

деякі підсумки роботи колективу закладу  протягом 2021-2022 навчального року.   

Ви знаєте, що відбуваються зміни сфері формування змісту середньої загальної 

освіти. 28 вересня 2017р. набрав чинності новий Закон про освіту. 

Переглядаються та оновлюються навчальні програми, підручники, увесь 

навчально-методичний комплекс, який необхідний для успішного функціонування 

та розвитку сучасної школи. І  головне – заклад продовжив роботу в системі 

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Як директор протягом звітного періоду я 

керувався статутом закладу, діючим законодавством України, новим Законом 

«Про освіту», іншими нормативними документами, що регламентують роботу 

керівника. 

У 2021-2022 н.р. до керівного складу навчального закладу входили: 

Задорожня Євгенія Олександрівна – директор;  

Мірошниченко Світлана Вікторівна – заступник директора з навчально-

виховної роботи; 

Куцевол Лілія Ігорівна - заступник директора з навчально-виховної роботи; 

Рябошапка Людмила Віталіївна – заступник директора з виховної роботи; 

Іващенко Тетяна Сергіївна – завгосп.  

Заступники директора виконували свою роботу відповідно до посадових 

обов’язків, затверджених директором, якими регулювалася їх безпосередня 

управлінська діяльність.  

Робота директора і колективу нероздільні і в чомусь директор направляє 

колектив, а ще частіше саме колектив змушує директора робити ті, чи інші дії. 

Тому, доповідаючи про свою роботу, я весь час буду опиратись на роботу 

колективу. 

Загальна інформація про заклад освіти 
 

Статус:  Андріївський заклад  загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Андріївської сільської ради Краматорського району Донецької області 
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Юридична адреса: 84192, провулок Гаражний,21, село Андріївка, 

Краматорський район, Донецька область 

azoh1980@ukr.net 

Місія:    якісна освіта на рівні державних стандартів; орієнтація освітнього 

процесу на  особистість  учня  

Основні завдання:    

✓ впровадження   Державного стандарту;  

✓ удосконалення умов  для  здобуття якісної освіти;  

✓ формування в учнів   життєвих  компетентностей, уміння створювати  

та реалізовувати власні    життєві   проекти;  

✓ розвиток здібностей учнів;   

✓ удосконалення   системи  управління  закладом.  

     

Цінності:    
➢  партнерство - співпраця з батьками, громадськими організаціями,  

спрямованими  на     розвиток  особистості  учня;     

➢  професіоналізм - високий рівень знань і досвіду, прагнення до 

вдосконалення;  

➢  толерантність - терпимість і пошана до   інтересів, поглядів інших 

людей;  

➢  доброзичливість, привітність, відвертість і довіра у відносинах.  

 

 

У 2021-2022 навчальному році робота закладу була спрямована на 

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

Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про 

невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти 

України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», 

реалізацію державних, регіональних та міських програм в галузі освіти, інших 

чинних законодавчих та нормативних документів.  

У зв’язку із запровадженням  карантинних обмежень та воєнного стану 

цей навчальний рік був особливим і в організації і проведенні освітнього процесу. 

Навчання проходило як очно так і з використанням дистанційних форм:  

платформи Google Meet, програма вайбер. 

Річний план роботи закладу складався з урахуванням рішень і рекомендацій 

МОНУ та за результатом моніторингу роботи педколективу за попередні роки. 

 

 

mailto:azoh1980@ukr.net
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Найважливішою складовою успіху з реалізації поставленої мети є 

професіоналізм педагогічного колективу, який у  минулому навчальному році був 

укомплектований  на 100%  дипломованими спеціалістами (дивись діаграми 

«Кадрове забезпечення») згідно потреб навчального закладу. 

 

1.1 Шкільна мережа : 

 

На початок року в закладі навчалось 90 учнів, на кінець року 90, 

укомплектовано 11 класів.  

Набір дітей до 1 класу було  здійснено на підставі Правил прийому учнів у  

загальноосвітній навчальний заклад. Серед першокласників 90 % учнів є 

вихованцями дошкільного навчального закладу  «Сонечко». 

Колектив закладу цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони прав 

дитини, дотримання у закладі пріоритетних напрямків освітнього процесу: 

демократизації,  гуманізації і диференціації навчання й виховання неповнолітніх. 

 

2. Впровадження мовного законодавства 
В закладі освіти реалізовувалися практичні заходи щодо впровадження 

мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної.  

Відповідно до вимог статті 10 Конституції, статті 7 Закону України «Про 

освіту» у закладі систематично проводилася робота щодо забезпечення 

державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства.  

Освітній процес здійснювався державною мовою. Всі класи україномовні. 

 

3. Аналіз кадрів: 
В 2021-2022 навчальному році в закладі працювало 18 вчителів.  

 

3.1. Рівень педмайстерності (% ):     

 діаграма 1  

 

Педагогічні звання: 

Відмінник освіти – Діхтенко С.І., Столяр Т.В. 

«Вчитель – методист» - 3: Діхтенко С.І., Столяр Т.В., Шевченко О.М. 

«Старший вчитель» - 4: Колибаба З.І., Герасименко Т.В., Лісова Ю.В., Куцевол 

Л.І. 

123

2 1
Вища категорія

І  категорія

ІІ  категорія

спеціаліст
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3.2.Розподіл за віком ( осіб, без сумісників): 
    діаграма 2 

 
 

3.3.Кількісний склад працівників (осіб , з сумісниками): 
    діаграма 3 

 
 

3.4. Освітній рівень (осіб): 
    діаграма 4 

 
3.5.Стаж роботи (осіб): 

   діаграма 5 

 
 

 

 

4. Нагороди вчителів протягом 2021-2022 навчального 
року: 

 Подяка Діхтенко С.І. «За високий професіоналізм та підготовку 

переможців регіонального конкурсу МАН з науково-промислового профілю». 

 Подяка Рябошапці Л.В. «За високий професіоналізм та підготовку 

переможців регіонального конкурсу МАН з науково-промислового профілю». 

1
5

6

6

20-30 років

30-45 років

46-55 років

56 і старше

18 основні

12 вища освіта

12

2

7

6
до 3 років

до 5 років

до 20 років

до 30 років
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Подяка Колесникову С.О. «За високий професіоналізм та підготовку 

переможців регіонального конкурсу МАН з науково-промислового профілю». 

Подяка Задорожній Є.О. «За активну участь у роботі проекту для вчителів 

«Всеосвіта» з української мови. 

Подяка Куцевол Л.І. «За підготовку учнів до І Всеукраїнської інтернет-

олімпіади «На Урок» з «Географії». 

Сертифікат  Шевченко О.М. за роботу в ХІV Всеукраїнській історико-

краєзнавчій конференції учнівської та студентської молоді: «Південно-східна 

Україна; зі стародавності у ХХІ століття». 

Сертифікат   Герасименко О.В. за участь в Усеукраїнському конкурсі 

фахової майстерності для вчителів початкових класів «Соняшник- учитель 

2021р. 

Сертифікат Ковальчук Т.С. за участь у V Міжнародній науково-

практичній інтернет конференції «Професіоналізм педагога в умовах освітніх 

інновацій» та публікація з тезами у збірнику, що додавався до цієї конференції 

на тему «Графічний дизайн як засіб виховання творчої особистості учнів на 

уроках Технологій». 

Сертифікат Моронова Н.І. за участь у конкурсі для вчителів та учнів 

“Christmas Storytelling” organized by National Geographic Learning and Linguist 

LLC. 

Сертифікат   Лісова Ю.В. за участь в Усеукраїнському конкурсі фахової 

майстерності для вчителів філологів «Соняшник- учитель 2021р. 

Сертифікат Рябошапка Л.В. за участь у Всеукраїнсьій онлайн конференції 

«Особливості освітнього процесу під час воєнного стану», яка відбулась 11-12 

червня 2022 р. 

5. Аналіз успішності учнів 5 - 11. Кількість відмінників, 
% від кількості учнів 5 - 11 класів. 

На    високому    і    достатньому   рівні  навчається 22 учні або 24%. 

Отримали: 

• свідоцтва про здобуття  базової середньої освіти звичайного зразка – 10 

учнів 

• свідоцтво з відзнакою – немає 

• свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти звичайного 

зразка – 4 учнів 

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

Таблиця навчальних досягнень учнів 

Рік 
Всього учнів 5-

11кл. 

Початковий 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

2021-2022 53 5 ( 9%)  24 (45%) 20 (37%) 2 (9%) 

 

Школа І ступеня — 4 класи, 35 учнів, з них закінчили навчальний рік – 35. 
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Школа II ступеня — 5 класів, 44 учень, з них закінчили навчальний рік: 44 

Клас 

 

Кількість 

учнів 

Рівень досягнень Якість 

знань Високий Достатній Середній Початков

ий 

5 9 0 2-22% 5-55% 2-22% 22% 

6 8 2-25% 2-25% 4-50% 0 50% 

7 5 0 2-40% 3-60% 0 40% 

8 12 0 5-42% 6-50% 1-8% 42% 

9 10 0 4-40% 4-40% 2-20% 40% 

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

достатньому рівні, складає 39%. 

Кількість учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень з 

предметів, становить 50%, початковий рівень навчальних досягнень становить 

11%.   

Школа IIІ  ступеня — 2 класи, 9 учнів, з них закінчили навчальний рік: 9 

Клас 

 

Кількість 

учнів 

Рівень досягнень Якість 

знань Високий Достатній Середній Початков

ий 

10 5 0 3-60% 2-40% 0 60% 

11 4 0 2-50% 2-50% 0 50% 

 

Рівень нагородження похвальними грамотами та листами є таким: 

Рік Похвальних листів Почесних грамот 

2021 1 ------ 

2022 2 ------ 

Всі випускники 9-х та 11-х класів продовжують навчання або 

працевлаштовані. 

Кількість випускників 11-х класів, які вступають до ВНЗ 

Рік Кількість випускників %, які вступили до ВНЗ 

2021 5 80% 

2022 5  

Зауваження та пропозиції щодо організації навчально-виховної роботи: 

1. Недостатня робота вчителів з обдарованими учнями.  

2. Покращити роботу класних керівників та вчителів з класними 

колективами. 
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6. Впровадження профільного та допрофільного навчання   

Упродовж навчального року впроваджувалися в освітній процес Державні 

стандарти початкової, базової і повної загальної середньої освіти. В закладі у 

2021 - 2022 навчальному році було  організовано роботу щодо впровадження 

допрофільного та профільного навчання. У закладі проведено ряд організаційно-

методичних та управлінських заходів щодо забезпечення профілізації старшої 

школи, а саме: 

 діагностика створення профільних класів відповідно до анкетування 

учнів; 

 оформлено  результати попереднього психолого-педагогічного 

спостереження  за схильностями учнів до того чи іншого напрямку; 

  проаналізовано кадровий склад закладу освіти. 

7. Педагогічний патронаж (індивідуальне навчання). 

Соціальний захист. 

Виконуючи Закон України «Про освіту» та керуючись Положенням «Про 

індивідуальне навчання» з метою надання освіти дітям з особливими освітніми 

потребами у закладі  існує індивідуальна форма навчання для   учнів  8, 10 класів.  

Адміністрація закладу здійснює постійний контроль за станом індивідуального 

навчання. З боку батьків  протягом року не було зауважень щодо організації  та  

якості навчання. 

7.1 Соціальний захист неповнолітніх. 

Дітей  з  багатодітних сімей  - 33, під опікою – 2, інвалідів – 2, тимчасово 

переміщених – 3, учасників АТО – 1.Всі діти пільгових категорій, згідно з 

медичними довідками, забезпечені індивідуальним навчанням.  

  

8. Аналіз участі учнів закладу в онлайн - олімпіадах  

Робота з обдарованими та здібними учнями є одним з пріоритетних 

напрямків роботи закладу. 

В поточному році учні 2-11 класів взяли участь у Всеукраїнській інтернет 

олімпіаді  «На урок» та «Всеосвіта – Осінь 2021», в різноманітних 

інтелектуальних конкурсах «Колосок», «Гринвіч»  та інші. Всі учні 

нагородженні дипломами. 

 

9. Аналіз участі учнів школи в конкурсах учнівської 

творчості, результативність: 

 Учні нашого закладу в поточному році брали участь у різноманітних 

інтелектуальних, творчих  конкурсах, проектах . 
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№ Дата Назва Відповідальний Учасники Клас Результативність       

   

1 07.09 Всеукраїнський 

конкурс дитячих 

малюнків та робіт 

декоративно – 

прикладної 

творчості на 

протипожежну та 

техногенну 

тематику «Пожежі 

краще запобігти!» 

  Смольницька О. 8 ІІ місце в 

номінації  «Худож

ня творчість» 

2   7.10 Міжнародний 

природничий 

конкурс 

«Колосок».Весна 

2021 

Куцевол Л.І., 

Герасименко 

О.В. 

Куцев К. 

Маслівець О. 

Мосякіна О. 

Опара Б. 

Шапаренко Б. 

Барчак М. 

Діхтенко І. 

Нікітін Д. 

Беля М. 

Заєць  К. 

Сивухін А. 

Ковівчак Д. 

Редька А. 

Сливка К. 

Шапаренко Д. 

Олійник В. 

Ємець В. 

Шапаренко А. 

Беля В. 

Смольницька О. 

Сивухіна К. 

Герасименко М. 

Мосіна А. 

Шульга Ю. 

Хондогій Д. 

Залогіна О. 

Сьоміна С. 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

8 

10 

10 

9 

9 

золотий 

срібний 

срібний 

золотий 

срібний 

срібний 

золотий 

золотий 

срібний 

срібний 

срібний 

срібний 

срібний 

срібний 

учасник 

учасник 

учасник 

срібний 

учасник 

учасник 

учасник 

золотий 

золотий 

золотий 

срібний 

срібний 

срібний 

3 14.09-

13.10 

Всеукраїнський 

конкурс «Мир– 

мова щастя» 

Рябошапка Л.В. Мосіна П. 

Хондогій Д. 

Ковівчак О. 

Сиплива К. 

Залогіна О. 

Сищенко Є. 

Мирошниченко А. 

8 

11 

10 

10 

10 

10 

8 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

4 07.10-

06.11 

Всеукраїнський 

конкурс «Захисники 

і захисниці 

України» 

Рябошапка Л.В. Беспальченко Б. 

Ковівчак О. 

8 

10 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІІ ст 
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5 20.09-

20.10 

Всеукраїнський 

конкурс «Ок, 

Google, з Днем 

народження!» 

Рябошапка Л.В. Беспальченко Б. 

Мосіна П. 

8 

8 

Диплом ІІ ст. 

Диплом І ст. 

6 04.02-

06.03 

Всеукраїнський 

конкурс «День без 

мобільного 

телефона» 

Рябошапка Л.В. Мирошниченко А. 

Мосіна П. 

Беля М. 

Сивухіна К. 

Смольницька О. 

Беспальченко Б. 

Переверзєва П. 

Герасименко М. 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

Диплом І ст. 

Диплом І ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

7 02.04-

06.05 

Всеукраїнський 

конкурс «Безпечний 

Інтернет 2.0» 

Рябошапка Л.В. Мирошниченко А. 

Мосіна П. 

Беля М. 

Сивухіна К. 

Смольницька О. 

Беспальченко Б. 

Переверзєва П. 

Мосіна А. 

Маслівець К. 

Герасименко М. 

Слесаренко Н. 

Вовчок О. 

Літвінов Р. 

Хондогій Д. 

Шульга Ю. 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

11 

11 

Диплом І ст. 

Диплом І ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІ ст. 

Диплом І ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом І ст. 

Диплом І ст. 

Диплом І ст. 

Диплом І ст. 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

8 22.10-

25.11 

Всеукраїнський 

конкурс 

«#StopFake» 

Рябошапка Л.В. Беспальченко Б. 

Ковівчак О. 

  

8 

10 

Диплом І ст. 

Диплом ІІІ ст. 

  

9 18.11-

18.02 

Всеукраїнський 

конкурс до Дня 

Соборності України 

Рябошапка Л.В. Євстигнеєв Д.   Диплом І ст. 

  

10 16.02-

25.03 

Всеукраїнський 

конкурс «Лайфаки з 

української мови» 

Рябошапка Л.В. Мирошниченко А. 

  

8 Диплом ІІІ ст. 

  

11   Олімпіада з 

інформатики «На 

урок. Осінь 2021» 

Рябошапка Л.В. Сиплива К. 

Ковівчак О. 

Бутенко В. 

10 

10 

11 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІ  ст. 

Диплом ІІІ ст. 

12 30.11 Обласний конкурс 

науково - 

дослідницьких 

робіт "Сіль у житті 

дюдини". 

Практичний дослід 

"Добування солі 

методом 

випарювання". 

Куцевол Л.І. Солоп В. 8 Сертифікат 

учасника 
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13 27.11 XIV Всеукраїнська 

історико-краєзнавча 

конференція 

учнівської та 

студентської молоді 

"Південно – Східна 

Україна: зі 

стародавності у XXI 

століття". Науково-

дослідницька 

робота 

"Становлення 

студентських бізнес 

-інкубаторів в 

Південно – Східній 

Україні на прикладі 

міста 

Краматорська»" 

Шевченко О.М. Нікітіна В. 9 Сертифікат 

учасника 

14 9.10 Змагання з 

мініфутболу, 

присвячені Дню 

захисника і 

захисниць у с. 

Олександрівка 

Яковенко С.А. Євстигнеєв Д. 

Беспальченко Б. 

Літвінов Р. 

Хондогій д. 

8 

8 

9 

11 

Перемога нашої 

команди 

15 18.11 Веселі старти Герасименко 

О.В. 

3-4 3-4 Переможці І етапу 

16 14.01 Конкурс з 

англійської мови 

для вчителів та 

учнів "Christmas 

Storytelling". 

Миронова Н.І. Заєць Катерина 4 Сертифікат 

учасника 

17   XI Всеукраїнська 

Інтернет-олімпіада 

з англійської мови 

«На Урок. Осінь 

2021» 

  

Миронова Н.І. Беля Д. 

Діхтенко І. 

Заєць К. 

Герасименко М. 

Мосіна А. 

Колибаба Д. 

Мосіна Т. 

Ємець В. 

Беля М. 

3 

4 

4 

9 

9 

5 

6 

7 

8 

Диплом І ст. 

Диплом І ст. 

Диплом І  ст. 

Диплом І  ст. 

Диплом І  ст. 

Диплом ІІ  ст. 

Диплом ІІ  ст. 

Диплом ІІ  ст. 

Диплом  ІІ ст. 

18   ХІІ Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада з 

англійської мови 

«На Урок. Зима 

2022» 

Миронова Н.І. Самойленко Д. 

Ковівчак О. 

Герасименко М. 

Мосіна А. 

Масливець К. 

2 

2 

9 

9 

9 

Диплом І ст. 

Диплом І ст. 

Диплом І ст. 

Диплом І ст. 

Диплом І ст. 

19   Всеукраїнський 

конкурс 

«Об’єднаймося ж, 

брати мої» 

Лісова Ю.В. Герасименко М. 9 учасник 



11 
 

20   Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада 

«На Урок. Зима -

2021» 

Лісова Ю.В. Беля М. 

  

8 диплом ІІІ ст. 

21   Олімпіада 

«Всеосвіта. Осінь – 

2021» 

Лісова Ю.В.     22 учасника 

22   Олімпіада 

«Всеосвіта. Зима – 

2021-2022» 

Лісова Ю.В.     31 учасник  

23 
 

Олімпіада 

“Всеосвіта. Осінь 

2021” 

Задорожня Є.О. Мосіна Т. 6 диплом ІІІ ст. 

24 20.01. Міський конкурс 

МАН 

м.Краматорськ. 

Секція математики. 

Тема “Магічні 

квадрати”.  

Діхтенко С.І. Мосіна А 9 ІІ місто 

25 
 

Олімпіада 

"Всеосвіта. Весна-

2022". Зарубіжна 

література. 

Самойленко В.О. Беля В. 

Беля М. 

Євстигнеєв Д. 

Мирошниченко А. 

Мосіна П. 

Переверзєва П. 

Солоп В. 

8 Сертифікат 

учасника 

26 
 

Олiмпiада 

”Всеосвiта”. Зима. 

2022" з укр.мови 

Колибаба З.I. Мосiн Дмитро 1 2 мiсце 

27 
 

Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада 

«На Урок. Осінь -

2021» з української 

мова та література  

Герасименко 

О.В. 

Заєць Катерина 

Барчак Марія 

Діхтенко Ілля 

Беля Микола 

Сивухін Артем 

4 

4 

4 

4 

4 

Диплом І ст. 

Диплом І ст. 

Диплом ІІ ст. 

С-т учасника 

С-т учасника 

28 
 

Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада 

«На Урок. Осінь -

2021» з математика 

Герасименко 

О.В. 

Діхтенко Ілля 4 Диплом ІІ ст. 

29 
 

Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада 

«На Урок. Осінь -

2021» з  ЯДС 

Герасименко 

О.В. 

Діхтенко Ілля 

Заєць Катерина 

Беля Микола 

Нікітін Дмитро 

Сивухін Артем 

Приходько Софія 

 Ковівчак Дмитро 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Диплом ІІ ст. 

Диплом ІІст. 

Диплом ІІІст. 

С-т учасника 

С-т учасника 

С-т учасника 

С-т учасника 
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30 
 

Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада 

«На Урок. Осінь -

2021» з предметів 

початкової школи 

Герасименко 

О.В. 

Діхтенко Ілля 4 Диплом ІІ ст. 

31 
 

Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада 

«На Урок. Зима -

2022» з 

інформатики  

Герасименко 

О.В. 

Заєць Катерина 4 Диплом ІІст. 

32 
 

Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада 

«На Урок. Зима -

2022» з мистецтва 

Герасименко 

О.В. 

Заєць Катерина 4 Диплом ІІст. 

33 
 

Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада 

«На Урок. Зима -

2022» з української 

мова та література  

Герасименко 

О.В. 

Заєць Катерина  

Діхтенко Ілля 

Беля Микола  

4 

4 

4 

Диплом Іст. 

Диплом ІІст. 

Диплом ІІст. 

34 
 

Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада 

«На Урок. Зима -

2022» з математики 

Герасименко 

О.В. 

Діхтенко Ілля 

Заєць Катерина   

4 

4 

Диплом Іст. 

Диплом Іст.  

35 
 

Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада 

«На Урок. Зима - 

2022»  з предметів 

початкової школи  

Герасименко О.В  Діхтенко Ілля  4 Диплом ІІст. 

36 
 

Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада 

«На Урок. Зима - 

2022»  з ЯДС 

Герасименко О.В  Діхтенко Ілля 4 Диплом ІІІст. 

37 
 

Участь у тестуванні 

«Кіберсвіт під 

контролем» до Дня 

безпечного 

інтернету 

Герасименко О.В Беля Микола 

Діхтенко Ілля 

Заєць Катерина  

Ковівчак Дмитро 

4 

4 

4 

4 

Сертифікат  

Сертифікат  

Сертифікат  

Сертифікат  

38 
 

Міжнародний 

природничий 

конкурс «Колосок» 

Осінь 2022 

Герасименко О.В Діхтенко Ілля 

Заєць Катерина  

Беля Микола 

Ковівчак Дмитро 

Сивухін Артем 

4 

4 

4 

4 

4 

золотий 

золотий 

срібний 

срібний 

с-т учасника 
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39 
 

Міський конкурс 

МАН Секція 

математики. 

Краматорськ 2022 

(20.01.22) Тема 

докладу " 

Математичне 

моделювання".         

                                   

                                   

   

Колесников С.О. Шульга Ю. 11 Сертифікат 

учасника. 

40 
 

Міський конкурс 

МАН секція фізики 

та астрономії. Тема 

докладу " Оптика. 

Історичні нотатки."  

Колесников С.О. Ковівчак О. 10 ІІ місце 

41 22.01.  Участь в 

конференції учнів 

секції Математика 

Очно-заочної 

школи "Юний 

дослідник". 

Тема докладу 

“Нестандартні 

способи розв'язання 

квадратних 

рівнянь".                   

      

Колесников С.О., 

 Діхтенко С.І. 

Мосіна А. 9 Сертифікат 

участника.    

42 
 

Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада 

«На Урок. Осінь -

2021» з української 

мова та література  

Заєць А.В. Солоп О. 3 Сертифікат 

учасника 

43 
 

Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада 

«На Урок. Осінь -

2021» з математика 

Заєць А,В. Коваль Є. 

Залогін Г. 

Солоп О. 

Беля Д. 

3 Диплом ІІ ст.  

Диплом ІІІ ст. 

Диплом І ст. 

Диплом ІІ ст. 

44 
 

Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада 

«На Урок. Зима -

2022»  з мистецтва 

Заєць А.В. Солоп О. 

Беля Д. 

3 Диплом учасника 

Диплом ІІ ступеня 

45 
 

Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада 

«На Урок. Зима -

2022» з математики 

Заєць А.В. Масливець О. 

Залогін Г. 

Солоп О 

Беля Д. 

3 Диплом учасника 

Диплом учасника 

Диплом І ст. 

Диплом ІІ ст. 

46 
 

Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада 

«На Урок. Зима - 

Заєць А.В. Солоп О. 

Беля Д. 

3 Диплом ІІ ступеня 

Диплом І ступеня 
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2022» з предметів 

початкової школи 

47 
 

Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада 

«На Урок. Зима - 

2022» з ЯДС 

Заєць А.В. Масливець О. 

Опара Б. 

Солоп О 

Беля Д. 

3 Диплом учасника 

Диплом учвсника 

Диплом ІІІ ст. 

Диплом ІІІ ст. 

48 
 

Участь у тестуванні 

«Кіберсвіт під 

контролем» до Дня 

безпечного 

інтернету 

Заєць А.В Масливець О. 

 

Залогін Г. 

3 Сертифікат 

учасника 

Сертифікат 

учасника 

 

 

9.1 Аналіз участі учнів школи в МАН, результативність:  

Протягом 2021-2022 року учні  закладу    брали  участь у   роботі  МАН 

У міському конкурсі – захисті Малої академії наук з науково-промислового 

профілю секція фізика Ковівчак О., учениця 10 класу посіла ІІ місце (керівник 

Колесников С.О.). 

У міському конкурсі – захисті Малої академії наук з науково-промислового 

профілю секція математика Шульга Ю.., учениця 11 класу – учасник. (керівник 

Колесников С.О.). 

  У міському  конкурсі – захисті Малої академії наук з науково-промислового 

профілю секція математика Мосіна А.., учениця 9 класу посіла ІІ місце. (керівник 

Діхтенко С.І. ).  

10. Аналіз участі педагогів закладу у професійних 

конкурсах, майстер класах, творчих групах та 

результативність: 

У поточному році вчителі закладу брали участь в різноманітних конкурсах, 

майстер класах, конференціях. 

Колесников С.О. брав участь в розробці Збірника наукових праць XIII 

Міжнародної науково-методичної конференції 16–18 листопада 2021 року м. 

Краматорськ, Україна. 

Діхтенко С.І. брала участь в розробці Збірника наукових праць XIII 

Міжнародної науково-методичної конференції 16–18 листопада 2021 року м. 

Краматорськ, Україна. 

Герасименко О.В. протягом  року систематично відвідувала онлайн  

майстер–класи, круглі столи  для учителів 4 класів. 

Задорожня Є.О. взяла участь в конференціях «Українська мова та 

література: ідеї та досвід викладання». 



15 
 

Шевченко О.М. взяв участь в міському конкурсі – захисті науково-

дослідницьких робіт старшокласників Малої академії наук України за темою: 

«Історія становлення стартап-школи «Sikorsky Challenge Краматорськ».  

Миронова Н.І. взяла участь у  он-лайн конференцію “Cambridge October 

Conference”,онлайн-воркшоп “5 creative ideas for motivating children”. 

Лісова Ю.В. взяла участь у Всеукраїнській практичній онлайн-конференції 

«Інновації в освіті: досвід та перспективи» 

Рябошапка Л.В. взяла участь у  Всеукраїнській онлайн конференції 

«Особливості освітнього процесу під час воєнного стану»  та пройшла 

підвищення кваліфікації за темою «Розвиток математичної компетенції в 

НУШ. Впровадження стратегії волонтерства в освітній процес» за обсягом 

часу 15 годин/0,5 кредиту ЕКТС при Київському ІППО.  

Брала участь у підвищенні кваліфікації на тему  «Візуалізація та 

моделювання у програмі GeoGebra на уроках математики» тривалістю 30 

годин/1 кредит ЕКТС при Київському ІППО. 

          Відвідала майстер-клас «Створення анімованих відеороликів у 

Powerpoint». Майстер – клас відбувся  в рамках курсу «Level online» - основи 

дистанційного навчання для вчителів. Отримала сертифікат на 2 год. 

15-16 грудня 2021 року на базі Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості м. Словянська» пройшла тренінг за авторською 

тренінговою програмою «Національно-патріотичне виховання в умовах 

прикордоння» Отримала сертифікат на 12 год. 

11.   Аналіз охоплення харчуванням учнів   

На підставі рішення сесії Андріївської сільської ради Краматорського 

району Донецької області від 20.12.2019 року №VII/30-843 “Про Програму 

шкільного харчування учнів в загальноосвітніх навчальних закладах Андріївської 

сільської ради в 2020 році”, всі учні закладу з 1 класу по 11 клас харчуються 

безкоштовно. Встановлена вартість порції за один день становить 27,00 грн. 

постанови Кабінету Міністрів України “Про  затвердження Порядку надання 

послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від 

обкладення податком на додану вартість” від 02.02.2011 р. №116 (зі змінами), 

постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження норм та Порядку 

організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку” від 24.03.2021 № 305,  постанови Кабінету Міністрів України “Про 

поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 

забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування від 

05.04.1994 № 226 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України “Про 

організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних 
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закладах” від 19.06.2002 № 856 (зі змінами), керуючись частиною 3 статті 56 

Закону України “Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-V111 частини 3 статті 21 

Закону України “Про загальну середню освіту” від 13.05.1999 № 651-Х1V (зі 

змінами). В закладі було організоване гаряче харчування учнів. ( наказ № 162 від 

02.09.19р., № 257 від 27.12.19).МОЗ “Про затвердження Санітарного 

регламенту для закладів загальної середньої освіти ”, від 25.09.2020 року 

№2205.МОЗ та МОН Про затвердження порядку організацій харчування дітей 

у навчальних та оздоровчих закладах(про оплату)№242/329.МОН та МОЗ “Про 

затвердження Інструкції організації харчування дітей у дошкільно навчальних 

закладах” від17.04.2006 року №298/227 КМУ “Про затвердження Норм та 

Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку ” від 24.03.2021року №305.  

Комірник,  Ковівчак Наталія Володимирівна,  своєчасно подавала 

щотижневі замовлення продуктів. Аналіз виконання заявок  показав, що  всі 

продукти завозились у повному обсязі. Асортимент продуктів  відповідав 

розподілу продуктового набору.  Комісією з бракеражу продуктів харчування 

приймалися якісні продукти, які надходили в школу. Випадків завозу продуктів 

без супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і 

якість не зафіксовано. 

Проби готових страв знімались  сестрою медичною  Онищенко В.М. 

Результати зняття проб готових страв своєчасно вносились до «Журналу 

бракеражу готової продукції». Випадків недотримання кухарем технології 

приготування страв протягом року не зафіксовано. 

Кухарем  своєчасно відбирались добові проби у присутності сестри 

медичної  обсязі порцій для учнів та зберігались на харчоблоці протягом доби. 

Протягом року режим харчування учнів,  не порушувався. Гарячим 

харчуванням  було охоплено всіх учнів закладу.  

Відповідно до розпорядку обов’язків та вимог документацію з організації 

харчування, ведуть кухар, сестра медична, комірник, заступник директора з 

виховної роботи Рябошапка Л.В., класні керівники 1-11 класів. Порушень ведення 

документації не встановлено.  

Протягом року адміністрація закладу здійснює контроль за харчуванням 

учнів, результати перевірок розглядались на нарадах при директорі, 

систематично проводились співбесіди з кухарем, комірником, медичною 

сестрою, класними керівниками, учнями, батьками з питань харчування учнів. 

Протягом року спеціалістами – Держпродспоживслужби перевірялась 

робота їдальні. Порушень у дотриманні санітарно-гігієнічних вимог під час 

організації харчування дітей  не зафіксовано. 
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          12. Аналіз методичної роботи: 

 Методична робота педагогічного колективу була спрямована на створення 

оптимальних умов для підвищення професійної майстерності вчителів, 

передбачала систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка сприяла 

підвищенню рівня науково-методичної і фахової компетентності педагогічних 

працівників закладу, впровадження в практику досягнень педагогічної науки, 

інноваційних освітніх технологій, передового досвіду, а саме: 

 створення умов для розвитку інноваційної діяльності, експериментальної 

роботи, педагогічної ініціативи вчителів для забезпечення рівного доступу 

кожної дитини до якісної освіти та отримання повної загальної середньої 

освіти на рівні Державних стандартів; 

 оновлення навчально-виховного процесу шляхом активного впровадження 

інноваційних технологій та поглиблення науково-теоретичної роботи; 

 підвищення професійної компетентності вчителів; 

 інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, 

психології, фахових дисциплін, оволодіння технологіями пошуку і опрацювання 

необхідної інформації в Інтернеті   та залучення учителів до використання 

інформаційних ресурсів; 

 сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної методичної 

роботи з метою безперервного підвищення кваліфікації та вдосконалення 

педагогічної майстерності. 

Робота над єдиною методичною проблемою підняла на більш високий рівень 

теоретичну підготовку кожного вчителя, надала чіткості, цілеспрямованості 

практичним заходам з різними категоріями вчителів, активізувала форми 

методичної роботи. 

Науково-методична робота у закладі – це складова освітнього процесу, засіб 

управління, спрямований на вдосконалення професійно-педагогічної культури 

педагогів, розробку та впровадження нових технологій навчання й виховання, 

створення та поширення педагогічного досвіду 

У поточному навчальному році педагогічний колектив   продовжив  роботу 

над науково-методичною проблемою: «Удосконалення й ефективне 

використання навчального, виховного та оздоровчого середовища для розвитку 

і творчої самореалізації особистості школяра». 

 Зміст методичної роботи завжди тісно пов'язаний  з методичною 

проблемою, яку обрав колектив для науково-практичної розробки. 

Планування роботи здійснювалось із урахуванням особистісних потреб 

педагогічних працівників, які вивчались шляхом діагностування, співбесід, 

анкетування, узагальнених результатів внутрішньошкільного контролю та 

передбачало заходи для реалізації обраної науково-методичної проблеми. Уся 
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робота спланована за  трьома категоріями: учнями, педагогічними кадрами, 

батьками, тобто охоплені всі учасники освітнього процесу. Форми роботи 

також різноманітні: колективні (педради, семінари, ділові ігри, тренінги), 

групові ( засідання МК, творчі групи), індивідуальні (методичні консультації, 

співбесіди, аналіз уроків, самоосвітня діяльність, курсова підготовка). 

Система підвищення професіоналізму педкадрів – це цілісний комплекс 

взаємопов’язаних і взаємозумовлених  організаційно змістовних компонентів. 

Вона передбачає безперервну післядипломну освіту, а саме: курсову підготовку, 

атестацію, самоосвітню діяльність. 

В цьому навчальному році курсову перепідготовку  з теми «Нова українська 

школа: перехід на наступний рівень» для вчителів закладів загальної середньої 

освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової 

середньої освіти пройшли Задорожня Є.О., Миронова Н.І., Лісова Ю.В.,  

Діхтенко С.І., Шевченко О.М., Ковальчук Т.С., Антонюк О.О. при Донбаському 

державному педагогічному університеті. 

 Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 серпня 2019 р. № 800, впродовж 5 років вчитель має пройти не 

менше 150 годин підвищення кваліфікації. Це є обов`язковою умовою атестації. 

Підвищувати кваліфікацію необхідно щороку. Знайти можливості для 

самоосвіти та підвищення кваліфікації. Тобто педагогічний працівник сам 

обирає тренінги, курси, семінари з тих дисциплін, які вважає важливими для 

свого підвищення кваліфікації. Головне, щоб було не менше 30 годин на рік  і було 

узгоджено на педагогічній раді. Адже зараз перед педагогами відкрито безліч 

варіантів онлайн-навчання. Дистанційне навчання відкриває нові можливості 

перед педагогами закладу. Протягом 2021-2022 н.р. вчителі закладу підвищували 

кваліфікацію онлайн на освітніх порталах, проектах, студіях, сервісах: «На 

урок», «Всеосвіта», «EdEra», «Prometheus» «Аtomshub» та інші. 

В поточному навчальному році Задорожня Є.О. пройшла навчання в 

Інституті педагогіки НАПН України за ліцензованою програмою підвищення 

кваліфікації «Методика навчання зарубіжної літератури у 5-6 класах закладів 

загальної середньої освіти». Кількість годин – 15 годин(0,5 кредити ЄКТС);   

підвищення кваліфікації з теми «Нова українська школа: перехід на наступний 

рівень» для вчителів закладів освіти, які забезпечуватимуть реалізацію 

Державного стандарту базової середньої освіти. Кількість годин - 60 годин (2 

кредити ЄКТС); на ГО «Платформа ОСВІТИ» пройшла курси на тему 

«Трансформація колективу в команду. Елементи бізнес технологій для 

Директора в управлінні освітнім процесом». Кількість годин -  15 годин(0,5 

кредити ЄКТС. 
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Шевченко О.М. пройшов підвищення кваліфікації з теми «Нова українська 

школа: перехід на наступний рівень» для вчителів закладів загальної середньої 

освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової 

середньої освіти (громадянська та історична освітня галузь; форма навчання - 

дистанційна. Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС). 

Миронова Н.І. пройшла підвищення кваліфікації з теми «Нова українська 

школа: перехід на наступний рівень» для вчителів закладів освіти, які 

забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої 

освіти. Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС). 

Куцевол Л.І. пройшла підвищення кваліфікації з теми «Нова українська 

школа: перехід на наступний рівень» для вчителів закладів освіти, які 

забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої 

освіти. Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС). 

Лісова Ю.В. пройшла підвищення кваліфікації  «Нова українська школа: 

перехід на наступний рівень (мовно-літературна освітня галузь)» (ОблІППО, 60 

год.),  «Методика навчання української мови, літератури та інтегрованого 

курсу літератур (української та зарубіжної у 5-6 класах закладів загальної 

середньої освіти» (Інститут педагогіки НАПН України, 30 год.),  

«Всеукраїнська школа майстерності «Педагогічний стартап-2021» (Інститут 

модернізації та змісту освіти», 24 год). 

Ковальчук Т.С. пройшла підвищення кваліфікації з теми «Нова українська 

школа: перехід на наступний рівень» для вчителів закладів загальної середньої 

освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової 

середньої освіти (технологічна освітня галузь).  Кількість годин - 60 годин (2 

кредити ЄКТС). 

Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників, наданих клопотань, педагогічна рада визнала та 

затвердила результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладу. 

У поточному навчальному році атестації підлягав два педагогічні працівники 

– Заєць А.В., за результатами атестаційної комісії І рівня отримала 

кваліфікацію спеціаліст ІІ категорії, Герасименко Т.В., за результатами 

атестаційної комісії ІІ рівня підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії» та звання «Старший вчитель».   

13. Аналіз виховної роботи 

Виховна робота  спрямована на формування самостійності учнів, 

розвиток творчих здібностей, розкриття талантів, підготовки їх до життя і 

праці, прищеплення учням високої правової культури, поваги до законів держави, 

забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей, охорони та зміцнення 

їхнього здоров’я, мотивація ведення здорового способу життя, виховання 
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бережливого ставлення до природи а також попередження правопорушень і 

злочинності, збереження здоров’я учнів. 

На сьогоднішній день в закладі склалася система виховної роботи, яка на 

принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та школи, спадкоємності 

поколінь забезпечує здійснення національного виховання, спонукає до 

утвердження педагогіки особистості, сприяє формуванню в учнів навичок 

самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, 

творчі задатки, самовизначитись та  самореалізуватись. 

Метою виховної роботи закладу: «Виховання всебічно розвиненої 

особистості школяра 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». 

План виховної роботи закладу був спрямований на реалізацію основних 

завдань і пріоритетних напрямків з урахуванням народного календаря, традицій 

закладу та загальнодержавних свят. Всі заходи були проведені в зазначені 

терміни й на достатньому організаційному та художньо-естетичному рівні. 

Робота реалізовувалась через класні години спілкування, позаурочні 

виховні заходи при активній та творчій діяльності педагога – організатора, 

класних керівників, вчителів – предметників, керівників гуртків, адміністрації 

школи, батьківської громадськості. 

У закладі розроблений план виховної роботи, який охоплює всі напрямки 

виховання: національно-патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, 

трудове, фізичне, екологічне, превентивне, здорового способу життя та ін. 

Формами організації виховної діяльності в закладі є: традиційні українські 

свята, уроки мужності, тематичні виставки, вахти пам’яті, бібліотечні дні, 

літературні конференції, інтелектуальні конкурси, учнівське самоврядування, 

бесіди, лекції, правові лекторії і вікторини, виставки робіт учнів, художні 

конкурси, шкільні традиційні свята, спортивні змагання, дні здоров’я, 

олімпійські тижні, робота психолога з учнями та батьками. 

13.1. Національно – патріотичне виховання 

Працюючи над реалізацією Концепції національно - патріотичного 

виховання, педагогічний  колектив  свою виховну роботу спрямовував на 

виховання свідомого громадянина, патріота України. 

 З метою виховання поваги учнів до традицій українського народу було 

проведено такі заходи: 

- Квест «З Україною в серці». Перший урок, присвячений відзначенню 30-ї 

річниці незалежності України; 

- година пам’яті ''Вони захищали наше майбутнє'', присвячена визволенню  

сіл Андріївки та Варварівки від фашистських загарбників у Другій 

світовій війні; 

- Відкритий фестиваль-конкурс читців, поетів, художників та 

фотохудожників пам'яті Володимира Сосюри "Любіть Україну!"; 
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- Круглий стіл з нагоди Дня пам’яті захисників України «За волю, правду і 

майбуття»; 

- Майстер-клас «Соняшник-квітка України»; 

- Участь в обласній акції «Хай пам’яті свічки палають!»; 

- виховні години: «Хай буде мир на всій землі», «Мир на землі – радість у 

родині» (21.09); 

- тематичні уроки: «Повернення із забуття», «Бабин Яр: пам’ятаємо, 

недопустимо!», «Трагедія Бабиного Яру – трагедія українського народу», 

«Старі фотографії на стіл розкладіть», «Бабин Яр – це наша незагойна 

рана», година – реквієм «Бабин Яр: без права на забуття», урок - реквієм 

"Лиш пам'ять спомин збереже", перегляд документального фільму 

«Бабин Яр: у пошуках пам’яті», виставка публікацій «Бабин Яр: ніколи 

більше!», загальнонаціональний урок пам’яті «80 років пам’яті: забуттю 

не підлягає!»; 

- єдиний урок європейських мов"30 років Незалежності України: здобутки, 

досягнення та перспективи"; 

- 28 жовтня - день вигнання нацистів з України. Покладання квітів та 

хвилина мовчання на знак вшанування пам’яті за загиблими воїнами у 

Другій світовій війні. 

- круглий стіл "Живи вільно!", до  Міжнародного дня людей з обмеженими 

фізичними можливостями, 

- виховний захід «Героїчний акорд»,  з нагоди 100-річчя Другого Зимового 

походу Армії УНР, 100-річчя розстрілу вояків Армії УНР біля містечка 

Базар, 100-річчя Української революції 1917-1921 років, 

- спортивне свято «Ну-мо, козаки!», 

- флешмоб «Зроби фото з хусткою», 

- вікторина «Конституція і я», 

- брейн-ринг «Правові орієнтири». 

   До Дня захисників і захисниць України проведено ряд заходів: 

- єдиний урок «Слава героям України!»; 

- тематична виставка публікацій, науково-популярних видань, присвячених 

вшануванню захисників України; 

- виховний захід "Козаки на уроках математики"; 

- віртуальна подорож до Запорізької Січі; 

- Всеукраїнський конкурс «Захисники та захисниці України»; 

- змагання з мініфутболу у с. Олександрівка; 

- посвята в козачата учнів 1 клас; 

- "Козацькі забави" для учнів 1-4 класів; 

- спортивні змагання «Естафета мужності»; 

- урок пам'яті "Всеукраїнський день відповідальності людини. Історія 

заснування ". 

До Дня української писемності та мови  

- мовно-літературне свято "Нас єднає мова",  
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- конкурс для учнів 5-7 класів  "Знавці рідної мови",  

- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності,  

- для учнів 9-11 класів інтелектуальна гра "Найрозумніший».  

- інформаційний куточок "Цікаві факти про українську мову", 

- для учнів 3 класу бліц-вікторина "Ми знаємо українську мову". 

До Дня Гідності та Свободи у закладі була проведена виставка малюнків 

«Хочу жити у мирі», довідково-інформаційна виставка «Все про майдан», 

проведено поетичний флешмоб, Всеукраїнська акція «Запалимо свічки за єдину 

України», виховні години «Народжені, щоб бути вільними». 

До Дня пам'яті жертв голодомору проведено  

- година пам’яті «З присвятою замордованим голодом», 

- урок пам’яті «На колінах стою перед вами – сподіваю жалобу свою», 

- виставка художньої літератури, 

- творча лабораторія з виготовлення аплікацій «Колосок», 

- творча лабораторія з виготовлення аплікацій до акції «Запали свічку», 

- виховна година «Квітка Незабудка - символ Голодомору». 

Заходи з відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав: 

- година пам`яті «Афганістан: крізь біль і сум»; 

- години спілкування: «Крізь пекло Афганської війни», «Неоголошена 

війна».;  

- тематична виставка літератури «Від подвигу століть до сьогодення»; 

- година пам'яті "Афганські сторінки хвилюють моє серце». 

З метою національно-патріотичного виховання  учнівської молоді, 

утвердження демократичних цінностей, вшанування подвигу учасників 

Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні у закладі 

проведено заходи: перегляд соціальних відеороликів «Відзначення Дня Героїв 

небесної Сотні», показ художніх та документальних фільмів, літературний 

вечір «У нашій пам`яті вони назавжди залишились» 

 Заходи, щодо відзначення Дня Соборності України: історична гра «Поле 

чудес», брейн-ринг знавців історії, вікторина «Люби і знай свій рідний край!», 

відеолекторій «Шлях до Соборності», виховні години національно-

патріотичного спрямування: «Я України син! І я пишаюсь цим», флешмоб 

«Маленькі українці за єдину країну».  

До Дня пам’яті Героїв Крут та до Дня  пам’яті жертв Голокосту 

проведено виховні години: «Квіти у полі, там де Крути…», урок пам’яті «Свіча 

Голокосту не згасне», година реквієм «Пам’яті героїв Крут». 

З метою вшанування мужності та героїзму захисників, до Дня 

українського добровольця в Андріївському закладі організована виставка 

малюнків "Діти проти війни!". Роботи дітей надіслані у м. Київ для вручення 

військовослужбовцям. 

Учні другого класу на чолі з учителем Герасименко Тетяною Вікторівною 

провели свято «Мова моєї Батьківщини» для учнів 1-4 класів. 
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 Учні 9-11 класів Андріївського ЗЗСО І – ІІІ ступенів долучилися до 

флешмобу «Україна – понад усе!». Учні 1-8 класів Андріївського ЗЗСО І – ІІІ 

ступенів долучилися до онлайн-акції «Долоньки миру». 17 лютого рій "Полум'я", 

учасники військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") Андріївського ЗЗСО І - 

ІІІ ступенів, разом з вчителем початкових класів Герасименко О.В. та 

педагогом - вихователем Заєць А.В. взяли участь у годині єднання "Що для 

мене Україна?". 

  С початку оголошення воєнного стану на території України  

дистанційно проведено: 

- виставка малюнків "Україна - єдина!". У виставці взяли участь вихованці 

гуртка малювання Андріївського ЗЗСО І - ІІІ ст. Керівник Ковальчук Т.С.; 

- фотовиставку "Україна - це ми!"; 

- загальнонаціональна акція “Шевченко закликає, Україна 

перемагає!”; 

- виставка малюнків «Україна понад усе!»; 

- екскурсія до Всеукраїнського музею вишиванки та килимарства; 

- флешмоб до Дня вишиванки. 

        З  метою підтримки Збройних Сил України учні приєдналися до 

патріотичної акції "Разом до перемоги" та «Донеччина вишивана» , 

підтримали Всеукраїнський фізкультурний онлайн-челендж  «ДО 

ПЕРЕМОГИ».  

    До Дня захисту дітей проведено флешмоб «Життя без чорних смуг». 

 13.2. Правовиховна і профілактична робота  

 В закладі у класних керівників, вчителів початкових класів, заступника 

директора з виховної роботи, психолога є методичні розробки сценаріїв, 

посібники, конспекти занять, тематичні папки, інформаційні матеріали про 

телефони довіри, органів та служби, які надають допомогу неповнолітнім,  

«Скринька довіри». 

У річному плані роботи закладу на навчальний рік заплановані заходи щодо 

попередження правопорушень серед учнів.  

На засіданні педагогічної ради розглянуто питання «Булінг в освітньому 

закладі. Шляхи його виявлення та попередження». 

В рамках тижня правових знань з 6.12 по10.12 проведено вікторину 

«Конституція і я!», правовий брейн-ринг «Правові орієнтири!. 

           Вчителями та класними керівниками постійно проводиться:  

- лекційна робота на правоосвітню тематику; 

- ознайомлення учнів з основними положеннями Конвенції ООН про права 

дитини, законодавчих актів України, де закріплюється їхнє правове 

становище; 

- просвітницька діяльність, спрямована на формування негативного 

ставлення до протиправних дій; 

- обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, які 

потребують підвищеної уваги, сімей, що опинились у складних сімейних 

обставинах; 

https://kolegium.rv.ua/2020/10/bulinh-v-osvitnomu-zakladi-shliakhy-yoho-vyiavlennia-ta-poperedzhennia/
https://kolegium.rv.ua/2020/10/bulinh-v-osvitnomu-zakladi-shliakhy-yoho-vyiavlennia-ta-poperedzhennia/
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- забезпечення зайнятості у гуртках учнів, схильних до правопорушень, та 

девіантної поведінки у вільний від навчання час та під час канікул; 

- профілактична робота з батьками учнів, які не виконують обов’язки щодо 

виховання своїх дітей; 

- лекторій для батьків з метою підвищення рівня батьківської обізнаності 

за скоєння дітьми злочинів, правопорушень, попередження домашнього 

насильства; 

- профілактика негативного впливу інформаційного простору на 

особистісний розвиток учнів; 

- інформаційна робота через інтернет-сторінки. щодо забезпечення 

батьківського контролю над поведінкою дитини в Інтернеті. 

У рамках виконання плану заходів щодо реалізації «Регіональної програми 

профілактики правопорушень серед дітей» були проведені такі заходи: 

1. У дистанційному форматі проведено батьківські збори на тему: 

«Взаємодія сім’ї та школи – запорука успішного навчання і виховання. 

Єдині вимоги у вихованні»; 

2. Проведено засідання круглих столів на теми: «Що робити, коли тебе 

ображають», «Насильство в сім’ї та як його уникнути». 

3. Проведено тренінги на теми: «Підліткові компанії»; «Конструктивне 

розв’язання конфліктів»; 

4. Розроблений інтерактивний плакат «Булінгу, ні!» 

5. Розроблені алгоритми  для батьків «Подолання насильства щодо 

дитини: координація дій». 

6. Проводилася інформаційно-просвітницька робота з питань 

профілактики та реагування на випадки домашнього насильства з 

використанням матеріалів Uniсef. 

7. До Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації і 

сексуального насильства проведено: 

- серію навчальних відеоуроків для дітей «Батьківство в епоху цифрових 

технологій»: «Захист дітей онлайн», «Сексуальний шантаж», «Секс-чатинг», 

«Грумінг». 

- переглянуто відеоролик «Розкажи дорослому, якому довіряєш». 

8. До Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» було проведено: 

- перегляд відеоролику «Дітям про насильство»;  

- тренінг з учнями початкових класів «Умій захистити себе»; 

- виставка малюнків «Стоп насильству!»; 

- створення інформаційного куточка «Дізнайся про свої права в цифровому 

середовищі»; 

- проведення годин спілкування з батьками та дітьми: «Хай у кожному із нас 

палає свічка добра», «Скажи насильству – Ні!», «Посієш вчинок – виросте 

звичка», «Вчинок, відповідальність, наслідок», «Змінюй в собі негативне 

ставлення до інших»; 

- тематична виставка літератури «16 днів проти насильства»; 

- круглий стіл «Як підтримати дитину та захистити від насильства»; 

https://vimeo.com/292080839
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- круглий стіл «Живи вільно!» 

20 січня учням 9-11 класів пощастило побувати на тренінгу «Прокачай 

свою мрію», розробленому за участі Національної ради дітей і молоді. 

Старшокласники познайомилися із тренером проєкту Y1317 Олексієм 

Цикаленком. Він яскраво представив матеріал тренінгу: для чого мріяти, що 

таке МРІЯ, як добре мріяти, як ефективно планувати, розкривати потенціал 

власних ресурсів, ставити мету і реалізовувати її у подальшому житті.  

Сьогодні надто актуальною виступає проблема зростання правопорушень 

серед молоді. З метою попередження та профілактики вчинення 

неповнолітніми злочинів та правопорушень у школі співробітники поліції 

проводять профілактичні бесіди. 

14 лютого до Андріївського закладу завітав поліцейський офіцер 

Андріївської ТГ Краматорського району лейтенант поліції Будовський Василь 

Вікторович. Для учнів 8 – 11 класів провів змістовну інтерактивну бесіду 

«Булінг у шкільному середовищі».  

22 лютого відбулась профорієнтаційна онлайн-зустріч учнів 9-11 класів з 

представниками кафедри Мехатроніки та електротехніки Національного 

аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний 

інститут ". 

       Проводились профорієнтаційні зустрічі учнів 9-11 класів з представниками 

ВУЗів та технікумів  з метою майбутнього працевлаштування.  

   

13.3. Превентивне виховання 

Робота у системі превентивного виховання у закладі здійснюється з 

початку навчального року: у вересні-жовтні складено соціальний паспорт, 

психологом вивчаються емоційні стани першокласників під час уроків, 

міжособистісні відносини у класних колективах. Упродовж навчального року 

щомісяця в усіх класах проводиться цикл бесід з превентивного виховання. 

Проведено тиждень посиленої профілактики правопорушень (листопад), 

тиждень правової культури (грудень). У закладі діє система профілактичної 

роботи по попередженню правопорушень серед учнів. Працює рада 

профілактики правопорушень. Проводяться зустрічі з працівниками 

правоохоронних органів. У планах виховної роботи класних керівників сплановані 

бесіди з превентивного виховання, бесіди з профілактики правопорушень, 

тиждень правових знань, робота з батьками дітей, схильних до правопорушень, 

тематика батьківських зборів. Класні керівники щоденно ведуть облік 

відвідування учнями уроків.  

   З метою дотримання правил безпечної поведінки  дітьми на вулиці, в 

освітньому закладі, вдома, під час канікул, під час воєнного стану класні 

керівники провели низку виховних бесід з питань безпеки життєдіяльності. 

Згідно плану роботи закладу проведено заходи щодо забезпечення 

протипожежної безпеки. Проведено тематичні бесіди з учнями щодо 

обережного поводження з вогнем та дотриманням вимог пожежної безпеки в 

побуті, учбових закладах, в лісах, на луках та біля жнивних масивів. Практично 
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відпрацьовано з працівниками та учнями закладу дії згідно з планом евакуації 

людей на випадок виникнення пожежі. Очищено територію від залишків сухої 

рослинності. 

         Учениця 8 класу Смольницька Олеся зайняла ІІ місце в номінації «Художня 

творчість» Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків та робіт декоративно 

– прикладної творчості на протипожежну та техногенну тематику 

«Пожежі краще запобігти!». 

   В рамках інтерактивних освітніх сесій "Безпечна поведінка у 

надзвичайних ситуаціях" з учнями 5 класу був проведений тренінг "Безпека при 

пожежі" . 

  Для побудови безпечного освітнього середовища у закладі та формування 

навичок безконфліктного спілкування та навичок виходу з конфліктних 

ситуацій в усіх учасників освітнього процесу, з метою виховання гідної 

особистості зі стійкими навичками ненасильницької поведінки та прагненням 

створювати мирні стратегії поведінки в суспільстві проводилися 

просвітницькі заходи, спрямовані на інформування учасників освітнього 

процесу про булінг та його види, відповідальність за вчинення булінгу, 

механізми реагування на випадки булінгу і захист постраждалих осіб. Були 

проведені тематичні заходи: перегляд відеороликів, виготовлення плакатів 

"Стоп булінг!", пам`ятки-годинника "Стоп булінг!". Питання профілактики 

булінгу розглядалося на засіданні педагогічної ради. 

Проведено тиждень безпеки дорожнього руху. Для учнів 4 класу 

організовано конкурс на кращого знавця правил дорожнього руху. Діти 

виготовили лепбук «В країні дорожніх знаків».  

         У грудні  пройшов місяць цифрової грамотності серед учасників 

освітнього процесу. Учні ознайомилися з платформами "Дія. Цифрова освіта" 

та " "Всеукраїнська школа онлайн". Переглянули освітній серіал "Кіберняні", 

пройшли тестування та отримали електронні сертифікати. Взяли участь у 

Всеукраїнському інтернет-конкурсі "#StopFake". Для учнів оформлено 

інформаційний куточок "Дізнайся про свої права в цифровому середовищі". 

Педагогічні працівники склали національний тест з цифрової грамотності 

"Цифрограм". 

 

 13.4. Екологічне виховання 

 Вчителі розуміють важливість і необхідність екологічного виховання, тому 

в позакласній роботі намагаються формувати бережливе ставлення учнів до 

природного середовища.  

З метою формування культури чистоти, правильного поводження з 

відходами та зменшення негативного впливу людини на навколишнє середовище 

учні Андріївського ЗЗСО І – ІІІ ст. долучилися до Всесвітнього дня прибирання 

«World Cleanup Day». Чистими стали пришкільна територія та вулиці 

Самойленко, Лісова, Молодіжна, Свободи. 

У зв'язку з постійним збільшенням кількості автомобілів у всьому світі 

екологічна ситуація на планеті істотно погіршилася. Саме тому щорічно 22 

https://www.facebook.com/hashtag/stopfake?__eep__=6&__gid__=592179231449754&__cft__%5b0%5d=AZWwrQS4oCc2ewGB1ejJ6M7eGNr4UR0dDEqJ2NRElMqbSo79UcKMMFFJU254gdFBuO_i2Nj8S1sRhJTg3c6OfQB-MYQ2w7pSzeYnjWO2Vciqw2Orxu8uK2FjoEnv-ZWd-zDxHzNDtuL3SIkWKwkrc8lZ2n-w8-ENg9hOg21cv6MeWStJ8LjQ2iwvUqt46Ghr7zc&__tn__=*NK-R
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вересня оголошений Всесвітній день без автомобіля. Основна його мета – 

привернення уваги громадськості до проблеми забруднення атмосферного 

повітря транспортними засобами, знизити рівень концентрації вихлопних 

газів, зменшити шумове навантаження, сприяти розвиткові альтернативних 

видів пересування. 

Щоб зрозуміти, чому Всесвітній день без автомобілів настільки важливий, 

як саме автомобілі забруднюють навколишнє середовище, учні Андріївського 

ЗЗСО І – ІІІ ст. долучилися до Дня без авто. 

З 8.11 по12.11 в Андріївському ЗЗСО І - ІІІ ст. проходив тиждень 

енергозбереження. Для учнів проведено бесіди, години спілкування. 

Організовано перегляд мультфільмів. Проведено виставку малюнків. 

3.02.2022 для учнів початкової ланки проведено відкритий виховний захід 

"Зимуючі птахи". Заєць А.В. разом з учнями 3 класу ознайомила присутніх із 

зимуючими птахами нашої місцевості. Під час заходу учні показали свої 

знання, продемонстрували виготовлені годівнички, розповіли, чим треба 

підгодовувати птахів узимку. Діти показали своє бережливе ставлення до 

природи. 

В закладі пройшов місячник шкільних бібліотек «Краєзнавство в шкільній 

бібліотеці: нові традиції та цінності». Учні закладу долучилися до заходів, які 

підготувала і провела Задорожня О.І., а саме: 

- конкурс «Про природу тихим словом», 

- брейн-ринг „Ми знаємо все про рідний край”,  

- вікторина «Немає кращої землі, ніж та, що зветься рідним краєм». 

- екологічна година "Земля квітучої краси", 

- виставка художньої літератури "Краса і гордість - твоя Донеччина". 

- бібліодесант "Будь природі другом!" 

    До 36 роковини Чорнобильської катастрофи класними керівниками  

були проведені виховні години: «Трагічні дзвони Чорнобиля», «Чорнобильська 

катастрофа». 

 

13.5. Фізичне виховання  

З 6 по 10 вересня в Андріївському ЗЗСО І-ІІІ ст. проведено 

Олімпійський   тиждень.  Тиждень розпочався з урочистого відкриття. В 

рамках тижня було проведено:  естафета олімпійського вогню, змагання 

«Швидше. Вище. Сильніше», олімпійський урок «Спорт – це модно!» та 

екскурсія до  м. Краматорськ. 

    Завдяки спонсорській допомозі фермерського господарства "Діхтер" учні 

Андріївського ЗЗСО І - ІІІ ступенів побували на "Льодовій арені" в м. 

Краматорську.  

    Щорічно 10 грудня шанувальники футболу всього світу відзначають 

Всесвітній день футболу. У закладі пройшли змагання  між класами.  

     Збірна каманда 3 і 4 класів стали переможцями в І етапі обласних 

змагань "Веселі старти" та взяли участь у ІІ етапі. 
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  Учні середньої та старшої ланки взяли участь у змаганнях з мініфутболу, 

присвячені Дню захисника і захисниць у с. Олександрівка. 

  До Дня Захисника і Захисниць України проведено "Козацькі забави" для 

учнів 1-4 класів та спортивні змагання «Естафета мужності». 

У травні наші діти приєдналися до Всеукраїнського фізкультурного онлайн-

челенджу  «ДО ПЕРЕМОГИ».  

 

13.6. Морально-етичне виховання 

  Робота з морально-етичного виховання була спрямована на формування 

особистості, яка здатна уникати конфліктів, більше уваги приділялось 

вихованню в дітей толерантності, внутрішньої потреби в загальнолюдських 

цінностях, свідомого дотримання учнями встановлених правил, вимог, норм, 

прийнятних у суспільстві, виховання такту, чемності, громадянської 

відповідальності, самодисципліни та організованості.  

Всесвітній день захисту тварин — це міжнародний день, спрямований на 

привернення уваги людства до прав тварин та їх добробуту. В нашому закладі 

відбулась фотовиставка "Наші улюбленці".   

 29 листопада по 3 грудня  проходив Тиждень Доброчесності. В рамках 

тижня проводились виховні години: «Що таке корупція?» для учнів 7-8 класів, 

«Магічний урок доброчесності!» з учнями 5-6 класів, «Конфлікт інтересів» з 

учнями 9-11 класів. Вчителі ставили питання учням та обговорювали 

життєві, подекуди,  спірні ситуації, що допоможе їм сформувати своє 

уявлення про те, що таке добро, а що – ні. 

          Проведення заходів до Міжнародного дня людей з обмеженими 

фізичними можливостями спрямовано на привернення уваги до проблем цієї 

категорії суспільства. На засіданні круглого столу «Живи вільно!» учні 9-11 

класів дізнались про видатних людей – інвалідів. 

13.7. Художньо-етичне виховання 

Передбачає формування основ естетичної культури, естетичних норм і 

принципів, переконань та ідеалів, естетичного сприймання та емоційного 

ставлення до прекрасного, духовне збагачення учнів, розширення їх світогляду, 

оволодіння цінностями і знаннями в галузі світового та народного мистецтва, 

музики, архітектури, побуту, ремесел; озброєння школярів естетичними 

знаннями, виховання художнього смаку, вироблення естетичної активності, 

бажання вносити прекрасне у життя, примножувати культурно-мистецькі 

надбання народу. 

Цьому напрямку виховної роботи в школі приділяється також велика 

увага. Насамперед, треба відзначити роботу вчителя мистецтва, керівника 

гуртка, які безпосередньо впливають на формування естетичних та художніх 

смаків вихованців . Вчитель образотворчого мистецтва Антонюк О.О. бере 

участь у різних конкурсах малюнків. Традиційно,   на високому рівні проходять 

концерти до Дня вчителя, 8–го Березня, Нового року.  

Цікаво проходять заходи народознавчого циклу «Миколай прийшов»,  
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Конкурс поробок "Осінь щедра, осінь мила в гості до себе запросила". Щороку 

14 лютого в закладі святкується День Святого Валентина. В закладі пройшов 

майстер-клас по виготовленню валентинок, який підготувала та провела 

вчитель третього класу Заєць Анна Василівна.  

          Учням пощастило відвідати Краматорську школу мистецтв та 

переглянути музичну виставу: різдвяний мюзикл "Час добрих справ». На 

початку року діти побували на святі у м. Дружківка, яке організувала компанія 

VESKO. 

 

13.8. Стан роботи з батьківською громадськістю   

У відповідності до вимог Національної доктрини розвитку освіти про 

створення системи державно - громадського управління освітнім процесом в 

закладі налагоджена тісна взаємодія всіх ланок управлінської структури по 

вертикалі. Управлінські структури в нашому закладі представлені:  

- загальною Радою школи (вчителі, учні, батьки); 

- на рівні навчального закладу - адміністрацією (директор, заступники); 

- класними батьківськими комітетами. 

    В кожному класі функціонує класний батьківський комітет, який 

вирішує різноманітні питання життєдіяльності класу. Крім того функціонує 

Рада закладу, члени якої беруть безпосередню участь в загальних зборах,  

вносять свої пропозиції щодо покращення навчально-виховного процесу. 

    У своїй практиці ми використовували індивідуальний підхід до сімей 

учнів, намагались враховувати специфічні особливості кожної з них. Основою 

підходу є вік батьків, склад родини, соціальний статус, мікроклімат і внутрішні 

родинні стосунки.  

 

13.9.Стан гурткової роботи    

Організація дозвілля школярів – одне з важливих завдань виховної роботи 

закладу. З метою створення належних умов для забезпечення права дітей на  

освіту, всебічний розвиток згідно їх інтересів і уподобань протягом року була 

проведена певна робота по залученню учнів до гурткової роботи. 

Протягом навчального року в на базі закладу функціонували гуртки за 

інтересами :  

  

№п

\п 

Назва Кількі

сть 

дітей 

Графік роботи  Керівник 

1. «Дивослово» 12 2,4 четвер – 

14.30 

Лісова Ю.В. 

2. «Happy English» 6 2,3 п’ятниця – 

12.45 

Миронова Н.І. 

3. «Читайлик» 9 1,3 середа – 

13.35 

Герасименко О.В. 
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Таким чином у закладі були створені умови для творчого, 

інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді 

у вільний від навчання час, задоволення їх творчих потреб. 

Участь в роботі гуртків відбувалась на принципах добровільності, 

зацікавленості, свободи вибору. 

Робота гуртків здійснюється за планами складеними на підставі Програм 

рекомендованих МОН України, за чітким розкладом, затвердженим 

директором школи з урахуванням денного навантаження учнів різних вікових 

категорій. Робота гуртків проходить системно.  

В наступному навчальному році необхідно : 

- педагогічному колективу продовжити тримати на постійному контролі 

зайнятість учнів в позаурочний час, особливу увагу приділяючи дітям пільгової 

категорії. 

-  Продовжити співпрацю з позашкільними організаціями.  

- Розглянути можливість організації гуртка художньо-прикладного 

мистецтва (вишивка, м’яка іграшка, то що).  

4. «Корисні звички» 6 1,3 четвер – 

12.00 

Герасименко Т.В. 

5. «Юний математик» 5 1,4 середа – 

14.30 

Рябошапка Л.В. 

6. «Занимательная 

грамматика» 

10 1,3 середа – 

14.30 

Столяр Т.В. 

7. «Юні патріоти» 30 понеділок – 

14.30 

вівторок – 12.35 

четвер – 12.35 

Яковенко С.А. 

8. Вокальний  15 2,4 середа – 

13.30 

Антонюк О.О. 

9. «Юний художник» 12 1,3 вівторок – 

12.45 

Заєць А.В. 

10. «Графічний 

дизайн» 

15 Четвер 12.45-

13.30 2-4; 

13.40-14.25 5-9; 

14.30-15.15 9-11 

П’ятниця 13.40-

14.25 5-11 кл.   

Ковальчук Т.С. 

11. Малювання  15 Вівторок, 

середа 13.40-

14.25 

Ковальчук Т.С. 

12. «Цікава історія» 12 1,3 четвер – 

14.30-15.00 

Шевченко О.М. 

13 «Цікава фізика» 10 1,3 четвер – 

14.30-15.00 

Колесников С.О. 
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- Організувати роботу гуртка національно-патріотичного напрямку 

«Сокіл-Джура». 
 

14.  Матеріально-технічне забезпечення. Ремонтні 
роботи:    

Фінансування потреб закладу проводиться Андріївською сільською радою 

Краматорського 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  кошти  Андріївської сільської ради  у 2021-2022 навчальному році було 

придбано:  

1. господарчі  товари; 

2.канцтовари;  

3.страхування  авто закладу;                                               

4.дезінфікуючи засоби;                                                                                                                      

5.бензин А9;. 

6.дизельне паливо; 

7.Маска медична , антисептик, засоби дезінфекції; 

8.дрова; 

9.паливні полети; 

10.меблі в кабінет психолога;  

11.штори  в кабінет; 

12.палац в кабінет психолога; 

13.сухий басейн в кабінет психолога. 

Спонсорська допомога від благодійного фонду «Віра в благо»                                                                                   

1.Швейні машинки. 

2.Оверлок. 

                                                                                         


