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Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педрада Директор школи Батьківська рада 

Департамент супроводу  навчально-

виховного процесу (заступники) 

Учнівське 

самоврядування 

Тематичні проекти: 
програма гнучкої диференціації “Азімут”,  

проект по Міжнародному співробітництву 

(літературна студія «Джерельце»),  кабінет євроінтеграції,  
програма “Здоров'я”,  музейний комплекс “Перемога” 

програма “Козацький гарт”,   

програма “Інтелект”,   

первинна організація “Молода Січ”   
соціально-психологічна служба,   

різновіковий загін “Сигнал” 

програма “Екологічний простір”,  

 

Департамент держстандарту 

Заступник з 
навчально-

виховної роботи 
Павліченко В.І. 

 Заступник з 
навчально-

виховної роботи 
Лисянська Л.А.   

Заступник з 
навчально-виховної 

роботи 
Синяговська Н.М.   

Заступник з 
виховної роботи  

Коваленко Л.І.   

Заступник з 
господарської 

роботи  
Кучеренко В.Г. 

Профільні класи 

Спеціалізовані класи 7-11, школа 1 

ступеня 

Спецкурси ВНЗ,  

факультатив ВНЗ 

Кафедра фізико-математичних 

дисциплін 

Кафедра природничих дисциплін 

Обдаровані діти 

Моніторинг учнівської діяльності 

учителів 

Учителі 

  

 

  

 

  

  

 

 

8-10  класи 

 

Кафедра трудового виховання 

Кафедра фізичного виховання, 

захист Вітчизни 

Диспетчерська служба 

Учителі 

 
Моніторинг педагогічної 

діяльності 

 

 

 

Атестація педпрацівників 

Загальноосвітні кл. 5-7 

Спеціалізовані кл. 5-6 

Кафедра художньо-естетичного 

циклу 

 
Кафедра суспільно-гуманітарних 

дисциплін 

 
Науково-методична рада 

 
Моніторинг педагогічної 

діяльності 

 
Учителі 

 

Методичне об'єднання класних 

керівників 

Соціально-педагогічна служба 

Благоустрій шкільної території  

за програмою “Екологічний 

простір” 

Хореографічний кабінет 

Класні керівники 

Організація роботи загонів 

“Хортиця” і “Козачата” 

 

 

Шкільна їдальня 

Медичний кабінет 

Господарсько-технічна служба 
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