
ЗВІТ  
ДИРЕКТОРА ШКОЛИ ПЕРЕД БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ 

«Наші здобутки та досягнення, шляхи подолання 

недоліків, визначення перспектив, напрацювання 

основних векторів діяльності 

 у 2022-2023 н.р.» 

 



 



Поглиблене та профільне  вивчення 

Англійська мова 

Українська мова 
та література 

Математика 



 



Школа сьогодні 



 

SWOT- аналіз 

Слабкі сторони 

при проєктній 
потужності – 964 

учні в школі 
навчається 1063  

педагогічне 
вигорання 
окремих 

педагогічних 
працівників 

Загрози Можливості 

покращення якості  
освітніх послуг 

шляхом розвитку 
інноваційного 

освітнього 
середовища 

грантові проєкти  

покращення 
інфраструктури 

мікрорайону 

співпраця з 
депутатським 

корпусом 

міжнародні 
зв’язки 

висока 

конкуренція між 

ЗЗСО міста 

пасивна позиція 

деяких батьків 

до освіти дітей 

відсутність 

актової зали 



Науково-методична проблема 

 

 «Від сучасних технологій освіти через 

педагогічну майстерність учителя до 

формування компетентної особистості 

учня  та підготовки його до життя в 

сучасних умовах» 



2021-2022 навчальний рік 

• На початку 2021-2022 н.р. в школі навчалося 1077 учнів, 

на кінець – 1063. 

•  Укомплектовано 39 класів. 

• 1-4 класи – 475 учнів 

• 5-9 класи – 521 учень 

• 10-11 класи – 81 учень 

 



 

• для учнів 5 класу – 28 годин на тиждень;  

• 6 класу – 31 година на тиждень; 

•  7 класу – 32 години на тиждень; 

•  8 класу – 33 години на тиждень;  

• 9 класу – 33 години на тиждень. 

 

•  Кількість уроків з фізкультури буде не менше трьох 

разів на тиждень для кожного класу. 

 



Безпечне освітнє середовище 

 





 

  ПРОЄКТ «ОБДАРОВАНА ДИТИНА» 

Модернізовано систему роботи з 
обдарованими та здібними учнями, а саме: 

урізноманітнено методи й форми роботи з 
обдарованими учнями; 

У класах з поглибленим та профільним вивченням української та англійської 
мов упроваджено технологію евристичного навчання. Практика підтверджує, 

що  в результаті навчання за евристичною технологією учні поліпшили 
навчальні результати. Вони є постійними учасниками та переможцями 

міських, обласних, усеукраїнських мовно-літературних конкурсів. 

За останні п’ять років  38 учнів закладу стали 
переможцями ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад, 9 – призерами ІІІ етапу та 3  – ІV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад.  



Результати Всеукраїнських учнівських олімпіад   

з базових дисциплін (II етап) у 2021-2022 н.р. 

•  – з математики (Зайцева Катерина, 7-Б клас, І місце – 

учитель Шевченко О.О.), 

•  – з біології (Туренко Катерина, 8-В клас, ІІІ місце - 

учитель Мещанінова С.В.),  

•  – з української мови та літератури (Демченко Софія, 

9-Б клас, ІІ місце – учитель Мальонкіна І.О., Жевняк Я., 

11-Б клас, ІІ місце  – учитель Гаврилко В.П.). 

 

•  Учнівські олімпіади проходили в онлайн режимі. 

 



Звіт 

 про виховну роботу за 2021-2022 н.р. 

 № 

з/п 

Назва конкурсу ПІБ 

учасників 

Результат 

1. Міський  етап  Всеукраїнського 

конкурсу   

«Молодь обирає здоров′я» 

Учні школи участь 

2. Міський Всеукраїнський фестиваль 

дитячої та юнацької творчості  

«Хореографічне мистецтво»,  

«Танцююча нація» 

Хореографічний 

колектив 

«SENSE OF JOY» 

  

  

І місця 

  

  

  

3. Міська виставка – конкурс новорічних 

композицій «Новорічний сувенір» 

Зелена Наталія 

Великород Дмитро 

  

І місце 

ІІ місце 

4. Міська виставка – конкурс новорічних 

композицій «Збережемо ялинки 

разом!» 

Гордієнко Гліб 

  

ІІІ місце 

  

  

5. Міському етапі Всеукраїнського 

конкурсу  творчості дітей та 

учнівської молоді  

«За нашу свободу»  

  

Учні школи участь 



Звіт 

про  проведення благодійних акцій 

за 2021 - 2022 н.р. 

 № 

з/п 

Назва благодійної акції 

  

Причини/ 

Діагноз 

Сума 
  

1. Акція 

«З добрим ранком, ветеране!» 

Привітання ветеранів ВВВ Листівки з привітаннями, 

Відео привітання 

(дистанційно) 

  

2. Акція 

«З добрим ранком, ветеране - визволителю!» 

Привітання ветеранів – 

визволителів України 

Листівки з привітаннями, 

Відео привітання 

(дистанційно) 

  

3. Міський проект – акція 

«Обізнаність молоді в умовах Covid - 19» 

Просвітнецький проект в 

умовах карантину 

Просвітнецький проект 

( онлайн і  

офлайн ) 

  

4. Всеукраїнська  

благодійна акція 

«Від серця до серця» 

Збір коштів на медичне 

обладнання 

1110грн. 
  

5. Благодійна акція  

«Happy Гав!»  

  

Збираємо їжу для тварин з 

притулку 

  

Корм і каші для тварин 
  

6.  Благодійна акція до дня Святого Миколая 

на підтримку 

 Сумського дитячого будинку і   

будинку пристарілих 

 с. Кам′янка 

  

  

На підтримку дітей – сиріт 

та людей похилого віку 

Побутова  хімія, серветки, 

солодкі подарунки, 

крупи 

листівки з привітаннями 

малюнки, 

іграшки, 

фрукти 

  

7.   

 Благодійна акція 

 «До Світлого Дня  - світлі вчинки!» 

  

  

500 грн. 

8. Акція 

на підтримку воїнів ЗСУ 

Малюнки передані волонтерам на підтримку воїнів ЗСУ 

9. Акція 

«З добрим ранком, ветеране!» 

Привітання ветеранів 

ВВВ 

Листівки з привітаннями, 

Відео привітання 

(дистанційно) 

  



Соціальний  супровід 
• діти-сироти – 10; 

• діти з багатодітних сімей – 74; 

• діти з малозабезпечених сімей – 18 

• діти з неповних родин – 33; 

• діти з особливими освітніми потребами – 1; 

• діти, які потерпіли від аварії на ЧАЕС- 1; 

• діти із сімей внутрішньо переміщених осіб – 3; 

• діти, батьки, яких брали/беруть участь в АТО – 75; 

• дітей з інвалідністю – 12; 

• учнів батьки яких загинули під час проведення АТО(ООС) – 1.  

• З них забезпечено безкоштовним харчуванням:  

• діти-сироти – 10; 

• діти з малозабезпечених сімей – 18 

• діти, батьки, яких брали/беруть участь в АТО – 70; 

• дітей з інвалідністю – 8; 

• учнів батьки яких загинули під час проведення АТО(ООС) – 1. 

• З них забезпечено новорічними подарунками: 

• діти-сироти – 10; 

• діти з малозабезпечених сімей –21; 

• діти, батьки, яких брали/беруть участь в АТО – 73; 

• дітей з інвалідністю – 9; 

• учнів батьки яких загинули під час проведення АТО(ООС) – 1; 

• діти з багатодітних сімей – 4 

• діти, які потерпіли від аварії на ЧАЕС- 1; 

 

• Шкільною та спортивною формою забезпечено 10 дітей-сиріт. 
 



У 2020 р. заклад виграв грант від Посольства Німеччини на оновлення 

харчоблоку та шкільної їдальні відповідно до вимог НАССР на суму 204,00 

грн. 

 

• Очікувані результати: 

• 1.Збереження стану здоров’я учнів та працівників. 

• 2.Позитивна динаміка у формуванні ціннісних 

орієнтацій на здоровий спосіб життя в учнів. 

• 3.Поліпшення якості харчування дітей у школі. 

 



Фінансово-господарська діяльність 

• У 2019 році  в школі проведено утеплення фасаду, 

відремонтовано дах, замінено вікна і двері, 

відремонтовано систему опалення. 

•  У 2020 р.  зроблено капітальний ремонт харчоблоку, 

поточний ремонт овочевого цеху,  капітальний ремонт 

подвір’я та облаштування майданчика «Креативний 

дворик», капітальний ремонт приміщення II поверху.  

• У 2021 р. за рахунок місцевого бюджету було 

здійснено поточний ремонт санвузлів (заміна 

перегородок) на суму 99, 5 тис. грн. Збитки, які поніс 

заклад унаслідок воєнних дій, – це вибиті вікна у 

спортивному залі. Наразі це питання вирішується. 

 



Проєкт «Система комфортного простору та 

матеріально-технічного забезпечення» 

До чого ми прагнемо? 

. 

Очікувані результати: 

-оновлення матеріально-

технічної бази закладу 

освіти;   

-створення сприятливих 

умов для організації 

освітнього процесу. 

У 2021 році творча група педагогів розробила 

проєкт «Оздоровча зона «Зелений простір» та 

подала заявку на отримання грантової допомоги 

уряду Японії (Програма Кусаноне). 

 Проблемним питанням на сьогодні залишається 

реконструкція шкільного стадіону (на сьогодні вже 

складено кошторисну документацію),  потребує 

огородження територія закладу. 



Пріоритетні завдання школи: 

 
• вихід на новий рівень педагогічної діяльності, формування компетентностей, 

необхідних для успішної самореалізації в суспільстві відповідно до Концепції 
нової української школи; 

• орієнтація на високий рівень якості освіти;  

• розширення мережі позакласної роботи, з міжнародного 
співробітництва; 

• науково-дослідницька робота учнів та вчителів; 

• виховання свідомого громадянина-патріота  України. 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

 


