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директора  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. О.П.Довженка 

Новокаховської міської ради Зуйко О.М. 

за 2019-2020 навчальний рік 

 

Діяльність загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Новокаховської міської ради 

Херсонської  області у 2019-2020 навчальному році була спрямована на реалізацію Законів України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мову», також керівних законодавчих актів і 

інструктивно-методичних документів, втілення  ідей гармонійного поєднання інтересів особи, 

держави, суспільства, формування навичок здорового способу життя учнівської молоді, створення 

психолого – педагогічних передумов компетентісно - зорієнтованої системи навчання і виховання в 

умовах реформування національної системи освіти. 

В цьому році педагогічний колектив працював над удосконаленням педагогічної майстерності через 

ІІ  етапу науково-методичної теми «Формування освітнього процесу НУШ» та ІV формувального  

етапу дослідно-експериментальної роботи  за темою «Психолого-педагогічне забезпечення 

особистісно орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому 

навчальному закладі». 

Перед колективом були поставлені такі завдання: 

1. Спрямувати методичну роботу школи на  реалізацію     IІ  етапу науково-методичної проблеми 

«Формування освітнього простору нової української школи». Зосередити увагу на новому змісті 

освіти, заснованому на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в 

суспільстві, педагогіки  партнерства між  учнем, учителем і батьками. Орієнтуватися на 

дитиноцентризм, потреби учня в освітньому процесі. 

2. Взяти на контроль  роботу вчителів, які викладають в 9-11 класах з питань підготовки до ДПА в 

форматі ЗНО, спрямувати роботу шкільних методичних об’єднань на підвищення якості 

підготовки до ДПА в форматі ЗНО (круглі столи з обміну досвідом, складання банку тестових 

завдань та інші). 

3. Створити сучасне освітнє середовище НУШ, комфортні умови для навчання і перебування учнів 

з ООП 

4. Обладнати ресурсну кімнату 

5. Організувати  на базі  10  класу профільне навчання відповідно до навчальних запитів учнів та 

батьків і матеріально – кадрового забезпечення. 

6. Спрямувати методичну роботу школи на  реалізацію     програми дослідно-експериментальної 

роботи  «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно орієнтованої освіти на засадах 

гуманної педагогіки в середній загальноосвітній школі». 

7. Спланувати проведення STEM-тижнів, єдиних тематичних днів в рамках STEM-освіти 

8. Проводити  методичні заходи, направлені  на розвиток творчого потенціалу педагогічних 

працівників, продовжити роботу   шкільних  науково-практичних семінарів «Я роблю так», 

підвищувати рівень мовної культури вчителів шляхом проведення  хвилинок ділової української 

мови. 

9. Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до 

вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, 

організації здорового способу життя. 

 

 

У поточному навчальному році в школі навчалося (на початок року): 

 Початкова - 10 класів ( 279 учнів) 

 Основна - 12 класів ( 320 учнів) 

 Старша - 2 класи (52 учня) 

Таким чином, у 24 класах школи навчалися  651 учень, середня наповнюваність класів становила 27 

учнів. 

 

 



 

 

 

 

 

Збереження контингенту учнів 

 

 

Клас 

На 
На 

29.05. 
Різни-ця 

Прибу-

ло 
Вибуло 

Інший 

клас 

В ЗНЗ 
в ЗНЗ 

інших 

Виїхали 

за межі 

05.09. 2 020р. міста міст країни 

2 019р. 
     

1-А 25 25 0 1 1 
 

1 
  

1-Б 30 26 -4 
 

4 1 3 
  

1-В 30 30 0 1 1 

 

1 

  2-А 25 24 -1 

 

1 

   

1 

2-Б 29 30 1 1 

     2-В 30 28 -2 

 

2 

 

1 

 

1 

3-А 30 30 0 

      3-Б 30 30 0 

      4-А 25 28 3 3 

     4-Б 28 28 0 

      5-А 26 27 1 1 

     5-Б 26 25 -1 

 

1 

 

1 

  5-В 29 29 0 

      6-А 19 17 -2 

 

2 

  

1 1 

6-Б 28 28 0 

      6-В 27 28 1 2 1 

  

1 

 7-А 29 30 1 1 

     7-Б 28 28 0 

      8-А 27 28 1 1 

     8-Б 28 28 0 

      9-А 25 25 0 

      9-Б 27 27 0 

      10 29 30 1 1 

     11 22 22 0 

      Всього 652 651 

 

12 13 1 7 2 3 

 

 

Аналіз причин руху учнів свідчить, що  із 13 вибулих учнів: 2 переїхали в інші  міста,  3- за 

межі України, 7 – в інші ЗНЗ міста, 1 – в інший клас ЗОШ №1. Разом з тим до школи прибуло 12 

учнів. Таким чином, контингент зменшився на 3 учня,на кінець року кількість учнів стала 651. 

Основними заходами по збереженню контингенту учнів в 2019-2020 навчальному році були: 

- дотримання  «Порядку зарахування, відрахування та переведення  учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», затвердженого 

наказом МОНУ №367 від 16.04.2018р.; 

- спільна робота з ДНЗ; 

- контроль за відвідуванням учнями навчальних занять; 

- організація навчання вдома; 

- організація роботи «Школи майбутнього першокласника». 

Педагогічний колектив школи в минулому навчальному році активно працював над 

організацією роботи з дітьми 5-річного віку, заохочуючи їх до навчання. Ця робота проводилась як 

у мікрорайоні школи, так і на базі ДНЗ.  Проведені засідання методичного об’єднання вчителів і 



вихователів, батьківські збори у ДНЗ. З березня по травень  працювала   «Школа майбутнього 

першокласника», до роботи в якій залучались  вчителі початкових класів, психолог.  На цих 

заняттях  проводились навчання, тренінги, знайомство зі школою. В період з березня по квітень з 

майбутніми першокласниками та вихователями проводились ранкові зустрічі на базі ДЗН 

«Гвоздичка». 

У школі протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування 

учнями занять. З боку адміністрації  школи  ведеться контроль за відвідуванням учнями навчання. 

Кожного тижня класні керівники подають заступнику директора з НВР рапортички, в яких 

зазначено кількість та причини пропущених уроків.  Створено систему перевірки даних у журналі 

обліку та класних журналах. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора з НВР, 

класними керівниками, соціальним педагогом школи, за необхідністю розглядаються на нарадах 

при директорі, педрадах, радах профілактики, вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей 

до навчання. В школі  1 раз на  місяць проводяться засідання ради профілактики. 

 

За результатами навчального року пропущено занять: 

всього:   42142 (в минулому році: 61130 уроків) 

через хворобу: 27671  (в минулому році:  40226 уроки) 

з поважних причин: 13917  (в минулому році: 20469 уроків) 

без поважних причин: 554 (в минулому році: 435 уроків) 

 

Загальний звіт по ЗОШ №1 пропусків уроків за  2019-2020 н.р. 
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1 1-А 695 662 33 0 695 

2 1-Б 787 787 0 0 787 

3 1-В 955 825 130 0 955 

4 2-А 725 710 15 0 725 

5 2-Б 1250 1010 240 0 1250 

6 2-В 1575 1535 40 0 1575 

7 3-А 1453 1405 48 0 1453 

8 3-Б 1071 1021 50 0 1071 

9 4-А 505 505 0 0 505 

10 4-Б 527 527 0 0 527 

11 5-А 2797 1584 1213 0 2797 

12 5-Б 1840 864 976 0 1840 

13 5-В 1756 967 789 0 1756 

14 6-А 949 417 532 0 949 

15 6-Б 2203 1328 875 0 2203 

16 6-В 2674 1988 686 0 2674 

17 7-А 2641 2045 596 0 2641 

18 7-Б 2014 1305 709 0 2014 

19 8-А 1819 934 885 0 1819 

20 8-Б 2512 1749 763 0 2512 

21 9-А 2220 1211 1009 0 2220 

22 9-Б 3024 1795 1180 49 3024 

23 10 3388 1653 1687 48 3388 

24 11 2762 844 1461 457 2762 



ЗОШ № 1 42142 27671 13917 554 42142 

        

У порівнянні з минулим навчальним роком кількість пропусків уроків в цілому по школі 

зменшилась        на 18988 уроків через запровадження карантину протягом березня – травня. 

Кількість пропущених уроків через хворобу зменшилась        на 12555 уроків, через поважну 

причину зменшилась   на 6552  уроків. Кількість пропусків без поважних причин збільшилась   на 

119 уроків. Більшість прогулів у 10-А: Соболь Є.(10); 11-А: Малов В.(99), Мамоян М. (42), 

Романюта А. (41), Криворука К. (57),  Вовченко А.(40), Іванов Є. (24), Богданова Ю (46); 9-Б: 

Бабаєв К. (45). Таким чином, робота з удосконалення системи контролю за відвідуванням занять 

школярами у 2020 – 2021 навчальному році буде продовжуватись, бо це один із важливих чинників 

підвищення якості знань учнів. 

 

Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти показав в цілому достатній 

рівень навчальних досягнень. Учні 1-2-х класів (163 учні) не оцінювались. 

 

Навчальний рік Високий 

рівень 

(чол.) 

Достатній 

рівень 

(чол.) 

Середній 

рівень 

(чол.) 

Початковий 

рівень 

(чол.) 

Якість 

навчання 

( %) 

2008-2009 45 245 211 59 52 

2009-2010 38 200 211 57 43 

2010-2011 41 215 197 41 52 

2011-2012 48 245 185 33 57 

2012-2013 57 253 189 30 59 

2013-2014 65 268 147 15 67 

2014-2015 75 274 140 12 70 

2015- 2016 69 295 140 12 71 

2016-2017 71 291 174 8 67 

2017-2018 71 277 175 7 66 

2018-2019 74 247 200 24 59 

2019-2020 59 217 199 13 57 

 

В школі І ступеня учнів високого рівня – 27 (в минулому році -41), достатнього –61 (в 

минулому році -110), середнього – 28 (в минулому році -46), початкового –0 (в минулому році -2); 

ІІ ступеня високого рівня – 29(в минулому році-31), достатнього –137  (в минулому році-125), 

середнього – 144 (в минулому році-130), початкового – 10 (в минулому році-15); в школі ІІІ 

ступеня високого рівня – 3 (було2), достатнього –19 (було 12), середнього – 27 (було 24), 

початкового –3 (в минулому році - 7). 

Загальний звіт по ЗОШ № 1 за  2019-2020 н.р. 
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1-А 25 
      

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

1-Б 26 
      

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

1-В 30 
      

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

2-А 24 
      

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

2-Б 30 

 
     

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

2-В 28 
      

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

3-А 30 30 8 14 8 0 30 100% 73% 

3-Б 30 30 7 15 8 0 30 100% 73% 

4-А 28 28 7 15 6 
 

28 100% 79% 

4-Б 28 28 5 17 6 0 28 100% 79% 

5-А 27 27 2 7 15 3 27 89% 33% 

5-Б 25 25 1 11 13 0 25 100% 48% 

5-В 29 29 6 18 5 0 29 100% 83% 

6-А 17 17 2 5 10 0 17 100% 41% 

6-Б 28 28 6 14 8 0 28 100% 71% 

6-В 28 28 2 13 13 0 28 100% 54% 

7-А 30 30 3 17 10 0 30 100% 67% 

7-Б 28 28 1 12 14 1 28 96% 46% 

8-А 28 28 1 10 14 3 28 89% 39% 

8-Б 28 28 1 12 14 1 28 96% 46% 

9-А 25 25 1 9 15 0 25 100% 40% 

9-Б 27 27 3 9 13 2 27 93% 44% 

10 30 30 3 12 13 2 30 93% 50% 

11 22 22 0 7 14 1 22 95% 32% 

        
  

ЗОШ № 1 651 488 59 217 199 13 

 

97% 57% 

 

Порівнюючи результати навчання з минулим роком, можна зробити висновок, що кількість 

учнів, які навчались на високому рівні зменшилась  на 15, на достатньому рівні зменшилась на 30, 

кількість учнів середнього зменшилась  на 1, початкового рівня зменшилась на 11. Але порівняння 

не є зовсім коректним у зв’язку з тим, що цього року учні 2-х класів НУШ не оцінювалися. Відсоток 

якості навчання знизився  на 2% і становить 57%. 

Аналіз успішності показав, що в цілому по школі відсоток учнів, які мають початковий 

рівень навчальних досягнень, складає 3 % (в минулому році – 4%), учнів, які мають високий рівень 

навчання -  12% (в минулому році - 14%), достатній – 44% (в минулому році - 45%), середній – 41% 

(в минулому році - 37%). 

Учні резерву високого рівня: Новицька Д. (7б, укр. мова), Ракоча І. (4б, англ.мова), Бурдюг 

А. (5а, англ.мова), Качкарова А. (5в, англ.мова), Сиркін М. (5в, зар. літ-ра), Коваленко Д., 

Терещенко М. (3а, англ.мова). 

Слід зазначити, що робота з учнями низького рівня навчання повинна починатись з початку 

навчального року, з планування та організації індивідуального та диференційованого підходу. Тому 

робота вчителів - предметників з учнями низького рівня буде взята під особливий контроль з боку 

адміністрації також і в наступному навчальному році. На засіданнях ШМО вчителів школи 

необхідно обговорити питання щодо подальшого  підвищення  якості знань. 

Порівняльний аналіз якості та успішності знань: 
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3-А (Розновська А.Ю.) 30 100 80 100 73 -7 

3-Б (Тесленко О.Р.) 30 100 83 100 73 -10 

4-А (Гайдиш Ю.М.) 28 100 89 100 79 -10 

4-Б (Кононенко Т.В.) 28 100 64 100 79 +15 

5-А (Панкова М.С.) інклюзія 27 92 62 89 33 -29 

5-Б (Корженюк М.В.) 25 100 69 100 48 -21 

5-В (Лисенко Т.Т.) 29 100 83 100 83 0 

6-А(Маринич Д.В.) інклюзія 17 100 35 100 41 +6 

6-Б (Данилова О.П.) 28 100 79 100 71 -8 

6-В (Мельник Т.В.) 28 92 79 100 54 -25 

7-А (Єліна Н.К.) 30 100 70 100 67 -3 

7-Б (Лепська Л.С.) 28 93 50 96 46 -4 

8-А (Карленко О.А.) 28 90 34 89 39 +5 

8-Б (Білявська Т.Д.) 28 100 54 96 46 -9 

9-А  (Івченко В.І.) 25 88 27 100 40 +13 

9-Б(Кумановський О.А.) 27 96 41 93 44 +3 

10-А(Романович І.В.) 

інклюзія 30 
89 50 93 50 

0 

11-А (Ченкова І.В.) 22 77 18 95 32 +14 

 

Не зовсім коректне порівняння 10 класу у зв’язку зі  злиттям двох  9-х  класів. 

Аналіз моніторингових досліджень  якості та успішності знань показав, що найменший 

показник якості спостерігається у 11-А класі (32%),  5-А класі (33%), 8-А кл (39%). Найбільше 

зменшення якості знань у порівнянні з минулим роком спостерігається в  5-А кл (-29%), в 6-В кл (- 

25%), 5-Б кл (-21%). Вчителям та класним керівникам потрібно проаналізувати причини зниження 

якості в зазначених класах.   У порівнянні з минулим роком  підвищили якість знань учні 4-Б класу 

на 15%, 9-А класу – на 13%, 11-А – на 14%. Найбільша якість знань спостерігається в 5-В класі 

(83%), 4А (79%), 4-Б  (79%). 

Проблемою залишається зниження успішності знань, яке має декілька причин, що потрібно 

розглядати в комплексі. Це і психофізичні особливості дітей, різне соціальне становище, 

недостатній контроль з боку батьків та класного керівника, недисциплінованість, відсутність 

мотивації до навчання. Шляхами вирішення проблеми зниження якості знань є вдосконалення 

методики викладання (незвичайність, практична значущість, використання ігрових моментів, 

чергування різних видів діяльності) постійний зв’язок між батьками, класним керівником, 

предметниками, створення ситуації успіху, поважне ставлення до особи учня. 

У 2019-2020 н.р. в школі була продовжена робота щодо організації профільної підготовки:  

11 клас та  10-А з  іноземної філології.. За рахунок варіативної частини учні 10 -11 класів  мали 

змогу відвідувати шкільні факультативи з української мови, історії, математики. 

Аналіз результативності навчання з профільних предметів, роботи з обдарованими свідчить 

про  задовільний рівень підготовки учнів в цих класах: 

 

Якість знань з профільних предметів: 

Клас Вчитель Профільний предмет Якість знань, % 



10 Ченкова І.В. Англійська мова 73 

11 Ченкова І.В. Англійська мова 59 

 

Переможцем ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови стала 

учениця  профільного класу  Шкуренко В.(10 кл). 

У 2019-2020 н.р.  індивідуальна форма навчання була організована  для 6 учнів, які 

потребують корекції фізичного або розумового розвитку: Шишкіна Н.(8а), Овчинкіна Н. (6а), 

Яценко В. (6а), Латайтіс А.(5б кл.), Бут Д. (5а  кл.), Станіславський Т. (5а кл). З них мають статус 

дитини – інваліда –3учня (Овчинкіна Н., Яценко В., Латайтіс А).  Велика увага приділялась 

якісному складу вчителів, що працюють з учнями індивідуально. Індивідуальні навчальні плани 

учнів розроблялись згідно рекомендацій ПМПК з предметів інваріантної складової навчальних 

планів.  Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних 

документів Міністерства освіти і науки України. Організація навчально-виховного процесу за 

індивідуальною формою  забезпечувала  не тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до її 

здібностей, можливостей, а й розвивала соціальну компетентність дитини, шляхом залучення до 

участі у виховних заходах, отримання консультативної допомоги логопеда, психолога. Учні, які 

навчалися за індивідуальною формою закінчили навчальний рік з такими результатами: на 

високому рівні – 1 учень (Овчинкіна Н.), на достатньому – 1, на середньому – 4 учня. 

4-А кл. Бут Дмитро –  середній рівень, Станіславський Тимур – середній рівень. 

4-Б кл. Латайтіс Артем – достатній рівень 

5-А кл. Овчинкіна Наталія – високий рівень , Яценко Влад - середній рівень 

8-А кл. Шишкіна  Надія –- середній рівень 

Особливістю цього навчального року було звільнення від Державної підсумкової атестації учнів 

4,9,11 класів через пандемію корона вірусу. 

 

 

Педагогічний склад школи: 

В 2019-2020 н.р.   в школі працювало 44 педагогічних працівника. За рівнем освіти та 

категоріями педагогічний персонал закладу виглядає так: 

 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-2020 Динаміка 

Кількість 

педпрацівників 

47 46 44 46 43 44 +1 

Вища освіта 43 42 41 42 39 39 0 

Неповна вища 4 4 3 4 3 5 +2 

Навчається 

заочно 

2 0 1 2 2 1 -1 

Вища категорія 19 19 19 21 21 23 +2 

І категорія 12 15 15 12 9 8 -1 

ІІ категорія 7 3 4 6 6 5 -1 

Спеціаліст 4 5 3 2 2 4 +2 

«Старший 

учитель» 

9 10 11 12 10 9 -1 

«Учитель - 

методист» 

8 7 8 9 10 11 +1 

«Заслужений 

вчитель 

України» 

1 1 1 1 1 1 0 

 

За підсумками атестації педагогічних працівників школи  3 вчителя підтвердили вищу 

категорію; 2 учителя отримали  вищу категорію;  2 вчителя підтвердили педагогічне звання 

«старший учитель»; отримали педагогічне звання «учитель-методист»-1. План курсової 

перепідготовки виконано на 100%. 

 



 

 

 

 

 

 

Аналіз виховної роботи   за  2019-2020 н.р. 
Дитячі колективи продовжують працювати за КТС.  За рік їх було  9: 

- Вересень - «На вас чекає світ шкільний» 

- Жовтень – «За Україну, за честь і волю» 

- Листопад – ««Я відповідальний громадянин своєї держави» 

- Грудень - «Традиції України» 

- Січень  - «Краса у творчості» 

- Лютий – «Поважаймо традиції народу» 

- Березень – «Весна іде, красу несе!» 

- Квітень - «Хто природу не тривожить, тому вона допоможе» 

- Травень – «У кожній дитині сонце!» 

1.Виховна робота в школі 

Виховна робота в школі планувалась згідно вимог освітньої програми і направлена на орієнтоване 

виховання особистості.    Педагогічний колектив школи в 2019-2020 н.р. працював над науково-

методичною проблемою   «Формування гуманної, всебічно розвиненої, творчої особистості, здатної 

до соціальної адаптації, індивідуалізації та інтеграції в соціальному оточені».   Виконання основних 

завдань і реалізація основних принципів виховання здійснювалася за такими пріоритетними 

напрямками: художньо-естетичним,  здоровʼя- зберігаючими, родинно-сімейним, превентивним, 

національно-патріотичним та профорієнтаційною роботою в школі. Протягом  навчального року 

цими напрямами були охоплені майже всі творчі справи. 

Згідно річного плану та плану виховної роботи,   2019-2020 н. року були проведені  65 заплановані 

виховні заходи за такими пріоритетними напрямками: художньо-естетичним,  

здоровʼязберігаючими, родинно-сімейним, екологічним,превентивним, національно-патріотичним 

та профорієнтаційною роботою в школі. 

 

Активність класів: 

1-4 кл. 

І місце -3-А (140) 

ІІ місце – 1-Б (135) 

ІІІ місце – 1-А (110) 

 

5-7 кл. 

І місце -6-Б (130) 

ІІ місце – 5-В (125) 

ІІІ місце – 6-В (110) 

 

 

8-11 кл. 

І місце -10-А (210) 

ІІ місце – 9-Б (115) 

ІІІ місце – 8-А (75)
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Виховна робота класних керівників 

Результати виконання виховної роботи класними керівниками були проаналізовані в наказах  

«Про виконання планів виховної роботи класними керівниками за І семестр», № 2 від 

03.01.2020 року та 

«Про виконання планів виховної роботи класними керівниками за ІІ семестр», № 101 від 

02.06.2020 року. 

Художньо-естетичне виховання. 

Прийняли участь у міські заходах, конкурсах, фестивалях- 35 – 25 (21) призових місць –  44 

(79) (відповідальні Стрельцова І.Л., Дмитрів Т.С., Новицька О.М., Карленко О.А, Кудря А.А., 

Пшенична М.В.): 

І місце -12 (52) 

ІІ місце – 13(14) 

ІІІ місце –19 (13) 

Активність учнів- 1-4 кл. – 23 учня 

5-10 кл. – 22 учня 

 

Підсумки конкурсів відображені у підсумкових наказах: 

«Про підсумки КТС «Шкільні роки-чудесні» №256/1 від 05.10.2019 року  ; 

«Про підсумки КТС «З Україною в серці»  №276 від 04.11.2019 року; 

«Про підсумки КТС «Я відповідальний громадянин України» №294 від 02.12.2019 року; 

«Про підсумки КТС «Традиції України» №312 від 28.12.2019 року. 

«Про підсумки КТС «Краса у творчості» №52 від 24.02.2020 року 

«Про підсумки КТС «Поважаймо традиції народу» № 56 від 16.03.2020 року 

Згідно річного плану та плану виховної роботиза за 2019-2020 н. рік були проведені  35 

запланованих виховних заходів  за такими пріоритетними напрямками: художньо-естетичним,  

здоровʼязберігаючими, родинно-сімейним, превентивним, національно-патріотичним та 

профорієнтаційною роботою в школі. 

Цими напрямками були охоплені майже всі справи року.   Серед них: 

- участь у заходах присвячених Дню народження міста 

- заходи до Дня народження школи (посвята у Довженківці для учнів 1 класів,  ярмарка 

«Співдружність вітає!», музичні перерви та танцювальні флешмоби) (відповідальні: педагог-

організатор Дмитрів Т.С., вчитель хореографії Бурдіна А.О., керівник гуртка «Рідна пісня» 

Розновська А.Ю.) 

- місячник морально-правового виховання (з 12 листопада по 10 грудня 2019 року) (наказ № 

276 від 04.11.2019року ). 

- екскурсії до музею та картинної галереї 

-спортивно-розважальні заходи : «Козацькі забави», для учнів 2-3 класів, «Ми - козачата», для 

учнів 3-4  класів   (відповідальні: педагог-організатор Дмитрів Т.С., вчитель фізичної культури 

Овчаров В.П.) 

- захід до Дня рідної мови та писемності (відповідальні: Романович І.В. та Данилова О.П.) 

- участь  у міському заході присвяченого 125-річчю О. Довженка, яке відбувся 10 вересня 2019 

року в приміщені Палацу Культури. Учні 9-Б класу (класний керівник Кумановський О.А.) 

відвідали кінотеатр, де переглянули фільм «Поема про море» О.Довженко. 

-04 жовтня   учнями 11-А класу було організовано захід до Дня працівників  освіти.   

(відповідальні ЗДВР Стрельцова І.Л., педагог-організатор Дмитрів Т.С. вчитель художньої 

культури Новицька О.М., вчитель образотворчого мистецтва Пшенична М.В., класні 

керівники Лисенко Т.Т., Білявська Т.Д., та класний керівник 11-А класу Ченкова І.В.); 

- «Посвята в п`ятикласники», для учнів 5-х класів (відповідальна Дмитрів Т.С.) 

-шкільний «Х-фоктор» , для учнів 2-11 класів (відповідальна Стрельцова І.Л.); 

- заходи присвячені роковинам Голодомору на Україні та Дню Гідності та Свободи; 

-лекторій «Два Довженка», для учнів 9-11 класів. 

-  виховні години, бесіди, усні журнали, уроки мужності на теми: «6 грудня – День Збройних 

Сил України», «Збройним Силам України присвячується» , «Курс молодого бійця», для10-11 

класів (відповідальні: ЗДВР Стрельцова І.Л., вчителі «Захисту Вітчизни» Вашкур П.Я, 

Комишанова Т.А.). 
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-  заходи, присвячені Дню Святого Миколая, для 1-4 класів (відповідальні-   педагог-

організатор Дмитрів Т.С. та вчитель музичного мистецтва Новицька О.М., вчителем 

хореографії Бурдіною А.О.) 

- акції «Збережи дерево», «Милосердя», «Привітання військовослужбовців 57 окремої бригади 

з новорічними святами»_ 

- свято «Щедрий вечір, добрий вечір». 

- захід до Дня Соборності України для учнів 5-7 класів «Єдина і неподільна Україна!», 

історичний квест «День Соборності»,акцію «Ланцюг єдності», 

- заходи до міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. 

- вечір зустрічі випускників. 

- конкурс декоративно-прикладного мистецтва «Знай, люби свій рідний край». Всього на 

конкурс подано 25 робіт, з них призових – 16 робіт, направлених на обласний етап – 4 роботи. 

Під час дистанційного навчання на період карантину, в березні– травні пройшли такі 

заходи: 

1) Створено інформаційні листівки для соціальних мереж «Як захистити себе від вірусу», 

«Основне про Covid-19» 

2) Фото-челендж «Я навчаюсь дистанційно». 

3) Онлайн естафета «Зробимо один одного краще» 

4) Фоточелендж «Найулюбленіша гра». До Міжнародного дня настільних ігор учнівське 

врядування запропонувало провести фоточелендж «Моя найулюбленіша гра». Усі 

фотоматеріали учні за згодою батьків опублікували у гугл-класах та соціальних мережах 

5) Участь в онлайн конкурсі «Таврійський барвограй» 

В номінації «Вокал» прийняли участь Латайтіс Артем (5Б), Тельнов Тимур (4Б), Конопацька 

Єлизавета (10А), Ільїна Марія (10-А), Кехтер Влада (10-А), колектив 3А класу 

В номінації «Музичне виконання» прийняли участь Панченко Вікторія (9-Б), Безугла Марія та 

Гітін Назар (6-В) 

В номінації «Художнє слово» прийняли участь Ільїна Марія (10-А) Василина (1-Б) 

В номінації «Фотомистецтво» та «Образотворче та Декоративно-прикладне мистецтво» 

найактивнішими були 7-А, 8-А, 6-Б, 1-Б,5Б,6В,1В класи 

6) Участь в онлайн конкурсі «Весняні забавляння» 

7) Створення відео-галереї до Дня Перемоги «Збережемо пам'ять про подвиги». 

8) Фотоконкурси «Моя сім'я», «Моя матуся 

9) Створення відеофільму «День вишиванки», «Моя матуся», «Веселі шкільні моменти» 

10) Створення та організація онлайн-трансляції свята «Останній дзвоник - 2020» 

11) Участь у конкурсі малюнків «Мої права». 

За підсумками роботи  необхідно звернути увагу на  правильний розподіл обов’язків та 

доручень класам та класним керівникам . 

Профорієнтаційна робота. 

Проведені ряд профорієнтаційних заходів: 

-зустіч з представниками Херсонської філії Одеської академії внутрішніх справ; 

- зустріч з працівниками МНС. 

- зустріч  з представником національного  університету Одеської морскої академії Калуєв  

А.Ч. 

-  екскурсія до ДНЗ «Новокаховське вище професійне училище №14, відвідування майстер-

класів за професіями. 

- зустріч  з представником Національної академії національної гвардії України  - Ящишиним 

С.О; 

- бесіда з спеціалістом   Центра Зайнятості   Гладченко О.М.; 

- зустріч з представниками Київського    військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації; 

- екскурсії до «Навчально-професійного центру» м. Нова Каховка, для   учнів 6-Б(кл. 

кер.Данилова О.П.), 8-А (кл.кер. Карленко О.А.), 8-Б (кл.кер.Білявська Т.Д.) 

Робота учнівського врядування. 

Дитяча організація «Довженківець», під керівництвом педагога-організатора Дмитрів Т.С. та 

ЗДВР Стрельцової І.Л., плідно почала працювати з початку     навчального року. На початку 
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вересня відбулися настановчі збори ради справи та чергових командирів. Кожен учень знав свої 

доручення та одразу почав працювати.  

     Учнівське врядування активно приймало участь у різних виховних шкільних та міських 

заходах. Під керівництвом вчителя образотворчого мистецтва Пшеничної М.В. учні 

оформлювали актову залу, школу до різноманітних заходів. 

У вересні розпочався КТС «Шкільні роки чудесні». У цей період відбулися такі заходи: 

1.День народження школи. На початку дня було організовано святкову лінійку біля 

пам’ятника О.П. Довженка, де традиційно були зібрані всі учні школи та проведено посвяту 

першокласників у Довженківці. Протягом дня було створено музичні перерви на подвір’ї 

школи, проведено танцювальні батли серед учнів 8-11 класів. Організовано ярмарку шкільних 

співдружностей «Співдружність вітає», де всі класи ласували солодощами учнів школи. 

2. День Народження міста. Учні школи підготували малюнки для конкурсу «Моє рідне місто», 

разом з вчителями прийняли участь у концертній програмі до Дня міста. Учні 8-А,Б, 9-А,Б, 10-

А класів  взяли активну участь у  флеш-мобі, вальсі та у відеопривітанні до  Дня міста. 

3.Протягом місяця педагог-організатор та шкільне врядування оформлювали виставки, 

стіннівки :«Олімпійська гордість Нової Каховки», до «125-річчя з Дня народження О.П. 

Довженка», до Дня народження школи, до Дня народження міста.         4. Оформлювали 

тематичні куточки, проводили моніторинг. Випустили газети «Довженківець та «Черговий 

Довженківець». 

5. 18 вересня відбулося традиційне шкільне свято – День народження школи. У підготовці до 

свята брали участь учні всіх класів. Сектор «Сюрприз» брав участь у підготовці святкової 

ярмарки «Співдружність вітає!». Учні секторів «Здоров’я» та «Сюрприз» об’єдналися та 

провели флешмоб. 

У  жовтні відбулися заходи КТС « З Україною в серці» : 

1.Вибори президента шкільного врядування. Кандидатами на посаду президента школи були 

такі учні: Демянішена Мар’яна (8-А), Севцов Антон (8-А), Панченко Вікторія (9-Б) та Ютіна 

Вероніка (9-Б), Конопацька Єлизавета (10-А). 

Вибори проходили в 4 етапи: 1. Підготовка передвиборчої програми, 2. Передвиборча агітація, 

3. Дебати, 4. Вибори. Кандидати представили свою передвиборчу програму, провели дебати, 

на яких познайомили виборців із своїми планами  та відповіли на їх запитання. На дебатах 

були присутні представники 7-Б, 8-А, 9-Б класів, інші проігнорували. 22 жовтня відбулися 

вибори президента школи. В виборах приймали участь не тільки учні (7-11класів) та вчителі 

школи але і інші робітники школи. Явка виборців склала 80%,було опрацьовано 196 бюлетнів. 

За підсумками голосування маємо такі   результатами: 14 голосів віддано Дем’янішиній 

Мар’яні (8-А), 31 – Панченко Вікторії (9-Б),  32 – Ютіній Вероніці (9-Б), 59 – Сівцову Антону 

(8-А), 60 – Конопацькій Єлизаветі (10-А). Отже  президент школи - Конопацька Єлизавета (10-

А). 

2.Святкова програма до Дня Вчителя «Серце віддаю дітям». В цей день в школі працювало 

учнівське самоуправління та учні 11-А класу. Організовано ранкову зустріч вчителів, створено 

концерт від співдружностей та гра під назвою  «Вчителі проти учнів». Організовано святкові 

привітання та квіти для вчителів. 

3.Заходи до Дня українського козацтва. Педагог-організатор та Міністерство здоров’я та 

спорту організували спортивні змагання серед учнів 3-4  класів «Козачата». 

У межах проведення КТС «Я відповідальний громадянин своєї держави», в листопаді, 

пройшли такі заходи: 

1. Конкурсно-розважальна  «Посвята в п’ятикласники», для учнів 5-х класів. 

2.Вечір відпочинку для старшокласників «Шкільний Х-фактор», для учнів 8-11. Найбільш 

активними класами були 10-А та 8-А. Учні 9-А,Б класів продемонстрували по 1 номеру. 

Результати: 

Ільїна М. 10-А – І місце 

Кехтер В. та Самодіна С. 10-А – ІІ місце 

Ютіна В. 9-Б – ІІ місце 

Малова А. 10-А –ІІІ місце 

3. 20 листопада 2019 року до Дня дитини організовано виставку «Права дитини». З 20 по по 22 

листопада учнівським врядуванням проведено тематичний тиждень «Булінг – це не круто». 
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Організовано інформаційну виставку, конкурс плакатів серед учнів 5-11 класів. 

4. 21 по 22 листопада 2019 року пройшли заходи присвячені роковинам Голодомору на 

Україні та Дню гідності та свободи (класні години, інформаційні п`ятихвилинки, 

інформаційна виставка). Учні 8-Б класу разом із класним керівником Білявською Т.Д.  

відвідали міський захід до Дня гідності та свободи. 

У  грудні пройшли заходи КТС «Традиції України» : 

1.Святкова програма для учнів 1-4 кл.до Дня Святого Миколая, Організовували святкову 

програму Дорофєєв Артур (10-А), Ютіна Вероніка, Греб Олег, Ямщиков Костя (9-Б), Голер 

Анастасія (7-А), Черніговський Артем(6-Б), Лебьодкіна Яна(6-В, Ютіна Анна(5-В), разом з 

організатором, вчителем музичного мистецтва Новицькою О.М., вчителем хореографії 

Бурдіною А.О. та хореографічним колективом «Акварельк» 3-А класу. 

2.Привітали з новорічними святами (солодощами, ялинками, вітальними листівками, 

фруктами) військовослужбовців 57 –ї окремої пішохідної бригади (1-А,1-Б, 1-В,2-Б, 3-А,3-Б,4-

Б, 5-А, 6-Б, 7-А,9-Б 

3.На високому рівні були проведені новорічні  заходи: 

Акція «Новорічне оформлення класної  кімнати». Найактивніші класи 9-А, 5-А, 10-А, 5-В, 7-

А,8-Б, 6-В,5-Б, 2-В, 4-Б 2-А 3-А 1-А 1-Б 1-В 3-Б. 

- Для учнів 1-5-х класів  - шоу-програма студії «Позитив» 

- Для 6-7 кл – конкурсна програма «Новорічний калейдоскоп» 

- Для 8-11 кл – конкурс КВК «Новорічна казка». 

 

У січні пройшли такі заходи  : 

1) Свято «Щедрий вечір, добрий вечір». Традиційно під час святкування циклу новорічних 

свят організовано привітання шкільних колективів, міських установ 

2) Захід до Дня Соборності України для учнів 5-7 класів «Єдина і неподільна Україна!». Для 

учнів 7 класів організували історичний квест «День Соборності». В цей день проведено 

акцію «Ланцюг єдності», створено інформаційні куточки, вчителями предметниками 

проведено тематичні п’ятихвилинки та виховні години. 

3) Заходи до міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. Створено інформаційні куточки, 

вчителями предметниками проведено тематичні п’ятихвилинки на уроках історії. 

У лютому пройшли такі заходи  : 

1) Вечір зустрічі випускників. Під час підготовки до заходу створено більше 10 відеофільмів 

про шкільне життя випускників. Активну участь у підготовці свята прийняли учні 3-А 

класу (Розновська А.Ю.), 6-Б (Данилова О.П),,8-.А (Карленко О.А.),7-А (Єліна Н.К.) 4-А 

(Кононенко Т.В.), 

2) Конкурс декоративно-прикладного мистецтва «Знай, люби свій рідний край». 

Найактивнішими учасниками конкурсу були такі класні колективи: 1-А (Жалдибіна Л.В.), 

1-Б (Грудницька Н.П.), 1-В (Бужинська О.М.), 5-Б (Корженюк М.В),6-Б (Данилова О.П),6-В 

(Мельник Т.В),8-А (Карленко О.А),7-А, (Єліна Н.К)10-А (Романович І.В),3-А (Розновська 

А.Ю.) 

За підсумками роботи  у ІІ  семестрі необхідно звернути увагу на  правильний розподіл 

обов’язків та доручень класам та класним керівникам. 

Необхідно взяти під контроль відвідування зборів чергових командирів 5-х класів 6-А,В, 9-А 

та 11-А класів. 

Не кожний місяць проводився випуск шкільної газети «Довженківець», звернути увагу на 

роботу міністерства PR company. 

 

Спортивно-масова робота 

Спортивно-масова робота в школі організована на достатньо високому рівні 

(відповідальні- Вашкуру П.Я., Овчарову В.П.), це:   21  призових місць у міських та обласних 

змаганнях: 

І місць – 10 

ІІ місць -6 

ІІІ місць - 5 

2. Спортивно-масова робота в школі організована на достатньо високому рівні (відповідальні- 
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Вашкур П.Я., Овчаров В.П.), це -15 призових місць: 

- міська спартакіада присвячена Олімпійському тижню та Дню фізичної культури та 

спорту (06.09.19). 

- легка атлетика: біг 60 м.,  стрибок у довжину, штовхання ядра- 

    ІІ місце – Пугачов Даніїл (9-А), Соболь Євгеній (10-А); 

ІІІ місце –   Смислов Олександр (9-А), Горбач Данило (11-А), Василенко Кароліна (8-Б); 

- Х юнацькі спортивні ігри Херсонщини 2019 р.(08.10.19)-ІІІ місце 

-легкоатлетичні «Старти надій» (на першість міста) (16.10.19.) - І місце,; 

- легкоатлетичний крос (залік спартакіади школярів міста) (18.10.19)-ІІ місце; 

-легкоатлетичний крос (першість області)-ІІ місце по області; 

-спартакіада «Старти надій» (першість області) (24.10.19)- І місце; 

- відкритий чемпіонат області з легкоатлетичних метань пам`яті Юрія Піскунова   (25.10.19)-ІІ 

місце –Овчинкіна Наталія.(6-А),Василенко Каролина (8-Б),Соболь Євген (10-А), ІІІ місце-

Кіпрушев Єлісей(9-А); 

-   участь у Всеукраїнському фізкультурно-патріотичному фестивалі «Козацький     гарт» 

(13.11.19)-ІІІ місце по місту; 

- у грудні 2019 року  команда учнів ЗОШ №1 прийняла участь у  змаганні «COOL GAME», де 

посіли - у міському етапі - І місце, та ІІ місце - на регіональному рівні 

Гурткова робота. 

Поряд із навчальним процесом у школі приділяється велика увага розвитку творчих та 

інтелектуальних здібностей учнів, залученню їх до різноманітної  діяльності за інтересами. На 

базі школи працювало 10 гуртків, у яких задіяно 172 учні. 

Шкільні гуртки працювали згідно з планом школи.   Результати роботи гуртків відображено в 

наказі «Про виконання планів керівниками гуртка та педагом-організатором» № 99 від 

02.06.2020 року. 

 

 

Превентивне виховання 

( робота соціально-психологічної служби). 
У 2019-2020 році робота з превентивного виховання проходила на належному рівні. Була 

організована робота з профілактики правопорушень , контроль запізнення учнів на уроки, 

рейди «урок», «тютюнопаління», рейди-відвідування кризових сімей, місячник морально-

правового виховання,  ( наказ  № 323 від 01.11.2019), психолого-педагогічний всеобуч батьків, 

засідання Ради профілактики,  бесіди для учнів та батьків, виступи на батьківських зборах, 

Організація дітей групи-ризику та ВШО для виконання суспільно-корисної діяльності. 

Проведена профорієнтаційна робота  : 

- екскурсія на Північно-Кримський канал учнів 6-Бкласу; 

-зустріч з начальником ДПРУГУ ДНС України в Херсонській області Тиркало І.В.; 

-зустріч з представниками Мелітопольського державного університету; 

- зустріч з представниками професійних закладів м.Нова Каховка. 

Соціальний педагог Панкова М.С. та психолог Болбот Т.П., ведуть профілактичні бесіди     з 

учнями, надають допомогу класним керівникам та батькам проблемних учнів. 

1. Соціальним педагогом в період 2019-2020 н.р. було здійснено 180 індивідуальних та 

групових консультацій батьків, учнів, вчителів. Основна тематика звернень це надання 

безоплатного харчування, пільгові категорії, оздоровлення, девіантна поведінка та ін.. 

2. Психологом було проведено 224 індивідуальних консультацій: 58 – з батьками,  102– з 

вчителями, 61 – з учнями школи. 

3. Виступи на батьківських зборах (19) у: 

-1-А, 1-Б,1-В, 3-А,3-Б, 4-А, 4-Б, 5-А, 5-Б, 5-В, - 6-Б 7-А, 7-Б, 9Б,11-А; 

- Проводилися корекційно-розвивальні заняття з учнями 1-х класів, 5-А класу, учнями 

«групи ризику» та учнями групи ВШО; тренінг «Коло Друзів» для дітей з особливо-

освітніми потребами та тренінг «Толерантність»,  для 4- 5-х класів, тренінг «Дружба. Я і 

Віктор Іванович розповів про реальні історії та факти 

свого  життя в часи війни в Афганістані. Усі присутні 

із захопленням слухали гостя та робили висновки.  

Ми завжди повинні пам’ятати історію  

                                                              Представник 

учнівського врядування  

                                                                                              

Давиденко Євгенія. 

Віктор Іванович розповів про реальні історії та 

факти свого  життя в часи війни в Афганістані. 

Усі присутні із захопленням слухали гостя та 

робили висновки.  Ми завжди повинні 

пам’ятати історію  

                                                              

Представник учнівського врядування  

                                                                                              

Давиденко Євгенія. 
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мій клас»  для учнів 9-Б і 10-А кл.,тренінгове заняття «Конфлікти. Шляхи рішення» для 

учнів 5-В, 7-А, 8-А, 9-А,11-А кл. 

- Проведено соціальне обстеження дітей-сиріт та сімей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах. 

- Велося спостереження за учнями пільгових категорій та тими, чиї сім’ї знаходяться 

в складних життєвих обставинах. 

- Відвідано 2 опікунські родини (Кужелева К. 8-Б, Шишкіна Н. 7-А). 

- Відвідано 2 родини, діти яких без поважних причин пропустили заняття (Купріянов К. (9-

Б), Виговський Д. -11-А ) 

Здійснено 30 профілактичних рейдів «Урок» та 28 «Тютюнопаління». Але гострим на 

даний момент залишається питання що до  запізнень   та прогулів уроків без поважних 

причин, а також зовнішній вигляд учнів, особливо в паралелях 7-10 класах. 

- Щомісяця проводиться засідання шкільної Ради профілактики. Всього було проведено 22 

засіданя, на яких розглянуто 38 питань, з них особових справ учнів – 20. 

На кінець навчального року на ВШО перебуває 6 учнів Панченко М.( 2-А), Стрельніков Ю., 

Мартищенко М. (4-А ), Гасенко О.( 8-А), Іжмаков І., Сапожніков В.( 9-А), на обліку групи-

ризику 3 учні Любарський О.( 4-А), Бабаєв К.( 8-Б), Купріянов К.( 9-Б). 

Було знято з групи ризику   9-А Шерман С. 

Проведено ряд заходів в рамках місячника морально-правового виховання, здійснено рейди 

«Урок» та «Тютюнопаління». Також соціальним педагогом спільно з колегами здійснено 13 

рейдів «Як живеш дитино?», відвідано 9 родин, у яких проживають учні школи, що 

перебувають в СЖО. Робота соціально-психологічної служби проведена на задовільному 

рівні. 

 

Рекомендації по виховній роботі: 

1. Спланувати та винести на засідання МО та обговорити наступні питання: (протягом 

2020) 

- Особливості роботи з важкими підлітками через призму гуманізації. 

- «Проведення виховної роботи класним керівником в умовах карантину» (від. 

Данилова О.П..). 

- «Організація роботи з учнями, які опинилися у складних життєвих ситуаціях» 

(від.соц.педагог Панкова М.С.). 

- «Збереження здоров`я дітей з особливими освітніми потребами» (від. Данілова 

Д.О.) 

2. Психологу Болбот Т.П. підготувати цикл тренінгів для проведення батьківських зборів 

для батьків 1 та 5 класів з теми «Родинна твердиня» . 

3. Керівникам гуртків продумати та підготувати звіти роботи гуртків: 

- «Хореографічний гурток»-звітний концерт до Дня сім`ї (термін 15.05.2020 рік) (від. 

Бурдіна А.О.); 

- «100ф»- перегляд робіт членів гуртка (термін,  квітень 2021 (до міжнародного дня 

мультфільма) (від. Курінкова О.М.); 

- Медіа-центр «Довженківець» - перегляд робіт членів гуртка (термін вересень 2020( 

до міжнародного дня кіно) (від. Маринич Д.В.) 

- «Рідна пісня» - звітний концерт до Дня музики (термін, жовтень 2020року) 

4. Класним керівникам 1-11 класів включити в плани виховної роботи проведення класних 

годин та батьківських зборів з гуманізації, розробки цих заходів здати ЗДВР 

Стрельцовій І.Л. (термін , протягом року) 

5. Керівникам ШМО класоводів та класних керівників розробити графіки проведення   

виховних годин, свят співдружності та загальношкільних свят (термін серпень 2020). 

6. Взяти на контроль якість проведення батьківських зборів класними керівниками 

(протягом року). 
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Зміцнено матеріальну базу школи: 
1. За бюджетні кошти: 

- Медикаменти    -  13425,50 грн. 

- Дезінфікуючи засоби   -  84820,00 грн. 

- Миючи та господарчі товари  -   5586,40 грн. 

- Предбання  класних журналів  -   5180,00 грн. 

- Меблі НУШ    -  76834,00 грн. 

- Дидактика НУШ    -  42990,00 грн. 

- Оргтехніка НУШ    -  32916,00 грн. 

 

 ВСЬОГО: - 261751,90 грн. 

 

Покращено матеріальну базу для підтримки учнів з ООП (державна субвенція): 

- Проектор    - 16955,00 грн. 

- Бігова доріжка    - 34999,20 грн. 

- Оргтехніка (планшети) 2 шт.  - 12621,80 грн. 

 

 ВСЬОГО: - 64576,00 грн. 

 

Роботи по обслуговуванню будівлі школи: 

-  ремонт системи опалення, ремонт даху, ремонт системи водопостачання: - 99512,70 

грн. 

- Встановлення вікон в кабінетах історії і інформатики           - 49897,70грн. 

 

  ВСЬОГО:       - 149410,40 грн.

     

 

2.  Благодійні внески, гранти, дарунки  

2.1. Для ремонту школи (фарба, вапно, цемент) - 7995грн.  

2.2. Товар у вигляді грантів і дарунків:  

- меблева стінка      - 22140грн. 

– кухонний інвентар     - 3094, 08 грн. 

– ролети в ресурсну кімнату   - 6000грн.  

- дидактичні ігри для логопеда    -  500 грн 

– Лего-набори        - 3007,80 грн. 

– відеокамери     -  6881грн. 

 

 ВСЬОГО:          -  49619,88 грн. 

  

3. Спонсорські товари: 

  - Госп.товари та миючи    - 5134,94 грн. 

  - Канц.товари     - 2195,65 грн. 

  - Обслуговування оргтехніки   - 2280,00 грн. 

  - Свята, подарунки переможцям   - 2287,09 грн.     

 

           ВСЬОГО:          - 11897,68 грн. 
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Завдання на 2020-2021 н.р. 
 

1. Спрямувати методичну роботу школи на  реалізацію     IІІ  етапу науково-методичної 

проблеми «Формування освітнього простору нової української школи». Зосередити увагу 

на новому змісті освіти, заснованому на формуванні компетентностей, потрібних для 

успішної самореалізації в суспільстві, педагогіки  партнерства між  учнем, учителем і 

батьками. Орієнтуватися на дитиноцентризм, потреби учня в освітньому процесі (протягом 

року, відп. НМР школи). 

2. Удосконалити  методичну роботу з підвищення педагогічної майстерності з питань 

впровадження дистанційної освіти. Провести навчально-методичні семінари 

«Впровадження дистанційного навчання в освітній простір школи» (протягом року, відп. 

адміністрація). 

3. Створити сучасне освітнє середовище НУШ, комфортні умови для навчання і    

перебування учнів з ООП, використовувати комфортні умови для розвитку, реалізацію 

природного потенціалу учнів з ООП(протягом року, відп. адміністрація, вчителі - 

предметники). 

4. З метою впровадження інклюзивного навчання, вдосконалення педагогічної майстерності, 

створити методичне об’єднання асистентів вчителів із залученням до його роботи 

логопеда, дефектолога, психолога, соціального педагога (вересень 2020р.,відп. Новицька 

О.М.). 

5. Організувати  на базі  10  класу профільне навчання відповідно до навчальних запитів учнів 

та батьків і матеріально – кадрового забезпечення(вересень 2020р.,відп. Шкуренко О.А.). 

6. Спрямувати методичну роботу школи на  реалізацію     програми дослідно-

експериментальної роботи  «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно орієнтованої 

освіти на засадах гуманної педагогіки в середній загальноосвітній школі» (вересень 

2020р.,відп. ЗДВР Стрельцова І.Л.) 

7. Провести творчі звіти керівників гуртків (квітень 2020р. відп. ЗДВР Стрельцова І.Л.) 

8. Поставити на контроль проведення батьківських зборів класними керівниками (протягом 

року, відп. ЗДВР Стрельцова І.Л.) 

9. Організувати клуб старшокласників «Дебати» (протягом року, відп. ЗДВР Стрельцова І.Л) 

 

10. Створення кабінету логопеда, облаштування кімнати школяра. 

 

 Звіт директора школи прийнято за оцінкою «задовільно». 

 

 

Директор школи   Олена ЗУЙКО 


