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1. Коротка характеристика закладу освіти: структура, контингент 

учнівського та педагогічного колективу тощо. 

 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 307 з поглибленим вивченням 

природничих наук Деснянського району міста Києва розпочала свою 

діяльність з 1 вересня 1993.  
Заклад загальної середньої освіти прагне підняти рівень якості освіти до 

сучасних українських та світових стандартів.  

Структура школи включає три ступені: 

 І ступінь - початкова школа( 1 - 4 класи); 

 ІІ ступінь - середня школа (5 - 9 класи ), 8 - 9 класи – класи з 

поглибленим вивченням предметів природничого циклу; 

 ІІІ ступень - старша школа ( 10 - 11 класи) – профільні класи з 

поглибленим вивченням предметів природничого циклу.  

У залежності від власних уподобань, здібностей, вибору майбутньої професії 
учні можуть продовжувати навчання відповідно до профілю. 

Викладання навчальних предметів у 1 - 11 класах здійснюється 

українською мовою. У школі з 1 класу вивчається англійська та німецька  

мови. У 2019-2020 н. р. школа працювала за п’ятиденним робочим тижнем.   
Навчалося 1153 учнів (40 класів), з них: 

1 - 4 кл. – 518 учнів (17 класів, 69 учнів з високим рівнем навчальних 

досягнень);  
5 - 9 кл. – 494 учнів (17 класів, 51 учень з високим рівнем навчальних 

досягнень);  

10 - 11 класи – 141 учнів (6 класів, 11 учнів з високим рівнем навчальних 

досягнень),6 учнів отримали свідоцтва з відзнакою, 7 учнів – Золоту медаль,  
12 учнів – Похвальну грамоту. 

        У 2019-2020 н. р. в школі працювало 80 педагогічних працівників  із них 

21 -  працівників пенсійного віку. 
Серед педагогів: 1 має звання  «Відмінник освіти України», 9 – 

«Учитель-методист», 30 – «Старший учитель», 56 – вищу кваліфікаційну  

категорію;  9 – І категорію, 6 – ІІ категорію, 9 – спеціаліст. 
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2. Завдання і  проблеми, над якими працював заклад. 

 

Протягом 2019-2020 н. р. освітній  процес в школі  було  спрямовано на 

виконання Конституції України, Законів України  «Про загальну середню 
освіту», «Про освіту», Державної національної програми «Освіта» (УКРАЇНА 

ХХІ СТОЛІТТЯ), Концепції профільного навчання у старшій школі, Концепції 

розвитку української мови, культури та виховання історичної пам’яті  у жителів 
міста Києва на 2015-2020 роки, Концепції Державної цільової соціальної 

програми національно-патріотичного виховання на 2016-2020 роки  та інших 

документів про розвиток освіти.  

Основою всіх перетворень у школі стало реальне знання потенційних 
можливостей дитини, прогнозування потреб  та моделі розвитку особистості, 

необхідність застосування в освітньому процесі особистісно-орієнтованих 

педагогічних технологій.  
Упродовж навчального року педагогічний колектив школи працював  

над науково-методичною темою: «Створення сучасного освітнього та 

інформаційно-розвивального простору як необхідних складових якісної 

освіти засобами дистанційного навчання». 
Напрями роботи, над якими працював колектив школи у 2019-2020 

навчальному році: 

1. Пілотування оновлених освітніх програм початкової та загальної 
середньої освіти у рамках Нової української школи. 

2. Забезпечення впровадження в освітній процес елементів STEM-

освіти, що є визначальним для розбудови наукового та 

інноваційного потенціалу, оформлення компетентностей 
особистості, підвищення вимог до викладання природничо-

математичних дисциплін, контроль за якістю освіти, підтримка 

експериментальної роботи педагогів, підвищення якості освітніх 

послуг та забезпечення інформування громадськості, активізація 
використання інтерактивних технологій у всіх сферах 

життєдіяльності школи. 

3. Впровадження профільного навчання. 
4. Впровадження проєкту «Школа повного дня». 

5. Впровадження особистісно-зорієнтованих методик навчання учнів 

з метою забезпечення педагогічних умов соціалізації молоді та 

виховання в них життєвих компетенцій за педагогічною 
технологією «Росток». 

6. Створення умов для самореалізації обдарованих і талановитих 

дітей (раціональне використання варіативної складової 
навчального плану). 

7. Наукове забезпечення проектно-пошукової діяльності вчителів та 

учнів школи. 

8. Впровадження методу проєктів в освітньому процесі. 
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9. Оновлення змісту партнерства: батьки - учні – вчителі. Гуманізація 

стосунків між батьками, учнями, вчителями з  посиленням 
виховного впливу на учнівську молодь. 

10. Впровадження концепції інформатизації школи та використання 

комп’ютерних технологій в освітньому процесі. 

11. Збереження кращого вітчизняного педагогічного досвіду та 
традицій школи. 

12. Забезпечення умов для зростання професійної компетентності 

вчителів школи. 
13. Формування навичок здорового способу життя  у молодого 

покоління. 

14. Зміцнення матеріально-технічної бази школи та створення інших 

необхідних умов для забезпечення навчально – виховного процесу 
на сучасному рівні. 

У 2019-2020 н.р. діагностична, аналітична  та корегуюча робота 

колективу  та адміністрації школи була спрямована на: 
- дотримання чинного законодавства в ґалузі освіти; 

- забезпечення комплексу умов для навчання і виховання дітей; 

- оновлення змісту та технологій навчання природничих наук; 

- вихованню почуття поваги до державних символів, формуванню духовних 
і громадянських цінностей, усвідомленню своєї причетності і 

відповідальності за долю країни і народу України; 

- створенню безпечних умов для навчання (проведення уроків основ 
здоров’я, чергування вчителів під час перерв, формування навичок 

здорового способу життя, профілактика негативних явищ серед учнівської 

молоді); 

- формуванню цілісного ставлення до себе як до людини, до інших людей; 
- якісній перебудові управлінської діяльності, основними складовими якої є 

посилення впливу громадського управління, демократизація клімату у 

педагогічному колективі, що ґрунтується на партнерстві і співпраці всіх 
учасників освітнього процесу; 

- організації харчування дітей; 

- забезпеченню шкільної бібліотеки фаховими журналами, друкованою 

літературою, освітянською пресою; 
- дотриманню виконавської дисципліни (виконанню наказів, їх аналізу).  
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3. Створення умов для обов’язкового здобуття початкової, базової 

та повної загальної середньої освіти. Коротка характеристика 

мікрорайону. Сім’ї та учні, які порушують вимоги щодо 

здобуття загальної середньої освіти. Заходи, які вживалися 

закладом з метою їх повернення до навчання. 

 

На базі школи створені всі умови для здобуття учнями початкової,  
базової та повної загальної середньої освіти.  

     У школі створені необхідні умови для навчання і виховання учнів: 

світлі і затишні класні кімнати. Для проведення цікавого дозвілля  учнів 1-4 
класів є ігрова кімната, естетично оформлені зали. Учні 1–11 класів працюють у 

54 кабінеті. 

Три комп’ютерні кабінети укомплектовані 42 комп’ютерами.  

Продовжується робота з інформатизації бібліотеки. Комп’ютерною та 
офісною технікою оснащені робочі місця директора школи, його заступників з 

навчальної та виховної роботи, секретаря, бібліотекаря, вчителів біології                 

(2 кабінети), математики (1 кабінет), фізики (2 кабінети),  кабінети математики 
(1), географії (1) та хімії (1) обладнані відповідно до вимог законодавства для 

навчання за STEM-освітою, початкової школи (6 кабінетів), української мови та 

літератури (3 кабінети).  

У школі створені і оснащені необхідними засобами навчання 
спеціалізовані кабінети:  біології, хімії, фізики, географії. 

Уроки трудового навчання проводяться у майстерні обслуговуючої праці.   

Спортивна база школи включає дві спортивні зали, обладнані 
роздягальнями та душовою, басейн, необхідне спортивне обладнання. 

Окрім того, оновлений спортивний майданчик для 4-х видів ігор та два 

футбольних поля. 

Уроки «Захисту Вітчизни» проводяться у кабінеті допризовної 
підготовки, навички стрільби  учні здобувають у шкільному  та електронному 

тирах. 

За школою закріплений мікрорайон.  

Школою проводились такі заходи щодо роботи з учнями та їх батьками: 
- шкільним психологом була розроблена тематика зустрічей для 

батьківського клубу з метою роз’яснення батькам прав дитини;  

- завдяки плідній співпраці адміністрації школи, батьківського 
активу та учнів школи за минулий рік були проведені заходи, що 

сприяли зміцненню та налагодженню стосунків; 

- шкільний психолог проводила індивідуальні спілкування з 

батьками, брала участь у  засідання батьківського клубу. 
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4. Науково-методичне забезпечення роботи закладу. 

Робота педагогічної ради. Участь в експериментальній та 

інноваційній діяльності. 

У 2019-2020 навчальному році школа у своїй роботі керувалася 

Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Концепцією 

профільного навчання в старшій школі, Концепцією реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа», концепцією розвитку неперервної педагогічної освіти, наказом 
Управління освіти «Про організацію методичної роботи з педагогічними 

працівниками у 2019-2020 навчальному році» від 10.09.2019 р.  № 281 та 

іншими нормативними документами про розвиток освіти; продовжено роботу 
над створенням системи розвитку обдарованої особистості, виявлення творчих 

здібностей і талантів учнів, впровадженням в освітній процес наукового та 

інноваційного потенціалу. 

 Пріоритетними напрямами діяльності школи в 2019-2020 навчальному 
році було пілотування оновлених освітніх програм початкової та загальної 

середньої освіти у рамках Нової української школи, забезпечення 

впровадження в освітній процес елементів STEM-освіти, що є визначальним 
для розбудови наукового та інноваційного потенціалу, оформлення 

компетентностей особистості, підвищення вимог до викладання природничо-

математичних дисциплін, контроль за якістю освіти, підтримка 

експериментальної роботи педагогів, підвищення якості освітніх послуг та 
забезпечення інформування громадськості, активізація використання 

інтерактивних технологій у всіх сферах життєдіяльності школи, підтримка 

міжнародних партнерських зв’язків. 
 У 2019-2020 навчальному році організація освітнього процесу була 

підпорядкована темі «Використання сучасних інформаційних технологій – 

якісний інструмент розвитку мотивації до освітньої діяльності та саморозвитку 

в контексті НУШ». 
 Виховна робота базувалась на принципах інтегрованого виховання, а 

саме: забезпечення системи заходів економічного, правового, психолого-

педагогічного, соціально-педагогічного, інформаційно-освітнього характеру. 

 За основу методичної роботи школи бралися сучасні теоретичні 
положення та концепції новітньої вітчизняної педагогіки, визнання 

пріоритетної ролі особистості в забезпеченні її індивідуальних освітніх потреб; 

науково-методичне забезпечення в навчальній діяльності спрямовувалось на 
оновлення методів навчання, в основі яких лежить розвиток самостійності 

учнів, їхньої пізнавально-дослідницької діяльності. Творчому застосуванню 

методів і прийомів роботи з учнями сприяли реалізація принципів 

дискусійності, проблемності в процесі індивідуального групового і 
колективного навчання. 

 Керівництво та координацію методичної роботи з педагогічними 

працівниками здійснювала методична рада школи. З метою акумуляції нових 
інноваційних технологій, розробки та реалізації проблем, над якими працювала 
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школа в цьому навчальному році, продовжували роботу шкільні методичні 

об’єднання. 
 Так, згідно з планом роботи школи проводилися засідання предметних 

методичних об’єднань учителів, засідання з питання планування роботи з 

обдарованими учнями, науково-дослідницької та експериментальної роботи. 

 Творчо та результативно працювали творчі групи вчителів: початкова 
школа, керівник Сапцова Т.О.: «Інтегроване навчання як процес цілісного 

пізнання світу»; творча група, під керівництвом Нишук С.С.: «Успішні 

практики для STEM-навчання в середній та старшій школі»; «Формування 
компетентнісного підходу у вивченні предметів природничого циклу», керівник 

Нижник О.Г.; «Впровадження STEM-технологій в освітній процес», керівник 

Розанович Н.А.; «Підвищення розвитку мотивації при вивченні іноземних мов 

за допомогою сучасних інформаційних технологій», керівник Франкова О.В.; 
«Дослідник», «Пошуки інноваційних творчих форм і методів роботи для 

розвитку всебічно розвиненої особистості», керівник Волинко Н.В.. 

 В мережі Інтернет та на сайті Super.urok-ua.comвчителем математики 
Розанович Н.А. представлені презентації інтегрованих уроків. Учителі 

математики брали участь у міжнародній олімпіаді з математики «Кенгуру», 

«Олімпус»; проводили на базі школи районний семінар для вчителів 

математики на тему «Інтегровані уроки математики із застосуванням STEM-
технологій». Фізичні прилади, виготовлені учнями 8-х класів (учитель             

Нижник О.Г.), були представлені на районній виставці дитячої творчості.  

Значну роль учителі математики, фізики та інформатики приділяють 
позакласній роботі з учнями: були проведені конкурси на використання 

графічних методів розв’язування задач з фізики та математики, квести, 

змагання, гра «Цікаві повідомлення». Вчителі займаються науковою роботою, 

залучаючи до неї учнів. Результативністю такої роботи є призові місця, які 
посіли учні в районних, міських олімпіадах та конкурсах-захистах МАН. 

 Вчителі методичного об’єднання іноземної мови, голова об’єднання 

Франкова О.В., працювали над темою «Використання STEM-освіти на уроках 
іноземної мови». Були широко задіяні сучасні технології в багатьох проєктах: 

«Відомі британські винаходи», «Відомі британські вчені: Дарвін, Ньютон та 

Фарадей», «Уельс – не тільки країна пісень, але країна, де народилися відомі 

люди». Проводились різноманітні конкурси, брейн-ринги, квести, уроки-
вікторини. Так, Франкова О.В. та Дятлова В.О. провели урок-вікторину між 

учнями 8-х класів «Відомі мандрівники Британії», учні отримали чудову нагоду 

поєднати свої знання з географії та англійської мови; Стешенко І.В. та            
Дятлова В.О. провели Крок-Урок у 7-В класі, поєднавши знання англійської та 

німецької мов, географії, історії, праці, музики, образотворчого мистецтва. 

П’ятницький В.А. – круглий стіл «Відомі люди світу» з учнями 6-х класів, під 

час якого діти мали можливість зрозуміти, які риси характеру допомагають 
людям досягти своєї мети. Рогоза Л.А. підготувала виставу за казками Братів 

Грімм з учнями 4-х класів. Не можна оминути увагою і проведення шкільного 

етапу конкурсу «Spellingbee», який організували і провели вчителі              

Васьківська І.В., П’ятницький В.А., Франкова  О.В., Дятлова В.О. Треба також 
зазначити участь наших дітей і в такому важливому проєкті як тестування учнів 
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10-х класів представниками Британської Ради. Як результат активної роботи 

методичного об’єднання вчителів іноземної мови є високі показники учнів у 
олімпіадах та конкурсах-захистах МАН. 

 Методичне об’єднання вчителів початкової школи працювало над 

проблемою «Нова українська школа – новий зміст освіти». Основною формою 

роботи було проведення засідань у вигляді семінарів-практикумів, круглого 
столу, майстер-класу. На базі нашої школи було проведено районний семінар з 

інтеграції під керівництвом Чернової О.В. та районний семінар «Використання 

KAHOOT» на уроках української мови  (вчитель Борис І.І.).  
 Вчитель Бабіна Д.О. брала участь у конкурсі «Учитель року – 2020», 

посіла І місце на районному етапі, гідно представила школу на міському етапі.  

 Упродовж року працювала творча група у складі: керівник –                

Сапцова Т.О., члени групи – Прищепа Л.І., Сидорченко Т.О. Ними була 
розроблена тема «Організація інклюзивного навчання». 

Було проведено «Тиждень педагогічної майстерності» вчителів 1-х класів, 

«Тиждень початкової школи». 
Як результат роботи методичного об’єднання вчителів початкової школи  

- призові місця, які посіли учні в районних олімпіадах з математики та 

української мови, в районному та міському конкурсі імені Петра Яцика. 

 Учителі методичного об’єднання природничих наук, голова об’єднання 
Мойсієнко І.Г., брали активну участь у проведенні шкільних, районних та 

міських заходах, а саме: Кравченко О.І., учитель біології, з учнями брала участь 

у міському екологічному турнірі «Горизонти науки» та в екологічній грі «Крок 
до природи»; Нишук С.С., учитель хімії, співпрацювала зі спілкою «Екологічна 

варта». 

 Учителі методичного об’єднання природничих наук працювали над 

цікавими проєктами: «Історія українського вбрання», «Очистимо планету від 
сміття», «Енергозбереження у нашій оселі». 

 Були проведені для учнів 6-х, 7-х, 8-х класів інтелектуальні ігри: 

«Подорож маршрутами мандрівників» (вчитель Бойко О.М.), «Самий 
розумний» (Бойко О.М.), «Сім чудес світу» (вчитель Скакун Д.О.); Бойко О.М., 

вчитель географії, та Смірнова В.В., вчитель математики, на високому 

методичному і професійному рівні провели STEM-урок «Маштаб» у 6-му класі. 

Учителі історії та правознавства Панасюк О.С., Паночко О.В. з учнями 
школи брали участь у районних заходах, конкурсах, олімпіадах, конкурсах-

захистах МАН. У районному конкурсі «Омбудсмен» у 4-х номінаціях учні, 

підготовлені вчителем Панасюк О.С., посіли 12 призових місць; три призери в 
районній олімпіаді з історії, 12 призерів у районній олімпіаді з права, 2 призери 

у міській олімпіаді з права. Паночко О.В. підготувала 6 призерів  районної 

олімпіади з історії. 

 Упродовж року вчителями історії було проведено семінари, відкриті 
заходи: районний семінар на тему «Україна НАТО. Формула безпеки» (вчитель 

Паночко О.В.); інтелект-шоу для 9-х класів «Правовий олімп» (вчитель 

Панасюк О.С.); відкритий урок в 10-х класах з елементами STEM-освти «Знак 

твоєї свободи» (вчитель Паночко О.В.). 
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 Тема, над якою працювали вчителі історії та права, «Формування в учнів 

мотивації до навчання та саморозвитку на уроках історії та правознавства в 
контексті компетентнісного підходу до освітнього процесу».  

 Учителі української мови та літератури, голова методичного об’єднання 

Галабурда Л.П., велику роботу проводили з обдарованою молоддю, про що 

свідчать результати районних та міських конкурсів, олімпіад, конкурсів-
захистів МАН. 

 На районному рівні було проведено літературно-музичну композицію 

«Видатні українці поміж нас» (вчитель Кононенко О.Т.), проєкт «Жінка в 
творчості Т. Шевченка (вчителі української мови); творча група презентувала 

семінар «Елементи STEM-освіти на уроках української мови та літератури» 

(відповідальні Галабурда Л.П., Литвиненко Т.М.). 

 Кононенко О.Т. – рецензент посібника «Уроки української мови для 9-го 
класу», Київ, видавництво «Дивослово», 2019. 

Вчителі української мови та літератури, зарубіжної літератури працювали над 

методичною темою «Інформатизація освітнього процесу. Використання 
інноваційних підходів для реалізації змісту та методів навчання». 

Методичне об’єднання вчителів фізичної культури у складі               

Ветькало Л.І., Кузишиної І.Р., Кудряшова М.О., Машевського О.А., 

Ведмецького В.Д. працювали над темою «Фізична культура – система 
варіативних модулів у програмі проекту роботи «Школа повного дня». Збірні 

команди школи брали участь в усіх районних змаганнях, посідаючи, в 

основному, І місця. Упродовж року наша школа набрала 147 балів у спартакіаді 
Деснянського району міста Києва і посіла І місце. 

Слід відзначити змістовну роботу вчителів методичного об’єднання 

естетичного циклу (голова методичного об’єднання – Коберник В.М., члени : 

Терентьєва В.М., Висоцька О.М., Колоскова В.В., Прищепа Л.І.). 
Було проведено на високому ідейному та змістовному рівні такі заходи: 

«Уроки мистецтва системи НУШ у 2-х класах», тематичні виставки малюнків, 

найкращих учнівських робіт; брали участь у районних фестивалях: майстер-
клас «Дерево щастя», «Фестиваль ідей», «Art-Fest»; в акціях: «Янгол-охоронець 

воїну АТО», «Новорічна іграшка власноруч», в рамках роботи творчої групи 

«Історія в костюмах». 

Протягом року були  проведені такі тематичні засідання педагогічної 
ради: «Нормативно-правові засади роботи класних керівників», «Ефективні 

засоби формування ключових компетентностей», «Нова українська школа – 

простір освітніх можливостей». 
 Аналіз підсумків методичної роботи в школі протягом 2019-2020 н.р. 

свідчить, що педколектив в процесі своєї діяльності реалізував мету, яка була 

поставлена на початку навчального року в справі навчання і виховання. 

Достатньо високий рівень навчання учнів підтвердився результатами 
внутрішкільного контролю, участю у районних і міських олімпіадах, 

конкурсах-захистах МАН, у районних та міських конкурсах з навчальних 

дисциплін, в яких учні посіли призові місця. 

 На засіданнях педагогічної ради, предметних методичних об’єднань 
вчителів, на семінарських заняттях обговорювалися питання розширення  
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палітри творчого використання методів навчання, а саме: ілюстративно-

пояснювальних, проблемно-пошукових, дослідницьких, рольових та 
дидактичних ігор; розглядалося питання доцільності застосування різних типів 

уроків і, зокрема, нетрадиційних форм проведення уроків. 

 Зміст методичної роботи школи базувався на основі систематичного 

вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів, виявленні прогалин в їхніх 
знаннях, на основі потреб кожного вчителя в наданні йому методичної 

допомоги. 

 Велика увага приділялась  створенню умов для навчання  і виховання 
обдарованих учнів. У 2019-2020 навчальному році продовжували працювати 

класи з поглибленим вивченням окремих предметів: 9-А, Б класи – з вивченням 

географії; 9-В клас – з поглибленим вивченням математики; 8-А, Б класи – з 

поглибленим вивченням географії; 8-В клас – з поглибленим вивченням 
математики.  

Педагогічний колектив школи продовжував цілеспрямовану роботу по 

розширенню мережі  профілів в 10-11-х класах: 10-А клас – географічний; 10-Б 
клас – математичний, 10-В клас – екологічний; 11-А клас – географічний, 11-Б 

клас – математичний, 11-В клас – екологічний. 

 Упродовж року проходили психолого-педагогічні семінари, в змістовній і 

цікавій організації роботи яких слід відзначити клопітку роботу практичного 
психолога школи Прищепи Л.І. та соціального педагога Мирутенко Ю.Л. 

Практичний психолог Прищепа Л.І. та соціальний педагог Мирутенко Ю.Л. на 

високому ідейно-виховному рівні проводили заняття з елементами тренінгу, 
лекції, виховні години для учнів на різні теми профілактичного спрямування. 

Практичний психолог Прищепа Л.І. брала активну участь у сфері 

реформування загальної середньої освіти у рамках Нової української школи. 

 Високих результатів було досягнуто у спортивно-масовій роботі з учнями 
вчителями фізичної культури Ветькало Л. І., Кудряшовим М.О.,              

Ведмецьким В. Д., Кузишиною І. Р., Машевським О. А..  

 Вчителі школи в організації освітнього процесу застосовують новітні 
технології навчання, що спрямовані на пробудження і зміцнення вільного, 

невимушеного, але творчого комфортного самопочуття кожного учня на уроках 

та в позакласній роботі. 

 Успішно працювала «Школа молодого вчителя», засідання якої 
проводилися в цікавій творчій обстановці. Керівник Кононенко О.Т. 

відповідально поставилася до наставницької роботи. Проводила інструктажі, 

семінари, Тиждень молодого вчителя. Кожному молодому колезі надавала 
методичну допомогу та поради. 

 Згідно з перспективним планом педпрацівники школи пройшли курси 

підвищення кваліфікації при КМПУ імені Бориса Грінченка та чергову 

атестацію (14 осіб). 
 Згідно з річним планом роботи школи адміністрацією школи вивчались  

питання стану викладання іноземної мови, інформатики, хімії. Результати 

висвітлені в довідках та наказах по школі.  

Проводився класно-узагальнюючий контроль в 4 – 5 класах з метою 
досягнення наступності  у навчанні початкової та середньої ланки освіти. В 1-х 
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класах – вивчалось питання адаптації учнів-першокласників. Було проведено 

декаду педагогічної майстерності, що сприяло розвитку творчої ініціативи 
вчителів, удосконаленню та пошуку активних і цікавих форм ведення уроку.  

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією та введенням карантину з 

12.03.2020 р. школа перейшла на дистанційну форму навчання. В основному, 

вчителі успішно опанували цю форму навчання. Кожен педагог згідно з 
розкладом розміщував на сайті школи завдання на кожен тиждень. 

Систематично проводились для учнів відеоуроки, онлайн-консультації, 

застосовувались прийоми «зроби за зразком», відеопрезентації. Було 
встановлено обов’язковість зворотнього зв’язку з учнями та їхніми батьками.  

В умовах дистанційного навчання працювали на освітніх інтернент 

ресурсах, використовуючи такі платформи: Viber, ZZOM, EdЕrа, Classroom, 

Googleclass, «Мій клас» та інші. 
Під час карантину вчителі школи брали активну участь в роботі шкільних 

та районних онлайн-нарад, конференцій. Дистанційно підвищували свою 

кваліфікацію під час вебінарів, проходження онлайн-курсу «Медіаграмотність 
для освітян», пройшли онлайн-навчання у системі «Єдина школа» для 

подальшої роботи з електронним журналом. 

 Публікації вчителів у 2019-2020 навчальному році: 

1. Нижник О.Г., вчитель фізики, стаття «Славетний авіаконструктор» в 
журналі «Фізика і астрономія в рідній школі» № 2, 2019 рік. 

2. Столярова С.С., вчитель фізики, молодий спеціаліст, стаття «Дослідження 

залежності теплопровідності композитів системи пентапласт ВНТ в 
залежності від концентрації наповнювача», журнал «Студентські фізико-

математичні етюди» № 17, 2019конференція «Інноваційні пріоритети 

розвитку наукових знань» м. Київ, 2019 р. рік,  

3. Кононенко О.Т., вчитель української мови та літератури, резидент 
посібника «Уроки української мови для 9-го класу», Київ, видавництво 

«Дивослово», 2019 р. 
 

Методична комісія вчителів початкової школи протягом навчального 

року працювала над впровадженням нового Державного стандарту початкової 

освіти – Нова українська школа та продовжує впроваджувати педагогічну 
технологію  «Росток».   

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, 

здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та 
індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування 

цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують 

її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, 

продовження навчання в основній школі. Початкова школа забезпечує  
подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, 

соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного 

мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української 
культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я. 

Впровадження педагогічної технології «Росток» базується на принципах 

пріоритету розвивального навчання, виховання та гуманізації, що передбачає 
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забезпечення максимально сприятливих умов для виявлення і розвитку 

здібностей учнів. Технологія проведення уроків за принципом діяльності має на 
меті наявність послідовних завдань, які забезпечують діяльність учня на 

кожному етапі уроку.  

У 2019-2020 навчальному році до 1-го класу було прийнято 130 дітей до 

1-их класів. 
У школі створено сприятливі умови для успішної адаптації учнів до 

навчання в першому класі. Освітлення класів, розташування класних доок 

відповідають санітарним умовам. Класи поділено на навчальні зони: 
1. Зона навчально-пізнавальної    

           діяльності. 

2. Тематична зона.  

3. Ігрова зона.  

4. Зона тиші. 

5. Зона новин. 

6. Зона відкриттів. 

7. Зона вчителя. 
Створення сприятливих умов для безболісної адаптації дітей до 

систематичного шкільного навчання, зняття статичного напруження 

першокласників при одночасному виконанні навчальних програм з усіх 
предметів забезпечується і оптимально складеним розкладом уроків. Так 

протягом дня навчальні предмети природничо-математичного і гуманітарного 

циклів чергуються з уроками фізичної культури, я досліджую світ, музичного 

та образотворчого мистецтва. Тривалість уроків у 1-му класі – 35 хвилин. 
Згідно з вимогами ДержСанПін 5.2008-01, на п’ятнадцятій хвилині кожного з 

уроків проводиться руханка, що включає динамічні, дихальні вправи, вправи 

для збереження зору, пальчикова гімнастика тощо. Всі першокласники 
забезпечені підручниками. А посібники, зошити з друкованою основою, які 

використовуються учнями, мають гриф Міністерства освіти і науки. 

Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів має 

формувальний характер, здійснюється вербально. Облік результатів 
оцінювання фіксується у свідоцтві досягнень. Першу частину – характеристика 

особистих досягнень учнів – було заповнено класними керівниками в жовтні. 

Відвідані уроки засвідчили, що педагоги будують уроки із врахуванням 
психологічних та індивідуальних особливостей розвитку дітей шести-

семирічного віку відповідно до програми НУШ. 

У навчанні учнів велику увагу вчителі приділяють грі як основному виду 

дитячої діяльності. Ігрова діяльність є цінним засобом виховання розумової 
активності учнів, активізує психічні процеси, викликає жваву зацікавленість у 

процесах пізнання. Під час проведення дидактичних ігор діти з бажанням 

долають значні труднощі у навчанні, розвивають свої здібності та вміння. 
Кожен день починається зі змістовних ранкових зустрічей. Уроки з курсу «Я 

досліджую світ» проводяться, активно поєднуючи навчально-пізнавальну і 

оздоровчо-рухову діяльність першокласників. На уроках мови та математики 

значне місце відводиться дидактичним іграм, дозволяючи дітям час від часу 
рухатися, забезпечуючи зміну видів діяльності. Для розвитку у першокласників 

просторових уявлень використовуються різноманітні дидактичні матеріали. 

Ігри та ігрові ситуації є невід’ємною частиною уроків з фізичної культури. 
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5. Створення умов для навчання і виховання обдарованих дітей. 

Мережа профільних класів та класів з поглибленим вивченням 

предметів, доцільність створення та результативність 

діяльності. Підсумки участі в районних, міських, 

всеукраїнських етапах предметних олімпіад та конкурсів МАН. 

Засоби заохочення (нагородження медалями, 

стипендіями, тощо). 

 

У 2019-2020 навчальному році розглядалися питання створення умов 
для розвитку інтелектуального, творчого потенціалу молоді та підтримки 

обдарованої молоді в контексті державної молодіжної політики України.  

Метою Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-

2020 роки є створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації 
української молоді, формування її громадянської позиції та національно-

патріотичної свідомості, національна доктрина розвитку освіти України в 21 

столітті визначила стратегічний напрямок розвитку освіти в демократичній 
країні – збереження умов для розвитку, самоствердження й самореалізації 

особистості. 

Сьогодні  головним виміром якості функціонування освітньої 

системи має бути здатність молодого покоління  повноцінно жити  й активно 
діяти в новому світі, постійно самовдосконалюватись, адекватно реагувати на 

зміни, які вимагають професійної і соціальної  мобільності, гнучкості, вміння 

приймати рішення і нести за них відповідальність. Тому пріоритетним 
напрямом у діяльності педколективу  відповідно до теми, над якою працює 

школа є розвиток особистості учня  та робота з обдарованими дітьми.  

З метою реалізації  поставленої проблеми  розроблена структура 

школи, яка включає мережу профільних класів  природничо-математичного  
напрямку (10-11 класи), організовано допрофільне навчання в 8-9 класах. 

Здійснюється  поглиблене вивчення природничих та математичних наук. 

У школі існують класи з поглибленим вивченням географії (8-А, 
8-Б, 9-А, 9-Б), математики (8-В, 9-В). Профільні класи: географічний (10-А, 

11-А), математичний (10-Б, 11-Б), екологічний (10-В, 11-В). Учні цих класів 

навчаються з інтересом, проявляють творчу ініціативу, беруть участь в 

олімпіадах, в роботі МАН, конкурсах. Щорічно всі випускники школи 
поповнюють лави студентів вищих навчальних закладів України. Здебільшого 

вони продовжують спеціалізуватися на вивченні тих дисциплін, які були 

профільними в школі.  
Велика увага приділяється створенню умов для навчання, 

виховання обдарованих і здібних учнів. 2019-2020 навчальний рік завершили 

з високим рівнем навчальних досягнень та отримали Похвальні листи         

116 учнів 3-8, 10-х класів, 6 учнів 9-х класів отримали свідоцтва з відзнакою,         
7 учнів 11-х класів закінчили школу з Золотою медаллю, 12 учнів 11-х класів 

нагороджені Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні 

окремих предметів».   

Кожного року учні школи № 307 беруть участь у Всеукраїнській 
олімпіаді з базових навчальних дисциплін.  
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У 2019-2020 навчальному році призерами  II етапу (районного)  89 

учнів школи отримали 170 призових місць: 
 

№ Клас Прізвище, ім’я учня Предмет Місце 

1.  4 Якименко Софія Українська мова І 

2.  4 Англійська мова І 

3.  4 Величко Ганна Українська мова І 

4.  4 Затолюк Ольга Українська мова ІІ 

5.  4 Сапцова Дар’я Українська мова ІІІ 

6.  4 Математика І 

7.  4 Бездітна Кіра Українська мова ІІІ 

8.  4 Комаровський Микита Англійська мова ІІ 

9.  4 Карман Андрій Математика ІІ 

10.  4 Каплієв Андрій Математика ІІ 

11.  4 Шумак Владислав Математика ІІІ 

12.  6 Чайка Олександра Математика І 

13.  6 Дубинець Марія Математика І 

14.  6 Назаренко Богдан математика ІІ 

15.  7 Сіда Юлія Образотворче мистецтво ІІІ 

16.  7 Джос Євгенія Фізика ІІ 

17.  7 Джафаров Олександр Фізика ІІІ 

18.  7 Малаховська Валерія Фізика ІІІ 

19.  7 Гусева Олександра Хімія ІІІ 

20.  7 Іванів Дар’я Українська мова та літ. ІІІ 

21.  7 Кісова Богдана Хімія ІІІ 

22.  7 Українська мова та літ. ІІ 

23.  7 Кіян Денис Хімія ІІІ 

24.  7 Українська мова та літ. ІІІ 

25.  7 Крамаренко Максим Хімія ІІІ 

26.  7 Куріпко Дар’я Українська мова та літ. ІІ 

27.  7 Лукашевич Катерина Українська мова та літ. ІІІ 

28.  7 Поляков Марк Математика І 

29.  7 Фізика І 

30.  7 Українська мова та літ. ІІ 

31.  7 Хімія І 

32.  7 Шостак Кіра Зарубіжна література ІІІ 

33.  7 Українська мова та літ. ІІ 

34.  7 Прокопенко 

Олександра 

Українська мова та літ. ІІ 

35.  7 Пріс Михайло Українська мова та літ. ІІІ 

36.  7 Колоскова Дар’я Комп’ютерна графіка ІІІ 

37.  8 Барбон Анна Математика І 

38.  8 Фізика І 

39.  8 Біологія ІІІ 

40.  8 Хімія ІІІ 

41.  8 Німецька мова І 

42.  8 Історія ІІ 
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43.  8 Ременюк Максим Математика ІІ 

44.  8 Карман Олександр Математика ІІ 

45.  8 Фізика ІІІ 

46.  8 Англійська мова ІІІ 

47.  8 Малімон Анастасія Українська мова та літ. ІІ 

48.  8 Дорошенко Руслан Українська мова та літ. ІІІ 

49.  8 Чалий Генадій математика ІІ 

50.  8 Тарасюк Вероніка математика ІІІ 

51.  8 Максимів Іван Англійська мова ІІІ 

52.  8 Дзябура Катерина Англійська мова ІІІ 

53.  8 Стешенко Софія Біологія ІІІ 

54.  8 Хімія ІІІ 

55.  8 Німецька мова І 

56.  8 Географія ІІ 

57.  8 Історія ІІІ 

58.  8 Чайка Дарія Німецька мова І 

59.  8 Покровський Павло Географія ІІІ 

60.  8 Кохан анастасія Трудове навчання ІІІ 

61.  8 Двояковський Дмитро Трудове навчання ІІІ 

62.  8 Пашинський Данило Трудове навчання ІІІ 

63.  9 Острова Марія Математика І 

64.  9 Фізика ІІ 

65.  9 Українська мова та літ. ІІІ 

66.  9 Німецька мова ІІІ 

67.  9 Босих Андрій  Зарубіжна література ІІ 

68.  9 Українська мова та літ. ІІІ 

69.  9 Англійська мова ІІ 

70.  9 Французька мова ІІ 

71.  9 Правознавство І 

72.  9 Географія І 

73.  9 Фізика ІІ 

74.  9 Хімія ІІІ 

75.  9 Біологія ІІ 

76.  9 Бабаєць Гліб Біологія ІІІ 

77.  9 Золотар Анна Географія ІІІ 

78.  9 Снідевич Богдан Географія ІІІ 

79.  9 Ведмецька Вероніка Зарубіжна література ІІІ 

80.  9 Хімія ІІІ 

81.  9 Правознавство ІІІ 

82.  9 Пасінчук Вероніка  Зарубіжна література ІІ 

83.  9 Німецька мова ІІ 

84.  9 Правознавство ІІ 

85.  9 Корчик Крістіна Математика ІІ 

86.  9 Фізика ІІ 

87.  9 Українська мова та літ. ІІІ 

88.  9 Німецька мова ІІ 

89.  9 Правознавство ІІІ 
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90.  9 Чиж Анастасія Математика ІІ 

91.  9 Українська мова та літ. ІІІ 

92.  9 Англійська мова І 

93.  9 Правознавство  ІІ 

94.  9 Хлань Вікторія  історія ІІ 

95.  9 Бойко Данило математика ІІ 

96.  9 Меліка Марія Математика ІІІ 

97.  9 Українська мова та літ. ІІІ 

98.  9 Березка Олександр Математика ІІІ 

99.  9 Фізика ІІ 

100.  10 Горбатюк Катерина Образотворче мистецтво І 

101.  10 Наливкіна Тетяна Біологія І 

102.  10 Хімія ІІІ 

103.  10 Українська мова та літ. ІІ 

104.  10 Шевченко Клим Біологія ІІІ 

105.  10 Полюх Максим Астрономія ІІІ 

106.  10 Шило Михайло Хімія ІІІ 

107.  10 Мельникова Катерина Біологія ІІІ 

108.  10 Українська мова та літ. ІІІ 

109.  10 Інформатика ІІ 

110.  10 Макаруха Максим Фізика ІІ 

111.  10 Мазніченко Анастасія Правознавство ІІ 

112.  10 Міщенко Аліна Українська мова та літ. ІІІ 

113.  10 Сокол Юлія Англійська мова ІІ 

114.  10 Українська мова та літ. ІІІ 

115.  10 Географія ІІІ 

116.  10 Правознавство ІІ 

117.  10 Історія ІІІ 

118.  10 Бірюк Нікіта Історія ІІІ 

119.  10 Тимошенко Олександра Історія ІІІ 

120.  10 Кокізюк Павло  Історія ІІ 

121.  10 Зайва Катерина Українська мова та літ. ІІ 

122.  10 Сучок Аліна Англійська мова ІІ 

123.  10 Мельник Анна Математика ІІ 

124.  10 Фізика ІІІ 

125.  10 Українська мова та літ. ІІ 

126.  10 Географія ІІІ 

127.  10 Правознавство ІІІ 

128.  10 Некрашевич Альона Німецька мова ІІІ 

129.  10 Степаненко Олександр Географія ІІІ 

130.  10 Фам Тхі Ан Хань Комп’ютерна графіка ІІ 

131.  11 Франков Олексій Математика І 

132.  11 Фізика І 

133.  11 Українська мова та літ. ІІ 

134.  11 Англійська мова ІІІ 

135.  11 Німецька мова ІІ 



 18 

136.  11 Історія І 

137.  11 Правознавство ІІ 

138.  11 Географія І 

139.  11 Хімія ІІІ 

140.  11 Біологія  ІІ 

141.  11 Євтушенко Тимофій Математика ІІ 

142.  11 Фізика ІІІ 

143.  11 Астрономія ІІ 

144.  11 Інформатика ІІ 

145.  11 Лінгвістика ІІІ 

146.  11 Гуназа Анна Математика ІІ 

147.  11 Астрономія ІІ 

148.  11 Німецька мова ІІІ 

149.  11 Зеленський Олександр Математика ІІІ 

150.  11 Інформатика ІІ 

151.  11 Фізика І 

152.  11 Правознавство ІІ 

153.  11 Лінгвістика ІІ 

154.  11 Ліпіна Валерія Англійська мова ІІ 

155.  11 Українська мова та літ. ІІІ 

156.  11 Лола Михайло Історія ІІ 

157.  11 Бахмутченко Єгор Англійська мова ІІІ 

158.  11 Історія ІІ 

159.  11 Кухаренко Олександра Біологія І 

160.  1 Фізика ІІІ 

161.  11 Кравчук Юлія Біологія ІІ 

162.  11 Фізична культура ІІ 

163.  11 Лукашевич Юлія Біологія ІІІ 

164.  11 Українська мова та літ. ІІІ 

165.  11 Педагогіка та психологія ІІІ 

166.  11 Мешко Євген Біологія ІІІ 

167.  11 Касьян Олександр Інформатика І 

168.  11 Ковтун Яна Правознавство ІІІ 

169.  11 Українська мова та літ. ІІ 

170.  11 Крисько Олександра Українська мова та літ. ІІ 
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Переможці ІІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів 
 

№ Клас Прізвище, імя учня Предмет Місце 

1.  7 Поляков Марк Математика ІІІ 

2.  Хімія ІІІ 

3.  9 Босих Андрій Географія ІІІ 

4.  Правознавство ІІІ 

5.  9 Чиж Анастасія Англійська мова ІІІ 

6.  Правознавство ІІІ 

7.  10 Наливкіна Тетяна Біологія ІІ 

8.  11 Зеленський Олександр Фізика ІІІ 

9.  11 Франков Олексій Біологія ІІ 

10.  Географія ІІІ 

 

Відповідно до наказу Управління освіти Деснянської районної у місті 

Києві державної адміністрації від 20.12.2019 року № 414 «Про підсумки              
І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Київського територіального відділення Малої академії наук 

України (Київської Малої академії наук учнівської молоді) у 2019-2020 н. р.»     

21 учнів стали переможцями конкурсу. 
 

№ Відділення Місце 
Прізвище та 

ім’я  учня 
Клас Секція 

Педагогічний 

керівник 

1 

Українська 

філологія та 

мистецтвознавство 

ІІ Сушко Юлія 8 Фольклористика Петренко Н.Л. 

2 ІІІ Чайка Дар’я 8 Українська мова Волинко Н.В. 

3 ІІІ 
Литвиненко 

Валерія 
8 Українська мова Волинко Н.В. 

4 ІІІ 
Жижирун 

Дар’я 
10 Фольклористика Петренко Н.Л. 

5 

Іноземна 

філологія та 

світова література 

І 
Левицька 

Аліна 
8 Англійська мова 

Франкова 

О.В. 

6 ІІ 
Литвиненко 

Валерія 
8 Англійська мова 

Франкова 

О.В. 

7 І 
Безукладніков 

Євген 
9 Англійська мова Дятлова В.О. 

8 І 
Шевчук 

Валерія 
10 Англійська мова 

Франкова 

О.В. 

9 1 
Стешенко 

Софія 
8 Німецька мова Стешенко І.В. 

10 

Математики 

ІІІ 
Пасінчук 

Вероніка 
9 

Прикладна 

математика 
Занько М.І. 

11 ІІ 
Острова 

Марія 
9 

Прикладна 

математика 
Занько М.І. 

12 І Меліка Марія 9 
Прикладна 

математика 
Занько М.І. 

13 ІІ 
Стешенко 

Софія 
8 

Прикладна 

математика 

Розанович 

Н.А. 

14 ІІІ 
Чалий 

Геннадій 
8 

Прикладна 

математика 

Розанович 

Н.А. 
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15 
Фізика та 

астрономія 

І 
Лукашевич 

Юлія 
11 

Астрономія і 

астрофізика 
Нижник О.Г. 

16 ІІ 
Касьян 

Олександр 
11 

Експериментальна 

фізика 

Столярова 

С.С. 

17 
Комп’ютерні 

науки 
І 

Касьян 

Олександр 
11 

Інформаційні 

системи 
Коваль Л.Г. 

18 

Хімії та біології 

ІІ 
Наливкіна 

Тетяна 
10 Валеологія Нишук С.С. 

19 ІІІ 
Безукладніков 

Євген 
9 Психологія Прищепа Л.І. 

20 ІІ 
Кухаренко 

Олександра 
11 Загальна біологія 

Кравченко 

О.І. 

21 ІІ Барбон Анна 8 Валеологія Мазур Г.І. 

 

Згідно вищезазначеного наказу відзначено учнів-призерів конкурсу-

захисту МАН «Дослідник» дипломами управління освіти. 
 

За результатами ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН переможцями конкурсу 

стали учні школи: 

 
№ Прізвище, імя учня Секція Місце Клас ПІБ учителя 

1 Касьян Олександр Інформаційні системи ІІІ 11 Коваль Л.Г. 

2 Кухаренко Олександра Загальна біологія ІІІ 11 Кравченко О.І. 

 
Традиційно учні СШ № 307 беруть участь у численних конкурсах, 

турнірах, змаганнях. 

У 2019-2020 навчальному році учні школи брали активну участь в 
різноманітних конкурсах:  

1. ХX Міжнародний конкурс з української мови імені П.Яцика 

За підсумками районного конкурсу журі розподілило місця між учнями 

школи  № 307 таким чином: 
 

№ Клас Прізвище, ім’я учня Місце 

1.  3 Савостьянов Максим ІІ 

2.  3 Славицька Ірина ІІІ 

3.  3 Мельник Софія ІІІ 

4.  4 Якименко Софія І 

5.  4 Сапцова Дар’я І 

6.  5 Шкрьоба Ганна ІІ 

7.  5 Литовченко Вероніка ІІ 

8.  5 Ковриженко Яна ІІІ 

9.  5 Кириченко Ульяна ІІІ 

10.  6 Чайка Олександра ІІ 

11.  6 Назаренко Богдан ІІІ 

12.  6 Сімбаба Анастасія ІІІ 

13.  6 Дубенець Марія ІІІ 

14.  7 Назарчук Валерія ІІ 

15.  7 Бєлан Валерія ІІІ 
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16.  7 Прокопенко Олександра ІІІ 

17.  7 Михайленко Назар ІІІ 

18.  7 Куріпко Дар’я ІІІ 

19.  8 Литвиненко Валерія ІІІ 

20.  8 Михайлович Анастасія ІІІ 

21.  10 Мельник Анна ІІ 

22.  10 Наливкіна Тетяна ІІІ 

23.  10 Тимошенко Олександра ІІІ 

24.  11 Крисько Олександра ІІІ 

25.  11 Ковтун Яна ІІ 

26.  11 Лукашевич Юлія ІІІ 

 

ХХ Міжнародний конкурс з української мови імені П.Яцика у ІІІ(міському) 

етапі:учениця 4 класу Якименко Софія – ІІІ місце. 
 

2. Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка 

Журі, розглянувши роботи, визначило переможців нашої школи: 
 

№ Клас Прізвище, ім’я учня Місце 

1 5 Бездітна Дар’я ІІ 

2 5 Чорновол Дар’я І 

3 7 Лукашевич Катерина І 

4 10 Зайва Катерина ІІІ 

5 10 Шевченко Клим ІІІ 

6 11 Ковтун Яна ІІ 

 

У ІІІ (міському) етапі Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка призерами стали:  

-  учениця 5 класу Чорновол Дар’я; 

- учениця 7 класу Лукашевич Катерина. 

 

3. Районний конкурс «Омбудсмен»: 

І. Відеопроект  
Номінація «Толерантність»: 

ІІІ місце – Орлов Данііл, Касьян Олександр, Нагорський Максим, 

Антолик Данило – 11 клас; учитель Панасюк О.С.; 
Номінація «Інформаційний простір і діти»: 

ІІ місце – Кравчук Олександра, Коробенко Дар’я, Кухаренко Олександра 

– 11 клас – учитель Панасюк О.С. 

Номінація «Україна-правова незалежна держава»: 
І місце – Бойко Данило, Пасінчук Вероніка, Снідевич Богдан, Гопкало 

Марія, Корчик Крістіна – 9 клас – учитель Панасюк О.С. 
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4. Районний конкурс-фестиваль з німецької мови 

І місце – команда учнів 8-х класів – учитель Антоненко Т.О. 

 

 

Спортивні змагання: 

- Олімпійське лелеченя – І місце. 

- Волейбол(дівчата) – І місце. 
- Баскетбол(дівчата) – І місце. 

- «Снайпери столиці» - ІІ місце. 

 

Всі переможці конкурсів, олімпіад, змагань були нагороджені 
грамотами, дипломами. Орган батьківського самоврядування школи виділив 

кошти для нагородження  учнів – переможців  цінними подарунками.  

У рамках позакласної діяльності учні брали участь у святкуванні 
урочистих дат: День Рідної мови, День Землі, День Європи, Міжнародний 

день толерантності, тощо. 
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6. Організація виховної роботи. Основні та найбільш цікаві заходи. 

Робота гуртків, секцій тощо. Профілактична робота з питань 

попередження скоєння злочинів і правопорушень 

неповнолітніми. 
 

Виховна робота в 2019-2020 навчальному році  була побудована на 

принципах превентивного виховання, а саме забезпечення системи заходів 

економічного, правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, 
інформаційно-освітнього характеру з метою: 

- формування в учнів позитивних соціальних настанов; 

- запобігання курінню, вживанню алкоголю та наркотичних речовин; 
- подолання різних проявів деструктивної поведінки учнів, відвернення 

суїцидів; 

- уникнення девіантної та протиправної поведінки учнів тощо.  

Робота була  направлена   на виховання  бережливого ставлення до 
використання електроенергії, водних та теплових ресурсів, до збереження 

любові і пошани до державної символіки, ритуалів суверенної України, 

формування громадянських рис особистості, її патріотизму, національної 
свідомості, активної життєвої позиції, загальнолюдських моральних норм 

через залучення до системи культурних цінностей,через систему заходів 

сімейного виховання, що позитивно впливатиме на формування і 

збагачення особистості сучасного школяра, гуманізація міжособистісних 
відносин вчителів, школярів та батьків, сприяння розвитку  учнівського 

самоврядування. 
1. Організація та проведення заходів у закладі освіти: 

 

№ 

з/п 

Дата 

проведення 

заходу 

Форма 

проведення 

заходу 

Назва заходу 

Аудиторія         

(к-ть учнів/ 

вчителів/ 

батьків) 

Запрошені особи (ПІБ, 

посада, організація) 

1 29.08.2019 Зустріч  Святкова 

зустріч для 

першокласників 

та їх батьків. 

120/10/120  

2 02.09.2019 Урочистий 

захід 

Перший 

дзвоник 

1152/100/2000 Полковник 

Національної Гвардії 

України                

Голумбівський В.М. 

3 З 

10.09.2019 

(365 днів) 

Проєкт  Школа без 

булінгу –сім’я 

без насильства. 

365 

1152/100/2500  

4 23.09.2019 Флешмоб Флешмоб 

«Булінгу - ні!»

 

200/5  

5 24.09.2019 Фестиваль Фестиваль «З 

миром та 

добром у 

серці», 

приурочений до 

1152/100/200  
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Міжнародного 

дня миру та 

тижня протидії 

булінгу 

6  25.09.2019 Практична 

конференція 

Практична 

конференція 

«Зупинимо 

булінг разом!» 

за участю 

лідерів 

учнівського 

самоврядування

, адміністрації 

школи, вчителів 

та батьків. 

45/15/15 Психолог-тьютор 

Крамаренко А.М. 

7 26.09.2019 Лекція 

ШОП 

Стоп булінг 30/1 Майор ювенальної 

превенції Янковська С. 

8 30.09.2019 Змагання  Товариські 

змагання з 

волейболу!  

серед учнів, 

вчителів та 

батьків 

30/15/10  

9 02.10.2019 Нагороджен

ня 

Урочисте 

нагородження 

на Kyiv Smart 

City Forum 2019 

8/2/2  

10 03.10.2019 Урок 

пам’яті  

«І вічно 

житиму в Тобі, 

одвічна 

Україно» у 

школі 306 

30/1  

11 04.10.2019 Урочисті 

заходи 

День 

працівника 

освіти 

200/106/20  

12 07.10.2019 Акція  «Привітай 

воїна» 

800/30/40  

13 18.10.2019 Виховний 

захід 

«Україна – 

мати. Вмій її 

захищати.» 

150/20/10 Голова правління 

української асоціації 

інвалідів АТО Тріскач 

С. М., учасник АТО 12 

батальйону Корнієнко 

Д. А. та учасник 

бойових дій на сході 

України Джаліла 

Абдул Іса. 

14 26.10.2019 Майстер-

клас 

День відкритих 

дверей КНТУ 

18/2/2  

15 26.10.2019 Толока Осіння толока 25/5/2  

16 08.11.2019 Радіо-

диктант 

«XIX 
Всеукраїнський  

національний 

диктант 

400/40/20  
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єдності» 

17 15.11.2019 Фестиваль  Фестиваль Art-

Fest «Музичний 

HUB» 

800/30/20  

18 06.12.2019 Захід Відео-

привітання «З 

Днем Збройних 

сил України» 

1150/100/50  

19 06.12, 

13.12, 

20.12 2019 

Шоу-

конкурс 

Школа має 

талант 

700/40/80  

20 06.12.2019 Захід День 

учнівського 

самоврядування 

400/75/20  

21 13.12.209 Нагороджен

ня 

«Доброчесність 

долає 

корупцію» 

1/1  

22 13.12.2019 Захід Правовий 

«Бліц-турнір 

серед учнів 9-х 

класів» 

90/4 Майор ювенальної 

превенції Янковська С. 

23 27.12.2019 Захід Новорічне 

свято для 

початкової 

школи 

600/20/15  

24 22.012020 Флешмоб День 

Соборності 

України 

1000/75/20  

25 19.02.2020 Урок 

пам’яті  

«І вічно 

житиму в Тобі, 

Одвічна 

Україно» у 

школі 321 

30/1  

26 28.02.2020 Свято Свято зустрічі 

весни 

900/60/300  

27 06.03.2020 Концерт Міжнародний 

жіночий день 

20/80/40  

28 23.04.2020 Челендж  «Я в безпеці, я 

залишаюсь 

вдома»! 

35/1  

29 08.05.2020 Захід 

«Пам’ятаєм

о – 

Перемагаєм

о» 

«Родинна 

історія війни» 

10/1/5  

30 21.05.2020 Он-лайн 

флешмоб 

«Моя_вишиван

ка» 

100/50/50  

31 29.05.2020 Он-лайн 

захід 

Останній 

дзвоник 2020 

1152/75/500  

2. Вказати участь учнів, колективів, команд ЗНЗ у заходах районного, міського, 

всеукраїнського, міжнародного рівнів: 

№ 

з/п 

Дата 

проведення 

Організатор 

заходу,  

Місце 

проведення 

Форма 

проведення, 

Кількість 

учнів, які 

Примітка 

(досягнення, 
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заходу назва заходу взяли участь місце, 

продовження 

роботи, тощо)  

Районні заходи 

1 29.10.2019 РУО Школа 264 Конкурс  «Україна від 

А до Я» 

Гуртовенко Є., 

ІІ місце 

2 27.02.2020 РУО Школа 307 Фестиваль  Карнавал в 

Німеччині 

І місце 

3 02.03.2020 РУО, сш23 СШ 23 Гра-квест «УкрЛенд» ІІ місце 

Заходи міського рівня 

1 26.02.2020 РУО, 

благодійні 

організації 

Центр 

соціально-

психологіч

ної 

реабілітації 

Деснянсько

го району  

Освітній 

проект 

Язтобою -

2020, 

YuofndMe - 

2020  

 

Заходи всеукраїнського рівня 

1 23.08.2019 Офіс 

Президент

а України 

Софіївська 

площа 

Урочистості 10  

 

У2019 – 2020 навчальному роцічлени методичного об’єднання  класних 

керівників працювали над реалізацією  виховної проблеми «Впровадження 
методу проєктів у виховний процес діяльності школи з метою розвитку творчої 

особистості школяра». На засіданнях було розглянуто та опрацьовано окремі її 

аспекти.  

Сутність особистісно-зорієнтованого виховання полягає в тому, щоб 

пробудити інтерес дитини до власної особистості, до саморозвитку.  
Основним завданням роботи методичного об'єднання класних керівників у 

цьому навчальному році були: 

1. Адаптація діяльності педагога, освітнього процесу до індивідуальності 

учня.  
2. Забезпечення комфортних і безпечних умов для розвитку особистості 

учня, реалізації його природних потреб і здібностей.  

3. Пошук оптимальних шляхів здійснення технології особистісно 
орієнтованого виховання.  

4. Забезпечення педагогічного скерування виховного середовища, в якому 

розвиваються особистість дитини та особистість дорослого як 

вихователя.  
5. Підвищення розвивальної ефективності виховання, оптимізації процесу 

керування виховною діяльністю дитини.  
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6. Створення програми особистісного розвитку школяра.  

7. Побудова виховного процесу на основі особистісного підходу до кожного 
учня, співтворчості та співпраці учнів, учителів та батьків.  

8. Сприяння розвиткові та згуртованості єдиного колективу та 

гуманістичного характеру внутрішкільних відносин.  

9. Удосконалення та поширення форм, прийомів та засобів пізнавальної 
системостворюючої діяльності.  

10. Удосконалення системи організації позаурочної діяльності вихованців.  

11. Розробити або удосконалити програму методичного забезпечення і 
технологій організації, критеріїв результативності виховного процесу.  

Класні керівники брали активну участь в загальношкільних заходах, таких 

як: «Спартакіада», «Школа має таланти», «Весняна толока»,  «День миру» та 

інші, які було проведено згідно плану роботи школи. 
Під час дистанційної роботи в умовах карантину класні керівники 

проводили онлайн мандрівки Україною та іншими державами. Активно 

долучалися до челенджів: «Залишайся вдома», «Великодні привітання», «Все 
буде добре. Все буде ОК!», «Квітка пам’яті» та інші.  

На засіданнях методичного об’єднання згідно плану розглядались важливі 

аспекти виховної роботи, класні керівники ділились своїм досвідом, що 

поповнювало «методичну скарбничку».  
А молоді та малодосвідчені класні керівники разом з призначеними 

наставниками під час проведення тижня «Педагогічної майстерності молодих 

та малодосвідчених вчителів» представляють свої здобутки. 
 

 

Гурткова робота 

 

№ 

з/п 

Назва 

гуртка/секції 
Керівник (ПІБ) 

Кількість 

груп 

Кількість 

годин 
Час роботи 

Кількість 

дітей, які 

відвідують 

гурток 

гуртки навчального закладу 

Напрям роботи: Художньо-естетичний 

1 Моделювання Коберник В.В. 2 9 Ср.:15:15-17:30; 

Чт.:15.15-17.30 

Пт.:15:15-17:30; 

30 

2 Театральний Васьківська І.В. 1 4 Вт: 15:15-16:45; 

Чт.:15:15-16:45; 

15 

3 Театральний Галабурда Л.П. 1 5 Чт.:15:15-17:15; 

Пт. 15.15-17.15 

15 

4 Хореографічний Разумова С.І. 4 14 Пн.: 13.30-15.00 

Вт:14:00 – 15:00; 

Ср.: 13.30-15.00 

Чт:14:00 – 15:30; 

Пт. 12.30-17.00 

60 

5 Хоровий Терентьєва В.М. 1 4 ПН:13.25-14.10. 

Вт.:15:15-16:40; 

Ср.14.25-16.55 

Чт.15.15.-16.40 

15 
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6 Образотворче 

мистецтво 

Полоскіна О.М. 8 18 Пн: 16:00-18:00; 

Вт.13:30-18:00 

Ср.:13:30-18:00; 

Чт.: 13:30-18:00; 

Пт.:16:00-18:00; 

160 

7 Екологічний 

дизайн 

Колоскова В.В. 4 6 Ср.:15:15-16:30; 

Чт.:13.15-14.30 

Пт.:15.15-16.30; 

80 

8 Виготовлення 

сувенірів 

Стешенко І.В. 1 3 Вт.:15.10-16.40 

Ср.:15.10-15.55 

15 

9 В’язання гачком Величенко І.А. 1 4 Вт.:14.10-15.40 

Чт.:14.10-15.40 

15 

Напрям роботи: Туристьско-краєзнавчий  

10 Пішохідний 

туризм 

 

Кузишина І.Р. 

 

1 6 Ср.:: 15:10-17:30; 

Пт.:15:15-17:30; 

15 

Напрям роботи: Еколого-натуралістичний 

11 Адаптаційна 

фізіологія 

людини і 

тварин  

Кравченко О.І. 1 3 Пн.:15.15-17.30 15 

12 «Знай, люби і 

бережи» 

Іродовська С.М. 2 5 Пн: 17:00-18:00; 

Вт.:17.00-18.00; 

Ср.: 17.00-18:00; 

Чт.: 17.00-18:00; 

Пт.:17:00-18:00; 

15 

Напрям роботи: Науково-технічний 

13 «Сверлик» Колоскова В.В. 2 4 Пн.:15.15-16.30 

Чт.15.15-17.30 

 40 

14 Випилювання 

лобзиком 

Прищепа Л.І. 1 2 Вт.15.15-16.45  12 

Напрям роботи: Дослідницько-експериментальний 

15 Дослідник Петренко Н.Л. 1 3 Пн:16:15– 16:55; 

Вт: 16:15 –16:55; 

Пт.:16.15-16.55 

15 

16 Дослідник Волинко Н.В. 2 7 Пн.:16.00-16.45 

Вт.:16.00-16.45 

Ср.: 15.10-17.00 

Чт.:15.10-17.00 

20 

17 Дослідник 

 

Козлова О.В. 1 5 Вт.: 15:15-16:55; 

Ср.:14:10-15:00; 

Чт.: 14.10-15:00; 

Пт.:14:10-15:00; 

15 

18 Історичні 

постаті 

української 

держави 

Майорова М.М. 1 9 Вт.:15.15-17.30 

Ср.: 15.15-17.30 

Чт.: 15.15-17.30 

 

19 Дослідник Столярова С.С. 1 1 Пт.:15.15.-16.00  

Напрям роботи: Військово-патріотичний 

20 Військово-

патріотичний 

Назарчук О.В. 1 9 Вт:15:10-17:35; 

Ср.:15:10-17:35; 

Пт.:15:10-17:35; 

15 
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Напрям роботи: Суспільно-реабілітаційний 

21 ЮІР Назарчук О.В. 1 4 Пн.:16.00-17.35, 

Чт: 15.10-16.45 

15 

22 «Стань творцем 

свого життя» 

Мирутенко Ю.Л. 2 10 Пн..15.15-16.45 

Вт.15.15-16.45 

Ср.15.15-17.35 

ЧТ.15.15-15.55 

Пт. 15.15-16.45 

30 

23 Пізнай себе Прищепа Л.І. 1 2 Ср.:15.15-16.45 15 

24 Безпека 

життєдіяльнлсті 

Величенко І.А. 1 3 Вт.15.40-16.25 

Пт.14.10-15.40 

15 

Напрям роботи: Гуманітарний 

25 Міжнарод. 

зв’язків 

Паночко О.В. 1 4 Вт.15.15-16.45 

Чт.15.15-16.45 

15 

Напрям роботи: Розвивальний 

26 Англійська 

мова 

П’ятницький 

В.А. 

3 3 Пн.15.15-16.00 

Вт.:13.25-15.00 

Чт. 14.15.-15.55 

45 

27 «Німецька мова 

із 

задоволенням» 

Рогоза Л.А. 1 2 Пн.:15.15-16.30 

Чт.15.15-17.30 

12 

28 «Німецька мова 

із 

задоволенням» 

Антоненко Т.О. 1 2 Пн.:16.00-17.30 

 

16 

спортивні секції навчального закладу 

Фізкультурно-спортивний 

29 Флорбол Приз Ю.М. 1 15 Пн.:15:15-18:15; 

Ср.:15:15-18:15; 

Пт.:15:15-18:15; 

Сб.:11:00–16:00; 

15 

30 Самбо Моісеєнко В.І. 2 9 Вт.:17:00-19:15; 

Чт.: 17:00-19:15; 

Сб.:10:30– 12:00 

20 

31 Баскетбол 

 

Кудряшов М.О. 1 10 Пн.:16:00-16:45; 

Вт.:15.15-16.45 

Ср.: 15.15-16.45 

Чт.:15:15-16:45 

Пт.: 15.15-16.45 

30 

32 Великий теніс  Петренко В.Л. 1 8 Вт. 17.00-19.00 

Чт. 17.00-19.00 

20 

33 Волейбол 

 

Ветькало Л.І. 1 6 Пн.15.00-16.45 

Ср15.00.-16.45 

Пт.15.00-16.45 

20 

34 Плавання 

 

Ведмецький В.Ф. 

 
2 6 Пн: 14:00 –14:45 

(спец.мед.група) 

15.00-15.45 

Ср.: 14:00 –14:45 

(спец.мед.група) 

15:00–15:45 

(спец.мед.група) 

Пт.: 14:00–14:45 

(спец.мед.група) 

15:00– 15:45. 

30 
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35 ЗФП Ведмецький В.Ф. 

 
1 4 Вт.15.00-16.30 

Чт.15.00-16.30 

15 

36 Плавання 

 

Ветькало Л.І. 

 

1 4 Вт.15.15-16.45 

Чт.15.15-16.45 

15 

37 Теніс Сусалєв В.М. 1 12 Пн.:15:00-17:20; 

Вт.:15.20-18.20 

Ср.: 15.20-17.20 

Чт.:15:20-18.20 

Пт.: 15.20-17.20 

20 

гуртки та спортивні секції, що працюють на базі навчального закладу 

 ПІБ керівника, 

назва орендаря 

38 КДЮСШ №14, Коваленко Д.В., Скакун В.І. 

39 Відділення ДЮСШ «Іппон» Лукашенко М.Г. 

 
Для опису роботи за напрямом «Правова освіта, профілактика 

правопорушень та шкідливих звичок, формування здорового способу життя» 

доцільно розкрити наступні питання: 

 
1) Список учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку на кінець 

навчального року та/або на обліку у ССД та СЮПУНП (за наявності) 

 

№ Прізвище, ім’я, по батькові учня Клас Причини взяття на облік 

 - - - 

    

2) Спільна робота з правоохоронними органами, організаціями, що 

пропагують здоровий спосіб життя, громадськими організаціями (в 

тому числі театральні вистави) 

 

№ Дата Заходи, які проводились Ким проводились 

 січень -

лютий 

Лекції «Шануй себе»,Школи 

репродуктивного здоров’я” 

Київська організація« Матері і сестри – 

молоді України 

 

3) Найцікавіші заходи, проведені ЗНЗ з правової освіти, щодо 
попередження правопорушень: 

 
№ Дата  

проведення 

Назва заходу 

(вказати рівень: шкільний, районний, міський і т.п.)  

1 6.09.19 Заняття з елементами тренінгу «Всі ми рівні, але всі ми 

різні» 

2 23.09.19 Флешмоб «Школа без боулінгу-сім'я без насильства» 

3 23.09.19 Бесіда «Булінгу-НІ» 

4 25.09.19 Акція «Метелик добра» 

5 25.09.19 Бесіда «Булінгу-НІ» 

6 25.09.19 Бесіда «Булінгу-НІ» 

7 26.09.19 Профілактична бесіда «Не ображай! Прийми та 

захисти» 
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8 26.09.19 Бесіда «Булінг в соціальних мережах» 

9 30.10.19 Профілактична бесіда «Безпечний інтернет» 

10 29.10.19 Профілактична бесіда «Не ображай! Прийми та 

захисти» 

11 04.11.19 Відеолекторій «Що породжують конфлікти» 

12 06.11.19 Відеолекторій «Що таке булінг» 

13 11.11.19 ЗЕТ «Конфлікти і спілкування, протидія булінгу» 

14 12.11.19 Відеолекторій «Що породжують конфлікти» 

15 11.12.19 Бліц-турнір «Право» 

16 24.12.19 Відеолекторій «Що породжують конфлікти» 

17 13.01.20 Профілактична бесіда «Торгівля людьми – страх 

сьогодення» 

18 14.01.20 Бесіда «Поведінка школярів під час перерви» 

19 21.01.20 Профілактична бесіда «Торгівля людьми – страх 

сьогодення» 

20 27.01.20 Заняття з елементами тренінгу «Всі ми різні, але всі ми 

рівні» 

21 24.01.20 Заняття з елементами тренінгу «Конфлікти в класному 

колективі» 

22 31.01.20 Заняття з елементами тренінгу «Всі ми різні, але всі ми 

рівні» 

23 31.01.20 Заняття з елементами тренінгу «Насильство та булінг - 
протидія» 

24 3.02.20 Відеолекторій «Булінг» 

25 3.03.20 Заняття з елементами тренінгу «Кофлікти та їх 

вирішення» 

26 11.03.20 Відеолекторій «Булінг» 

27 11.03.20 Відеолекторій «Булінг» 

 
4) Заходи, проведені за програмою «Підготовка молоді до сімейного 

життя, збереження загального здоров’я, родинного виховання» 

(психологи та соціальні педагоги): 
 

№ Дата  

Проведення 

Назва заходу 

(вказати рівень: шкільний, районний, міський і т.п.)  

1 17.09.19 Бесіда «Видатні жінки України» 

2 16.10.19 Бесіда на тему «Мистецтво бути подругою або другом»   

3 13.11.19 Бесіда « Здоров'я жінки» 

4 13.11.19 Бесіда « Здоров'я жінки» 

5 13.12.19 Бесіда «Любов і закоханість, як розібратися в природі 

почуттів» 

6 17.12.19 Бесіда «Любов і закоханість, як розібратися в природі 

почуттів» 

7 23.12.19 Бесіда «Любов і закоханість, як розібратися в природі 
почуттів» 
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8 14.01.20 Бесіда на тему «Мистецтво бути подругою або другом»   

9 22.01.20 Бесіда на тему «Мистецтво бути подругою або другом»   

10 04.02.20 Бесіда «Жіноча доля» 

11 10.03.20 Бесіда на тему «Мистецтво бути подругою або другом»   
 

На виконання плану роботи школи було складено план роботи директора, 

представника батьківських колективів та голови учнівського самоврядування. 
Протягом року відбувалися спільні засідання, на яких обговорювалися питання, 

а потім була проведена відповідна робота: 

- місячник “Увага, діти на дорозі” з 20.08.19 по 20 09.2019 р. 

- свято “Перший дзвоник” 
- проведення до Дня працівника освіти  святкового концерту “Зі святом, любі 

вчителі!” 

- участь у осінньому місячнику благоустрою 

- акція “Турбота” для людей похилого віку; 
- участь а проведенні предметних тижнів з географії, хімії, іноземної  мови,  

математики, української мови та літератури; 

- акція “Ніхто не забутий. ніщо не забуте!” до Дня визволення України та м. 
Києва. 

- засідання ради профілактики з учнями, що схильні до правопорушень, 

зустріч з представниками ювенальної превенції; 

- практична допомога класним керівникам молодших класів під час канікул, 
проведення ігрових програм;   

- рейд “Як харчують учнів школи?” 

- допомога в проведенні предметних тижнів з історії, правознавства;  
- учнівська акція “Українські національні свята”; 

- акція “Молодь проти СНІДу”, турнір Олімпіада “Підліткові ігри”;  

- організація та проведення Різдвяних, Новорічних свят; 

- загальний збір організації шкільного самоврядування; 
- День соборності України (конкурс рефератів, стінних газет, малюнків); 

- Допомога в проведенні весняного двомісячника з благоустрою: акції 

“Зелений паросток майбутнього”, “Посади дерево та збережи його”, “День 
Землі”, толока (прибирання території, висаджування дерев та кущів); 

- День матері; 

- до Дня 8 Березня було проведено святковий концерт; 

- підготовка та участь в проведенні онлайн свята «Останнього дзвоника»;  
- спільне засідання “трикутника” по підведенню підсумків за навчальний рік; 

На спільному засідання по підведенню підсумків за 2019-2020 навчальний 

рік роботи директора школи, батьківського активу та лідерів учнівського 
самоврядування, потрібно зазначити, що вцілому робота ведеться  на 

належному рівні. 
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7. Робота бібліотеки. Забезпечення учнів підручниками. 

 

І. Основні показники роботи бібліотеки: 

1. Читачів всього:  1249, з них: 
 - учнів – 1155 

          - вчителів – 80 

          - батьків та інших читачів – 14 

 
2. Книговидача: всього – 18191, з них: 

    - підручників – 12950 

    - художньої та галузевої л-ри – 3249 
   - газет та журналів - 1992  

 

3. Відвідуваність:  5432, з них: 
    - учні - 4820 

- вчителі – 612 

 
4. Фонд всього: 32842, з них: 

    - підручники – 27265 прим. 

    1-4 класи – 7776  

    5-9 класи - 12349 
    10-11 класи – 7140 

    - художня та галузева література –  5000 прим. 

    - довідкова – 577 прим. 
    - газети та журнали – 18 назв. 

 

5. Надходження до фонду за  2019-2020 н.р.  -  3406 прим., з них:   

    - підручники - 3176 прим. 
    - художня та галузева література - 230 прим. 

 

6. Забезпечення учнів підручниками: 
    1- 4 класи  - 97,5%   

    5-9 класи   - 98,5% 

    10-11 класи -  99% 

Для того, щоб забезпечити учнів підручниками було використано 
міжбібліотечний абонемент (МБА). На 2019 – 2020 н.р. було взято 52 

підручника в 5 школах району:  250 школа  - 15 підручників, 264 школа – 

 6 підручників, 313 школа – 7 підручників, 282 школа – 21 підручник, 308 

школа – 3 підручника.  
 

 П. Комплектування книжкових фондів. 

Протягом 2019-2020  навчального року до бібліотеки надійшло 3406 
примірників літератури, з них: 

- підручників – 3176 прим. 
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- художня та галузева література – 230 прим. 

 Передплата періодичних видань на 2019-2020 навчальний рік була 
здійснена за рахунок бюджетних коштів та коштів спецфонду. Було 

передплачено такі  періодичні видання: 

Газети: «Бюджетна бухгалтерія»; «Журавлик»; «Задавака»; «Зайчик».                    

Журнали: «Казна України»; «Розкажіть онуку»; «Безпека життєдіяльності»; 
«Весела перерва»; «Здоров’я та фізична культура»; «Колосок»; «Краєзнавство. 

Географія. Туризм»; «Мистецтво в школі»; «Однокласник»; «Охорона праці і 

пожежна безпека», «Пізнайко»; «Початкова освіта»; «Фізика»; «Шкільний 
бібліотекар».  

ІІІ. Робота з читачами бібліотеки. 

Організовано 4 екскурсії з учнями 1-х класів. 

Проведено бесіду з учнями 1 А, 1 Б, 1 В, 1 Г, класів на тему «Першезнайомство 
з бібліотекою».  

Надавалися консультації при виборі літератури біля книжкових полиць. 

Проводилися рекомендаційні бесіди з учнями початкової школи на теми «Як  
вибрати книгу», «Як читати книгу». 

 

IV. Взаємодіяшкільноїбібліотекизпедагогічнимколективом. 

 Випущено десять інформаційних бюлетенів   нових надходжень, які 
вивішувались в учительській. Доповнювались новими матеріалами тематичні 

папки.  

 Проводилась спільна роботи шкільної бібліотеки та педагогічного 
колективу щодо збереження фонду підручників. 3 15 жовтня 2019 р. по 

19 жовтня 2019 р., проведено рейди по класах по перевірці стану підручників, 

акція «Живи, книго!». До перевірки було залучено «Раду Лідер».  

 
V. Масова робота з популяризації літератури. 

 Протягом 2019-2020 навчального року було організовано 29 книжкових 

виставок до знаменних дат, проведено 13 бібліотечних уроків,  13 бесід,  
11 літературних вікторин,  акцію «Живи, книго!», місячник шкільної бібліотеки 

на тему «Сучасна бібліотека нової української школи – простір для освітніх 

можливостей кожного учня» (за окремим планом). 

 

Бесіди: 

 1. 1А, 1Б, 1В, 1Г,  класи «Перше знайомство з бібліотекою». 

 2. 3А, 3Б, 3В, 3Г класи  «Періодичні видання для молодших школярів». 
 3. 2А, 2Б, 2В. 2Г, 2Д класи «Мова наша калинова». 

 

Бібліотечні уроки: 

 1. 3А, 3Б, 3В, 3Г класи «Грицько Бойко – чарівник сміху». 
 2. 2А,2Б,2В,2Г,2Д класи – «І там, де звучить рідна мова, живе український 

народ». 

 3. 4А, 4Б, 4В, 4Г класи «Ярослав Мудрий – засновник першої бібліотеки 

в Київській Русі». 
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Літературні вікторини: 

1. 5а, 5Б, 5В, 5Г класи «Найрозумніший книголюб». 
2. 3А, 3Б, 3В, 3Г класи «Чи уважний ти читач». 

3. 6А, 6Б, 6В класи «Іду з дитинства до Тараса». 

 

Книжкові виставки: 

1. До 1-го уроку: « 1 вересня – День знань». 

2. «9 вересня – 250 років від дня народження І.П.Котляревського (1769-1838)». 

3. «10 вересня -125 років від дня народження О.П.Довженка (1894-1956)». 
4. «17 вересня – 155 років від дня народження  М.М.Коцюбинського (1864-

1913)».  

5. «30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек».  

6. «6 жовтня – День працівників освіти». 
7. «14 жовтня – День українського козацтва».  

8. «14 жовтня – День захисника Вітчизни». 

9. «15 жовтня – 205 років від дня народження М.Ю.Лермонтова (1814-1841)».                                                                                      
10. «28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників». 

11. «9 листопада – День української писемності та мови». 

12.  «13 листопада -130 років від дня народження О.Вишні (П.М.Губенко) 

(1889-1956)». 
13. «20 листопада – Всесвітній день прав дитини». 

14. «21 листопада –День Гідності та Свободи». 

15. «25 листопада – 180 років від дня народження Івана Нечуя-Левицького 
(1839-1916), українського письменника». 

16. «26 листопада – День пам’яті жертв голодоморів».  

17. «1 грудня – Всесвітній день боротьба зі Снідом». 

18. «6 грудня – День Збройних Сил України». 
19. «10 грудня – День захисту прав людини». 

20.  «22 грудня  -  Різдвяно-новорічні передзвони». 

21. «8 січня  - 85 років від дня народження В.А.Симоненка (1035-1963)». 
22. «22 січня – День соборності України». 

23. «29 січня – День пам’яті  загиблих під Крутами». 

24. «29 січня – 160 років від дня народження А.П.Чехова (1860-1904)». 

25. «30 січня – 90 років від дня народження В.З.Нестайка (1930-2018)». 
26. «20 лютого – День Героїв Небесної Сотні». 

27. «21 лютого – Міжнародний день рідної мови». 

28. «8 березня - Міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародного      
миру». 

29. «9 березня - День народження Т.Г.Шевченка (1814-1861)». 
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8. Організація харчування та медичного забезпечення учнів. 

На виконання ст.25 Закону України «Про освіту», ст. 22 Закону України 

«Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 

22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 
оздоровчих закладах», спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України 

та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про 

затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та 
оздоровчих закладах», від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з 

організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних 

навчальних закладах», спільного наказу Міністерства охорони здоров’я 

України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05.11.2012 
№ 870/1246 «Про посилення заходів з профілактики гострих кишкових інфекцій 

та харчових отруєнь серед дітей у загальноосвітніх навчальних закладах», 

наказу Міністерства економіки України від 01.08.2006 № 265 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах» (Із змінами і доповненнями, внесеними 

наказами Міністерства економіки України від 21.11.2006 № 354, від 27.06.2008 

№ 236), з метою забезпечення організації якісного харчування для усіх 
учасників освітнього процесу у  2019-2020  навчальному році організовано  

харчування школярів. 

Упродовж 2019-2020 навчального року харчування учнів відбувалося 
відповідно до наказів по спеціалізованій школі №307 від 02.09.2019 р. №140-

ОД «Про заходи щодо організації харчування учнів 1-11 класів», від 29.01.2020 

р. №16 «Про заходи щодо організації харчування учнів 1-11 класів» та від 

25.02.2019р. № 29  «Про заходи щодо організації харчування учнів 1-11 
класів».Була створена робоча група НАССР, яка працювала над впровадженням 

системи харчової безпеки, заснованої на принципах НАССР (наказ №72-а/г від 

02.09.2019р. «Про створення робочої групи з впровадження Програм-передумов 

системи НАССР у спеціалізованій школі №307»). Результати роботи групи  
висвітлені в протоколах: 

Протокол №1 від 24.10.2019 «Щодо розгляду питання безпечності 

продукції». 
Протокол №2 від 28.11.2019р. «Щодо розгляду питання про контроль за 

шкідниками». 

Протокол №3 від 23.12.2019р. «Щодо розгляду питання про чистоту 

поверхонь (процедури прибирання, миття і дезінфекції поверхонь)».  
Протокол №4 від 13.01.2020р. «Щодо дотримання санітарних правил при 

обробленні використаного столового та кухонного посуду». 

Протокол №5 від 06.02.2020р. «Щодо дотримання дітьми правил 
особистої гігієни та вживання готових страв, буфетної продукції». 

Протокол №6 від 10.03.2020р. «Щодо безпечності продукції, що 

поставляється КП «Зеніт», дотримання санітарних правил при зберіганні та 

реалізації продукції, безпечність готових страв». 
У шкільній їдальні організовано мультипрофільне харчування – 2-3 

страви на вибір, забезпечено харчування дітей пільгових категорій, а саме: 
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1. Учні 1-4х класів – 518 (з них: діти, позбавлені батьківського 

піклування – 1, малозабезпечені – 3, інклюзія – 1). 

2. Діти-сироти – 1. 
3. Діти, позбавлені батьківського харчування – 3. 

4. Малозабезпечені – 4. 

5. Діти учасників АТО – 22. 

Реалізовувалася буфетна продукція відповідно до протоколу засідання 
батьківських зборів спеціалізованої школи №307 від 10.09.2019 року.  

Протягом навчального року проводилась індивідуальна робота з 

представниками батьківської громадськості школи щодо безпечного 

харчування учнів. Працювала комісія громадського контролю, яка надала свої  
рекомендації, що зазначені в актах «Про перевірку санітарно-гігієнічного стану 

харчоблоку та допоміжних приміщень» від 24.10.2019р. та 28.11.2019р. 

Відповідальність за організацію харчування учнів покладено на класних 
керівників. Вони постійно здійснюють контроль за дотриманням учнями 

правил особистої гігієни та вживання гарячих страв. Протягом року проводять 

роз’яснювальну роботу серед учнів та їх батьків з метою пропаганди 

гігієнічних основ харчування. Класні керівники 1-4 класів   щоденно надають 
інформацію про кількість учнів, які харчуються, та супроводжують їх до 

їдальні. 

Харчування учнів організовано на основі перспективного меню, 
погодженого в Держпродспоживслужбі. Меню-розклад складається завідуючою 

виробництвом на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів 

харчування, з урахуванням примірного двотижневого меню, перевіряється 

медичною сестрою та затверджується директором школи. Харчування 
різноманітне: діти отримують рибу, м'ясо, овочеві салати, фрукти, сир твердий, 

ковбасні вироби, крупи, молочні каші, страви з кисломолочного сиру, 

консервовані кукурудзу та горошок, печиво та вафлі. 
При перевірці асортименту буфетної продукції було встановлено, що 

запропоновані продукти дозволені для вживання у раціоні школярів. Наявні 

сертифікати якості на всю отриману продукцію. 

Санітарний стан їдальні відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. 
Організація гарячого харчування  учнів постійно розглядається на 

педагогічних радах, нарадах при директорові, батьківських консультаціях тощо. 

З метою покращення харчування учнів проводилося анкетування. 
Питання організації гарячого харчування знаходиться на контролі 

адміністрації. 

У школі обладнано медичний кабінет, працює медична сестра Савон 

Г.А., яка надає першу медичну допомогу учням, контролює їхній фізичний 
стан, дотримання календарного профілактичного щеплення, веде медичні 

картки на кожного учня.  

  



 38 

9. Соціальна допомога учням із числа пільгових категорій. 

 
Соціально-психологічна служба школи регулярно проводить 

консультативну роботу з вчителями школи щодо оптимізації форм і методів 

психологічного забезпечення освітнього процесу, проводиться психолого-

педагогічна діагностика, консультативно-просвітницька робота для батьків, 
вчителів та учнів. 

Учні з числа пільгових категорій мали можливість безкоштовно 

відвідувати шкільні театралізовані вистави, забезпечувались безкоштовним 
харчуванням. 

В першу чергу надавались путівки на оздоровлення в табори 

відпочинку. 

Протягом року учні пільгових категорій отримували запрошення на 
свята. 

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування вчасно були 

забезпечені Єдиними квитками, шкільною формою. 
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10. Діяльність органів учнівського самоврядування. 

 
Мета учнівського самоврядування: розвиток організаторських здібностей 

в учнів школи, залучення їх до проведення навчального та виховного 

процесу, виховання національної свідомості, соціальної активності 

особистості; любові до рідної землі свого народу; формування правової 
культури, естетичного світовідчуття; прищеплення та розвиток моральних 

почуттів; організація здорового способу життя. 

Завдання учнівського самоврядування:  
- формування і розвиток гуманістичної спрямованої особистості з 

глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної 

свідомості; 

- участь у розробці плану роботи на новий навчальний рік;    
- підготовка та проведення свят, виставок, конкурсів, змагань;  

- забезпечення порядку та дисципліни в школі: організація чергування по 

школі, в класах;  
- організація пізнавальної, фізкультурно-оздоровчої діяльності;  

- організація пошуково-краєзнавчої роботи в школі, поповнення новими 

матеріалами історико-краєзнавчого музейного комплексу школи; 

- організація роботи із збереження шкільного майна ; 
- організація роботи із благоустрою території школи; 

- контроль за відвідуванням учнями школи ; 

- заслуховування звітів органів учнівського самоврядування. 
Основні принципи самоврядування: об'єднання колективу навколо 

єдиної мети; єдність та оптимальне поєднання колективних та особистих 

інтересів, динамічність і варіативність структури органів самоврядування; 

добровільність у формуванні його органів; інтеграція та диференціація 
педагогічного, батьківського, учнівського управління. 

У школі функціонує шкільне самоврядування. Створена та діє система 

учнівського самоврядування. До Ради учнівського самоврядування входять 
представники 5 - 11 класів. Головою учнівського самоврядування була 

учениця 11-А класу Мазурак Вікторія, а з травня, за результатими звітно-

виборчої конференції – Хлань Вікторія, учениця 9-В класу. Протягом року 

засідання Ради відбувалося кожний вівторок в присутності заступника 
директора з виховної роботи Корцової Ю.В. та педагога-організатора 

Назарчук О.В. У школі працює дитяча організація „Лідер”, яка розпочала 

свою роботу у вересні 1998 року Дитяча організація „Лідер” набула чинності 
на основі угоди про співпрацю трикутника у складі: 

- адміністрації та педагогічного колективу школи, 

- шкільного батьківського комітету,  

- шкільної Ради учнівського самоврядування 

Дитяча організація „Лідер” має свій статут та емблему 

На базі УС «Лідер» працюють дитячі активи Кількість членів активів 

необмежена На засіданнях Ради учнівського самоврядування „Лідер” 

присутні 20-30 членів активів. 
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Дитяча організація має таке гасло:   

Ми розумні ерудити, 
Ще й до того ж милі діти. 

Ми спортсмени та призери, 

Лідери нової ери. 

та обіцянкучлена дитячої організації: я (ПІБ), клянуся честю зробити все, 
від мене залежне, щоб: виконати обов’язок перед своєю країною, завжди 

допомагати іншим, коритися «Лідерському закону» 

Робота дитячих активів завжди висвітлюється в річному плані школи та 

планах роботи педагога-організатора Доручення в активах розподілялися за 

бажаннями та можливостями кожної дитини У школі є кімната дитячої 

організації, яка забезпечена всіма необхідними методичними матеріалами для 

роботи з дітьми 

 Протягом звітного періоду лідери учнівського самоврядування активно 

брали участь в підготовці та проведенні традиційних заходах школи. 
Виконуючи Указ Президента України про розвиток духовності, захист 

моралі, програму патріотичного виховання, в школі розроблена система 

заходів з національного виховання, в який особливе місце відведено 

підготовці до Дня грамотності, Дня українського козацтва, Дня української 
писемності та мови, Дня збройних сил України, Дня Соборності України, 

Шевченківських днів, Днів пам’яті, Дня незалежності України. Проводилися 

літературні вечори, диспути, ранки, лінійки, вікторини, конкурси, випуски 
газет присвячені пам’ятним датам. Заслуговує на увагу досвід спільної роботи 

класних керівників, батьків, і батьківського комітету з організації спільних 

заходів. 
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11. Діяльність батьківського самоврядування. 

 

Основним завданням батьківського самоврядування школи є участь в 

усіх ланках роботи школи, а саме: робота в раді школи, піклувальній раді, в 

роботі шкільного “Трикутника”. 

У 2019-2020 навчальному році батьківським активом спільно з 
адміністрацією школи були організовані та проведені різноманітні заходи: 

1. Ознайомлення батьків зі специфікою роботи школи, зі змістом нових 

освітніх програм, предметів, зі Статутом школи і шкільними 
традиціями. 

2. Проведення загальношкільних батьківських консультацій та 

батьківського клубу. 

3. Проведення традиційного Дня відкритих дверей для батьків майбутніх 
першокласників. 

4. Організовано було проведення Декади батьківського партнерства.  

5. Активна участь у родинному святі з нагоди 25-річчя школи. 
 

Участь батьківського активу в усіх формах позаурочної діяльності: 

1. Підготовка та проведення Новорічних свят:  

- поштова скринька для листів Святому Миколаю; 
- подарунки для конкурсів та новорічних розваг учнів; 

- нагородження кращих учнів квитками до цирку. 

2. Екскурсії, походи, вечори, проведення шкільної Спартакіади: 
- переможці шкільних та районних Олімпіад; 

- цінні призи кращим класам, кращим учням; 

- солодкі призи класу-переможцю в зборі макулатури. 

3. Взаємодія батьківського активу зі школою: 
- участь в оформленні навчальних кабінетів і школи; корекція  

- негативних проявів виховання в сім’ях окремих учнів,         

відвідування родин вдома. 
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12. Створення власної системи інформаційного забезпечення:  

шкільна преса,  шкільний сайт, тощо.  Використання мережі 

Internet. 

 

Для організації та застосування інформаційних технологій у виховному 

процесі необхідна наявність у закладі освіти інформаційного забезпечення. 
Останнім часом усе більше уваги приділяється питанню особистісно-

зорієнтованого освітнього процесу. Особистість людини створюються 

суспільними зв`язками, в які вона вступає в своїй предметній діяльності. Але 
основною діяльністю діти займаються в стінах школи. Тому саме школа має 

урізноманітнити цю діяльність, зробивши її більш живою і конкретною, щоб 

надати можливість для різностороннього розвитку особистості дитини. 

Саме тому в школах створюють засоби масової інформації. В ній діти 
висвітлюють різні питання, проблеми, описують своє шкільне життя. Сюди 

можна віднести стіннівки-блискавки, які виходять майже кожного тижня на 

різну тематику, шкільний сайт (307.in.ua, info@307.in.ua) - інформаційний 
засіб, який діти використовують для привітання на різні свята, термінових 

оголошень, тематичні повідомлення про життя школи. Активно розкривають 

змість діяльності закладу сторінки соціальної мережі Facebook,Instagram. 

Це доступ до електронної пошти та мережі Internet, WI-FI.  Електронна 
пошта  використовується  для електронного листування з районним 

управлінням освіти, іншими закладами та установами, одержання 

інформаційних матеріалів навчального  змісту (sh307@ukr.net) . 
Засоби масової інформації відіграють важливу роль у виховному 

процесі учнів. Завдяки їм можна не лише ознайомити з нормами і правилами 

поведінки, а й прищипити любов та повагу до рідної мови, до Батьківщини, 

можливо застерегти від необдуманих вчинків та дій. По-перше вони 
отримують швидко інформацію, яка їх цікавить, яка їм потрібна, а по-друге, 

вони самі створюють і розповсюджують цю інформацію. 
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13. Організація фінансово-господарської діяльності. 2019-2020 р. 

 
№ 

п/п 
Види  надходжень Роз'яснення 

1. Використаня         

бюджетних коштів,       що       

виділялися закладу для 

покращення матеріально-

технічної бази: 

- проведення       

ремонтних робіт; 

- придбання меблів; 

- придбання 

навчального 

обладнання: 

- придбання літератури; 

- придбання            

шкільної форми. 

-  кап. ремонт (МЗК) – 135509,10 

-  дод.роботи кап. ремонт в приміщ. їдальні та актової  

зали – 41202,80 

 -  дод.роботи кап. ремонт в приміщ. спортзалу – 

22936,72 

-  аварійний ремонт електромереж – 20301 

-  аварійний ремонт ганків та аварійних виходів  – 

269689,00 

-  поточний  ремонт  складських приміщень – 44285,80 

-  аварій.поточ.ремонт  каналізації  – 49903,20  

- придбання  канц. товарів  – 10075,44 

-  дидактичний матеріал для НУШ – 140840,00 

-  встановлення програми «М.е.D.о.с»- 2070 

-  передплата період. видань – 6400,00 

-  шкільна документація –  9900,00 

-  придбання будівельних товарів – 58615,56 

-  придбання мед. Припаратів та дез. засобів – 33066,70 

- придбання обладнання для ЗНО – 10000,00 

-  послуги з дератизації – 3500,00 

-  придбання госп. та миючих товарів – 44285,70 

- послуги з обслуговуван. питних  фонтанчиків - 32000   

- послуги з вивезення ТПВ – 11062,45 

- послуги з заміру опору ізоляції – 2900,00 

- послуги за компютерне забезпечення –16925 

- послуги за  телефон – 3740 

- послуги за обслуговування  ХВП,ЦО,ГВП – 15200,00 

- послуги з обслуговування електромереж – 5650,00 

-послуги з перезарядки вогнегасників – 3675,00 

- послуги з оплати курсів  – 2672,56 

- послуги з натирання  підлоги –15100 

- послуги з лабораторних досліджень води – 11577,20 

- придбання обладнання для гри «Джура» - 16584,0 

 - послуги з обслуговування електромереж – 11325 

- послуги з обслуговування  обладнання – 5500 

-  придбання  меблів  – 78600  

-  придбання  дез. засобів для басейну  – 10235  

- придбання  комп. класу – 197640,04  

- послуги з проведення конкурсу дітей «Громадський 

бюджет»-  20000,00 

-  послуги з корегуван. проектної документації –36300     

- аварійний поточний ремонт електромереж – 49996,71 

- послуги з перезарядки картриджів – 4136 
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-  послуги з встановлення  грат  на вікна -  49860 

-  придбання  комп’ютерів -  130427,00 

-  придбання новорічних  подарунків – 22869,00 

-  придбан. подарунків для дітей-переможців – 2841,42   

-  придбання мультимедійного обладнання – 279600,00 

-  послуги з встановлення пожеж. дверей – 192918,00 

-  поточний ремонт стелі коридорів 3 поверху – 170744,4 

-  послуги  обслуг. «тривожної кнопки» - 7450 

-  придбання принтерів  -  14388,00 

-  придбання  матеріалів для гуртк. роботи – 22483,00 

-  придбання  макетів зброї -  34000,00 

-   придбання  кухонної  посуди – 31927,20 

-  придбання обладнання для їдальні – 460080,00 

-  встановлення пожежної сигналізації - 1079451,00 

 

2. Використання              

коштів власних 

надходжень:  кошти,       

отримані      від надання 

платних послуг та від 

реалізації майна (крім 

нерухомого майна) 

-   платні послуги – 200400,00 

-   придбання  снігоприбиральної машини  – 34488,00  

-   придбання  доріжок для басейну  – 12900  

-   придбання  насосів для басейну – 19000,01  

-   придбання  інтерактивного обладнання  – 18000  

  

3. Доходи від здачі в 

оренду нерухомого 

майна 

дохід від оренди  – 75707,89 

-   придбання господарчих та будівельних       

    товарів – 10146 

-  послуги з ремонту комп.техніки – 1620,00 

-  послуги з перевезення - 12900 

-   придбання  періодичних видань – 1855,25 

 

4. Благодійні               

внески юридичних    і     

фізичних осіб 

- сума благодійн. внесків отриманих від батьків –3000,0 

-  передано  бібліотечний  фонд – 136855,96 

-  передані  набори LEGO від Київської міської 

держ.адміністрації   -3584,56 

-  передані  набори SixBricks від Київської міської 

держ.адміністрації   -  2511,80 

- придбаний сміттєвий контейнер -  9350,00 
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14. Організація внутрішкільного контролю за виконанням 

навчального плану і програм, якістю знань,  

умінь і навичок учнів. 

У І семестрі 2019-2020 навчального  року адміністрацією школи 

проводився класно-узагальнюючий  контроль у 5-х класах з метою вивчення 
адаптації  учнів цих класів у середній школі; тематичний контроль 

«Адаптація першокласників у школі» В ІІ семестрі проводився класно-

узагальнюючий  контроль в 4-их класах з метою вивчення питання 

наступності, підготовки переходу до середньої школи ланки навчання. 
Відповідно до річного плану роботи школи вивчалось питання стану 

викладання учнів 1-11 класів з іноземної мови,  учнів 2-11 класів з 

інформатики, учнів 7-11 класів з хімії; проводились предметні тижні; 
систематично перевірялось питання ведення шкільної документації, 

здійснювалась контрольно-аналітична діяльність. Здійснювався контроль за 

дотриманням обсягу і норм домашніх завдань.  

У листопаді та березні місяці проводилась тематична перевірка роботи 
ГПД; в жовтні місяці перевірялось питання виконання Закону України «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної», ст. 10 

Конституції України; стан діалогічного  та  монологічного мовлення на 
уроках іноземної мови. 

Перевірка виконання освітніх програм здійснювалась головами 

предметних методичних об’єднань та адміністрацією школи в кінці І і ІІ 

семестрів. Перевірялось питання стану ведення учнівських зошитів, 
дотримання обсягу і норм домашніх завдань, питання стану відвідування 

учнями школи, стану гурткової та позакласної роботи.  

Розклад уроків І та ІІ семестрів цілком відповідає навчальному плану на 
2019-2020 навчальний рік.  
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15. Форми контролю, яким піддавався заклад з боку органів 

державної виконавчої влади та органів управління освіти. 

 

 

1. 05.08.2019 року – Перевірка стану готовності школи до нового 

навчального року згідно наказу РУО від 06.06.2019р. № 222                     
(Семенкова Т.П. – головний спеціаліст РУО, Репа О.В.., Сілкова В.О.,                

Авраменко І.А., Дзюба В.І. - спеціалісти РУО). 

2. 16.10.2019 року – Перевірка стану організації харчування відповідно до 
наказу РУО від 04.10.2019 № 311(Барбара Н.Е., Милашевич О.- 

спеціаліст РУО). 

3. 18.10.2019 року – Вивчення досвіду роботи фахівця психологічної 

служби в рамках атестації відповідно до наказу РУО від 30.09.2019р.   
№ 303 (Гулевич Т.М. – завідувач РУО, Левківська О.П. – психолог). 

4. 28.05.2020 року – Перевірка стану готовності закладу освіти до 

відновлення освітнього процесу відповідно до наказу РУО від 
26.05.2020 р. № 98 (Макаревич Л.В. – головний спеціаліст відділу 

початкової освіти та виховання Управління освіти). 

 

 
 

Директор         Ірина ЛАПІКА 
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