
Річний звіт  

директора  Шадурської  О.Ю.  

за 2020-2021 навчальний рік 

 

У 2020-2021 навчальному році робота педагогічного колективу Житомирської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 14 була спрямована на виконання Законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державного сандарту початкової 

загальної освяти, Державного стандарту базової і повної загальної середної освіти, 

власної Освітньої програми та річного плану роботи школи. 

У 2020-2021 навчальному році управління закладом було спрямовано на 

здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних 

параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання здобувачів 

освіти  за новим Державним стандартом «Нова українська школа», удосконалення 

змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток 

здібностей учасників освітнього процесу, забезпечення інклюзивного навчання. 

Особливістю роботи закладу в 2020-2021 навчальому році було забезпечення належних 

умов для збереження здоров'я  учасників освітнього процесу в умовах пандемії. 

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися 

питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада школи, шкільний 

батьківський комітет, профспілковий комітет, загальні збори колективу. 

У 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив розпочав роботу над 

проблемною темою «Єдиний освітній простір - шлях до формування навчально – 

пізнавальних та виховних компетентностей учнів». 

Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту. Освітній процес 

відбувався в одну зміну. 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

1.1. Педагогічний моніторинг 

Відповідно до Закону України «Про освіту» штатний розпис закладу установлю-

ється закладом освіти на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх 

навчальних закладів.   

Кадрове забезпечення школи здійснюється згідно з навчальними планами. Станом 

на 15 червня 2021 року у школі: 

Склад педагогічних працівників за віком (у %) 
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Розподіл  педагогічних працівників  за кваліфікаційними категоріями 

(у  %, по методичним комісіям) 

МК Вища І ІІ Спеціаліст 

Вчителів початкових класів та 

вихователів ГП 

47,6 19,1 19,1 14,2 

Вчителів гуманітарного циклу 56,2 18,8 25,0 - 

Вчителів природничо-математичного  

та спортивно-естетичного циклу 

47,1 17,7 17,5 17,7 

Асистентів вчителів 12 розряд – 7,1 

11 розряд – 92,9 

Серед вчителів вищої категорії: 

 - мають звання «Заслужений вчитель України»: Гвоздь С.П. (1,7%); 

- мають педагогічне  звання «вчитель-методист»  (6 чоловік, 7,7%):   Граф М.В., 

Заболотна Т.В., Осіпчук В.А.. Созикіна О. М., Шадурська  О.Ю., Шадурський С.Л.; 

- мають педагогічне  звання «старший учитель» (10 чоловік, 12,8%):  Кудревич 

О.П., Левкович Л.В., Мазко І.С.,  Погоруй Н.В., Рубан А.П., Цибенко Т.Л., Чайковська 

І. В., Шелудченко І.В., Юхимчук А.В.; 

- нагороджені знаком «Відмінник освіти України» (5 чоловік,  6,4%): Граф М.В., 

Заболотна Т.В., Мазко І.С., Созикіна О.М., Шадурська О. Ю. 

Шкільна атестаційна комісія в 2020-2021 навчальному році: 

- атестувала за протоколом 13 педагогічних працівників на відповідність займаній 

посаді, 3 – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії», 1 – на 

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»; 1 – на 

підтвердження кваліфікаційної каьегорії «спеціаліст першої категорії», 1 – на 

підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст»;  

- порушила клопотання перед атестаційною комісією департаменту освіти 

Житомирської міської ради про присвоєння/відповідність вищій кваліфікаційній 

категорії 7  педагогічним працівникам та присвоєння/ відповідність педагогічному 

званню «старший учитель» 2 педагогічним працівникам. 

План атестації педагогічних працівників на 2021 рік виконано в повному обсязі, 

документи про проходження атестації містяться в особових справах педагогів, копія 

атестаційного листа видана кожному з них. 

До 3 років; 9

Від 3 до 10 
років; 12

Від 10 до 20 
років; 32

Від 20 років і 
більше; 25
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Однією з форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників є курсова 

перепідготовка, яка у 2021 році здійснена при Житомирському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти та при Житомирському державному університеті 

ім.І.Франка. Курсова перепідготовка проходить відповідно графіку та буде закінчена до 

17 грудня 2021 року.  

Головними напрямами методичної роботи були: забезпечення професійною  

інформацією; підтримка в підготовці до атестації; організація підвищення кваліфікації  

вчителів; узагальнення і поширення досвіду вчителів; вивчення використання сучасних 

технологій навчання.  

Система внутрішньошкільної методичної роботи реалізовувалася через 

колективну (масову і групову) та індивідуальну форми. В індивідуальній роботі 

домінували співбесіди з педагогами з питань організації методичної роботи, моніторинг 

за результатами діяльності педагогів,   планування методичної діяльності відповідно до 

реалізації проблемної теми  тощо. Групова робота реалізована через роботу  

педагогічної ради, роботу з молодими фахівцями,  роботу методичних комісій і творчих 

груп, школи молодого вчителя. 

Діяльність методичних комісій  була спланована на основі річного плану роботи 

школи та загальношкільної  проблемної теми. 

Методична комісія Голова МК Проблемна тема  

Вчителів 

початкових класів 

та вихователів 

ГПД 

Жданова О.В., вчитель 

початкових класів, 

спеціаліст вищої 

категорії, педагогічне  

звання – старший учитель 

Взаємодія вчителя та учнів у 

реалізації освітніх, виховних і 

розвивальних завдань 

уроку в умовах НУШ 

Вчителів 

природничо-

математичного та 

спортивно-

естетичного 

циклів 

Осіпчук В.А., вчитель 

хімії, спеціаліст вищої 

категорії, педагогічне 

звання  – вчитель-

методист 

Формування навчально-виховних 

компетентностей учнів  на уроках 

природничо-математичного та 

спортивно-естетичного циклу через 

створення єдиного освітнього 

простору школи 

Вчителів 

гуманітарного 

циклу 

Домбровська О.А., 

вчитель української мови 

та літератури, спеціаліст 

вищої категорії, 

педагогічне  

звання – старший учитель 

Новітні методики та підходи в 

організації партнерства вчителя та 

учня на  уроках суспільно-

гуманітарного циклу з метою 

створення мотивуючого освітнього 

простору в умовах НУШ 

Асистентів 

вчителів 

 

Бахаєва І.О., асистент 

вчителя 

Організація освітнього простору 

для інклюзивної форми навчання в 

школі 

Класних 

керівників  

1-11 класів 

Барвенко О.О., вчитель 

початкових класів, 

спеціаліст І категорії 

Формування виховних 

компетентностей здобувачів освіти 

через створення єдиного освітнього 

простору 

На допомогу педагогам в 2020-2021 навчальному році видавалися методичні 

бюлетені «Алгоритм формування компетентностей учнів засобами навчальних 

предметів». 
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1.2. Освітній моніторинг 
Освітній процес у школі здійснювався за денною формою навчання. 

Інваріантна складова Робочого навчального плану на 2020-2021 навчальний рік 

реалізована у повному  обсязі  з  урахуванням  освітніх  потреб  учнів,  побажань  батьків, 

фахової  підготовки педагогічних кадрів, матеріальної бази кабінетів.  

Поділ класів на групи при вивченні української, англійської, польської мов,  

інформатики, праці здійснювався відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 20.02.2002 № 128  (зі змінами). 

Години фізичної культури не враховувалися при визначенні гранично 

допустимого навантаження учнів. Години, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 3,5), 

викладалися  упродовж  навчального  року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 

години) – по 1 годині через тиждень. 

Педагогічним колективом школи проведено певну роботу щодо збереження й 

розвитку шкільної мережі 

Навчальний рік Кількість класів Кількість 

учнів 

Середня 

наповнюваність 1-4 5-9 10-11 

2018-2019 15 12 2 783 27.0 

2019-2020 15 13 2 828 28,3 

2020-2021 16 14 2 865 28,4 

100% учнів старшої школи охоплені профільним навчанням: 10-А  клас - 

філологічний профіль (українська мфілологія), 11-А клас - біолого-хімічний та 

історичний профіль. 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» загальна середня освіта може 

бути організована за індивідуальною (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний 

патронаж) формою навчання. Відповідно до частини першої статті 1 Закону України 

«Про освіту» індивідуальна освітня траєкторія здобувача освіти формується з 

урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду. 

1.2.1. Аналіз організації педагогічного патронажу 

Відповідно заяв батьків та довідок ЛКК у 2020-2021 навчальному році 

педагогічний патронаж було організовано для 5 учнів 1-11 класів. Для вищеозначених 

учнів на основі навчального плану певного класу було розроблено і затверджено 

індивідуальний навчальний план на 2020-2021 навчальний рік.  

Індивідуальні навчальні плани було розроблено 35 педагогами відповідної 

фахової освіти, які працювали зі здобувачами освіти. До розробки ІПН були залучені 

батьки учнів. Протягом навчального року ІПН не переглядалися.  

Освітній рівень здобувачів освіти, які знаходяться на педагогічному патронажі, 

відповідає вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти. Облік 

проведених занять зафіксовано в окремих журналах, з урахуванням загальних вимог 

щодо ведення класних журналів. 

В роботі  із здобувачами освіти, які знаходилися на педагогічному патронажі,  в 

умовах карантину було запроваджено онлайн навчання на платформі Zoom.us, для 

кожного було організовано курс/сторінку на сайті школи «Дистанційні технології 

навчання» (http://14.zosh.zt.ua/dystanczijni-tehnologiyi-navchannya/). 

Питання щодо організації педагогічного патронажу в 2020-2021 навчальному роц 

і знаходить відображення в річному плані роботи школи: розглядалося на нараді при 

директорі, засіданнях циклічних методичних комісій. 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
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1.2.2. Аналіз організації інклюзивної форми навчання 

Із метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за 

місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції у суспільство, забезпечення психолого-

педагогічного супроводу в класах з інклюзивним навчанням у школі відкриті класи з 

інклюзивною   формою   навчання  відповідно до наказу по школі від 28.08.2020 року 

№ 134-к «Про створення в школі інклюзивних класів та організацію в них освітнього 

процесу у 2020-2021 навчальному році». 

Інклюзивне навчання у 2020-2021 навчальному році організовано у 15 інклюзивних 

класах, в яких навчається 18 здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. 

Навчання в інклюзивних класах здійснюється за робочими навчальними планами, 

які схвалені рішенням педагогічної ради школи від 28 серпня 2020 року (протокол № 1) 

та затверджені наказом по школі від 31 серпня 2020 року № 96. На основі робочих 

планів розроблено та затверджено для кожного здобувача освіти з особливими 

освітніми потребами індивідуальну програму розвитку з урахуванням висновку 

міської/обласної ПМПК або ІРЦ. 

Процес складання ІПР дитини з особливими освітніми потребами носить 

диференційований характер, розробляється на основі аналізу проблеми розвитку учня 

та його освітніх потреб. Індивідуальні програми розвитку затверджені директором 

школи і підписані батьками учнів. 

Індивідуальний навчальний план визначає потрібні модифікації та адаптації, на 

ньому ґрунтується подальше планування навчальних занять. 

Освітній процес у 2020-2021 навчальному році був організований з урахуванням 

епідемічної ситуації в м. Житомирі. Учням 5-8 класів з 22.10.2020 р.  по 27.11.2020 р.. з 

16.02.2021 р. по 05.05.2021 р. було організовано навчання за допомогою дистанційних 

технологій. Учні 1-4 класів навчалися за допомогою дистанційних технологій з  

15.02.2021 р. по 19.02.2021 р., з 22.03.2021 р. по 02.04.2021 р. 

Важливу роль в організації освітнього процесу під час навчання за допомогою 

дистанційних технологій належала асистентам вчителя. В умовах використання 

технологій дистанційного навчання асистент вчителя забезпечував комунікацію 

закладу освіти та батьків з метою організації навчання учнів з особливими освітніми 

потребами. Здійснював підготовку матеріалів для дистанційного навчання для учнів з 

ООП, консультував батьків щодо їх використання. Асистенти вчителів здійснювали 

підготовку індивідуальних адаптованих завдань відповідно до відвіданих уроків в 

zoom-конференціях та розміщення матеріалів на шкільний сайт «Дистанційні технології 

навчання» (http://14.zosh.zt.ua/). Кожен асистент вчителя мав власну сторінку на 

шкільному сайті «Дистанційні технології навчання», де розміщував  адаптовані та 

модифіковані матеріали для подальшого опрацювання їх дітьми. 

Відповідно до індивідуальних особливостей учнів з ООП була здійснена  

корекційно-розвиткова робота.  На початок 2020-2021начального року був складений 

розклад корекційно-розвиткових занять, затверджений директором школи та 

погоджений батьками учнів з ООП.  

Корекційно-розвиткові програми створювалися на основі діагностики, 

спостережень за учнями, бесіди з батьками та вчителями. При створенні корекційно-

розвиткової програми взято до уваги інформацію з індивідуальної програми розвитку 

дитини та рекомендацій команди психолого-педагогічного супроводу. 

Корекційно-розвиткова робота зі здобувачами освіти проводилася у вигляді 
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навчальних занять в ігровій формі, за бажанням на занятті були присутні батьки учнів з 

ООП. Заняття обліковувалися без оцінювання навчальних досягнень учнів.  
Було проведено: 675 занять психолагами; 474 заняття логопедами; 539 занять  

днфектологами; 137 занять сурдолгом. 
Для проведення корекційно-розвиткових занять в школі працює кімната психоло- 

гічного розвантаження та кабінет логопеда. Кімната психологічного розвантаження 

обладнанна відповідно Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного 

розвитку дітей з особливими освітніми потребами.  

За  рахунок державної субвенції учні, які знаходяться на інклюзивній формі 

навчання, забезпечені матеріаламми для здійснення корекційної роботи, технічними 

засобами навчання. 

1.2.3. Аналіз організації сімейного (домашнього)  навчання 

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

«Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти» 

затвердженого наказом МОН України від 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955). За заявою батьків 

у 2020-2021 навчальному році було організовано сімейну форму здобуття освіти для 

одного  учня 1-Б класу, 2 учнів 1-В класу та одного учня 8-А класу. 

Відповідальність за здобуття освіти на рівні не нижче державних стандартів 

загальної середньої освіти покладена на батьків, про що усі учасники освітнього 

процесу були попереджені. 

Для цієї категорії учнів був складений графік консультацій та  графік проведення 

оцінювання навчальних досягнень. За підсумками річного оцінювання всі учні 

переведені на наступний рік навчання. 

1.2.4. Аналіз  очної (денної) форми навчання 

За підсумками 2020-20201 навчального року: 

1)  із 445 здобувачів освіти 1-4-х класів: 

     - 352 здобувачів освіти 1-3-х класів оцінені вербально; 

     - 93  здобувача освіти 4-х класів атестовані з усіх предметів за 12-бальною 

шкалою оцінювання навчальних предметів; 

               - 3 здобувачів освіти 4-х класів нагороджені Похвальними листами; 

          2)  із 420 здобувачів 5-11 класів 22 нагороджені Похвальними листами; 

          3)  всі  здобувачі освіти  переведені на наступний рік навчання. 

Навчальні досягнення учнів за підсумками навчального року 

 Рівні навчальних досягнень учнів (%) 

початковий достатній та 

високий 
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2
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Початкова школа  

 (3-4 класи) 

4,0 2,3 5,4 51,1 51,4 43,0 11,6 5,7 3,2 

Основна школа 11,4 5,2 7,4 20,8 11,0 13,5 2,2 1,4 5,8 

Старша школа 3,5 6,3 9,1 22,0 17,5 29,1 1,7 6,3 5,5 

 6,3 4,6 7,3 31,3 26,6 28,5 5,2 4,7 4,8 



Навчальні досягнення учнів по класам 
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4
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Клас 2015/16 Клас 2016/17 Клас 2017/18  Клас 2018/19 Клас 2019/20 Клас 2020/21 

Середній бал навчальних досягнень учнів 

        3А 7,5 4А  

        3Б 7,7 4Б  

        3В 8,0 4В  

      3А 8,3 4А 8,3 5А 7,1 

      3Б 7,2 4Б 7,6 5Б 7,5 

      3В 7,3 4В 7,0 5В 6,1 

  2А 8,2 3А 8,2 4А 8,3 5А 8,1 6А 7,5 

  2Б 7,8 3Б 7,2 4Б 8,3 5Б 8,4 6Б 7,3 

  2В 7,9 3В 7,4 4В 7,5 5В 7,2 6В 6,6 

  2Г 7,7 3Г 7,7 4Г 7,7 

  3А 7,6 4А 7,9 5А 8,1 6А 8,0 7А 7,5 

  3Б 7,9 4Б 7,8 5Б 7,8 6Б 7,0 7Б 6,2 

  3В 6,9 4В 6,9 5В 7,1 6В 6,5 7В 5,8 

  4А 7,9 5А 8,3 6А 7,8 7А 7,8 8А 7,3 

  4Б 7,0 5Б 8,2 6Б 7,9 7Б 7,4 8Б 7,0 

  4В 6,5 5В 7,2 6В 6,9 7В 6,6 8В 5.7 

  5А 8,2 6А 7,6 7А 6,6 8А 6,5 9А 6,9 

  5Б 8,1 6Б 7,6 7Б 7,3 8Б 7,5 9Б 7,2 

5А 6,9 6А 6,2 7А 5,7 8А 4,8 9А 5,3 10А 5,9 

5Б 8,2 6Б 7,6 7Б 6,9 8Б 6,0 9Б 6,1 

6А 7,4 7А 7,0 8А 6,6 9А 6,8 10А 7,1 11А 7,5 

6Б 7,6 7Б 7,4 8Б 7,0 9Б 6,8 



Початкова школа 

 

Якість знань учнів з базових предметів  

 

 
 

 

ПЯН (%) з  предметів  в 3-4-х класах 
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Основна та старша школа 

 

Якість знань учнів 5-11 класів з базових предметів 

Предмети гуманітарного циклу 
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Предмети природничо-математичного циклу 
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Предмети спортивно-естетичного циклу 
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ПЯН (%) з  предметів  в 5-11-х класах 
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Середній бал з  предметів  в 3-4-х класах 
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1.2.5. Аналіз роботи педагогічного колективу  

за дистанційними технологіями навчання 

Особливість 2020-2021 навчального року – тривалий карантин і дистанційне 

навчання, яке стало викликом для нас усіх. В першу чергу для вчителів, а також для 

батьків та дітей. Складність полягала у неоднаковому технічному забезпеченні та 

професійних навичках його учасників (вчителів, батьків, учнів). Дистанційне навчання 

мало своїх прихильників і противників. Як серед дітей, так і серед їхніх батьків. 

Найголовніше – налагодити співпрацю між учнем, вчителем і батьками. Щоб вони 

почули одне одного, щоб не було опору батьків. 

Дистанційне навчання було реалізровано шляхом використання технологій 

дистанційного навчання. На  сайті школи (http://14.zosh.zt.ua/) є сторінка «Дистанційні 

технології навчання» (http://14.zosh.zt.ua/dystanczijni-tehnologiyi-navchannya/), на якій  

було розміщено інформацію про зворотній зв'язок здобувачів освіти з педагогами 

школи, інформація про щотижневі години класного керівника на Zoom-платформі. 

Розклад занять та робочий час вчителів в дистанційному режимі було встановлено 

у відповідності до розкладу навчальних занять та поточного режиму роботи школи. 

З метою забезпечення організації освітнього процесу та виконання освітніх 

програм використовувалися інструменти онлайн-спілкування та електронні ресурси й 

веб-сервіси в синхронному та асинхронному режимі, веб-ресурси, практикувалися 

індивідуальні консультації та самостійне опрацьовування навчального матеріалу. На 

сайті «Дистанційні технології навчання Житомирської ЗОШ № 14» вчителі 

завантажували матеріали з навчальних предметів у вигляді опорних конспектів, 

завдань, презентацій, посилань  на відео для опанування їх учнями; були створені 

онлайн-тести для перевірки знань учнів.   

Вчителі здійснювали контроль за рівнем компетентностей учнів шляхом 

тестування, проведення контрольних, самостійних, практичних та лабораторних робіт, 

тематичного оцінювання. Зворотній зв’язок під час карантину відбувався через  

електронні пошти учнів та вчителів, вайбер. Тематичне оцінювання з усіх предметів 

проведено відповідно до вимог програм.  

Вчителі школи, здійснюючи навчання з використанням дистанційних технологій, 

навчальні програми з предметів виконали в повному обсязі. 

1.2.6. Підсумки проведення ДПА 

Відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку 

з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (щодо окремих питань завершення 

2020/2021 навчального року)» від 13.04.2021 р. № 1378-IX, здобувачі освіти, які 

завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році, 

були звільненні від проходження державної підсумкової атестації. Водночас вони 

зберігали за собою право пройти її за власним бажанням. Всі учнів 11-А написали заяви 

про відмовлення здачі ДПА у формі ЗНО. 

1.2.7. Підсумки роботи ГПД 

У минулому році у школі працювали 7 груп продовженого дня. Для роботи ГПД 

було надано навчальні кабінети початкової школи. Робота груп продовженого дня 

організована згідно Порядку створення груп подовженого дня у державних і 

комунальних закладах загальної середньої освіти від 25.06.2018 № 677. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-20#Text
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До груп продовженого дня зараховано 195 учнів 1 – 4 класів. Групи сформовані 

на підставі батьківських заяв згідно наказу по школі № 68-у  від  31.08.2020 р. 

Робота вихователів ГПД проводиться за виховним планом. У своїй діяльності 

вихователі керуються Конституцією і законами України, Статутом і планами школи, 

дотримуються Конвенції ООН про права дитини. Для роботи ГПД використовують 

навчальний кабінет, бібліотеку, спортивний зал. Режим дня групи продовженого дня 

розроблено на підставі Типового режиму дня з урахуванням вікових особливостей 

учнів. Вихователями ГПД виконується режим дня: забезпечення своєчасним 

харчуванням (100%), доцільність розподілу часу на різні види діяльності учнів, 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог. Вихователями здійснюється диференційо-

ваний підхід до різних груп учнів при виконанні домашніх завдань, враховуються 

індивідуальні особливості школярів при організації їх самопідготовки.  

Вихователі групи продовженого дня дотримуються тривалості перебування учнів 

на свіжому повітрі, слідкують за чергуванням фізичної активності і відпочинку, 

організовують діяльність учнів на прогулянці, проводять рухливі та спортивні ігри, 

фізкультхвилинки, спостереження за природою. 

Позитивно впливає на якість роботи вихователів ГПД зв’язок з вчителями 

початкових класів. Завдяки спільним, узгодженим діям виробляються єдині вимоги до 

уроків, забезпечується якість навчання і виховання дитячого колективу, своєчасно 

здійснюється допомога.  

1.3. Моніторинг виховної роботи 

Пріоритетним напрямком виховної роботи в школі є забезпечення національно-

патріотичного та духовного розвитку учнів, формування всебічно розвиненої, 

високоосвіченої особистості, виховання громадянина-патріота з високим рівнем 

національної гідності та свідомості, політичної культури та громадянської активності. 

Відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання в школі 

проводиться систематична робота по прищепленню любові до рідного краю, її 

захисників.  

Впродовж 2020-2021 навчального року відбулися: тиждень Захисника України, 

місячник національно-патріотичного виховання, Тиждень Героїв Небесної Сотні, 

тематичні виховні години в класах, конкурс стіннівок «Герої –захисники України», 

загальношкільна акція «Привітай зі святом воїна АТО», Уроки мужності «Герої завжди 

з нами». 

У школі були проведенні такі виховні заходи як квест «Я люблю свою країну, яка 

зветься Україна»; пізнавальна година «Козацькі забави»; конкурси, квест «Козацького 

роду нема переводу», виховна година «Козацькій славі жити у віках»; учні школи взяли 

участь у заходах присвячених «Дню пам’яті жертв голодомору і політичних репресій»; 

проведено урок мужності «Героїзм українських волонтерів»;  виховні години до Дня 

Матері. 

Для сприяння задоволенню естетичних та культурних потреб особистості учні 

школи на уроках історії, на виховних годинах знайомляться з невичерпним джерелом 

українських традицій. В класах до свята Святого Миколая, пройшли святкові дійства,  

конкурс «Новорічна іграшка власноруч», в організації яких приймало активну участь 

шкільне самоврядування. 

В школі діє Рада профілактики  правопорушень. Робота Ради профілактики 

здійснюється у відповідності до річного плану роботи, розроблені заходи з 
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профілактики  правопорушень  серед неповнолітніх на 2020-2021 навчальний рік.  

На кінець навчального року на внутрішкільному профілактичному обліку  

знаходиться 5 учнів, які схильні  до порушення дисципліни, проявам адитивної 

поведінки, пропускам уроків без поважних причин. З боку класних керівників, вчителів-

предметників здійснюється постійний контроль за відвідуванням  навчальних занять 

учнями. Постійно проводиться аналіз  пропусків уроків  учнями без поважних  причин, 

що дає змогу запобігти проявів асоціальної поведінки школярів. 

Складено план роботи школи по попередженню та профілактиці скоєння злочинів 

і правопорушень, відповідно до якого проведено цикл лекцій з представниками 

превентивної поліції; правовий тиждень;офлайн та онлайн тематичні виховні годин. 

На початку грудня відбувся традиційний тиждень права в рамках якого були 

проведено Всеукраїнський урок «Права дитини» (1-11 класи); онлайн вебінар 

«Протидія домашньому насильству», інтерактивні виховні заходи «Не допустимо 

булінг в нашому колективі», «Свої права відстоюй, а обов'язки виконуй»;  тематичні 

години спілкування: «Захист прав дітей у нашій державі», «Конвенція прав дитини. 

Знай свої права!», дискусія «Для чого бути чесним, порядним»; година спілкування 

«Питання гендерна рівність – не просто модний тренд», «Толерантність – одна з 

найважливіших чеснот людини». 

З метою формування ціннісного ставлення до природи учнями початкової школи 

проводилася вікторина – гра «Що я покладу в рюкзак для подорожі», «Екологічна 

стежка в різні пори року», з метою спостереження за сезонними змінами у природі; гра 

«Чисте джерело», ранкове коло «Знай, люби, бережи», милування природою «Зимовий 

пейзаж», виставка робіт «Фарби осені», ранкове коло «Краса природи у творах 

образотворчого мистецтва», слухання, малювання «Музика в природі: пори року», до 

Дня довкілля виховна година «Ми за чисте довкілля», а також екологічна операція 

«Встанови годівничку». 

Заради сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я у школі 

проводилися заходи: Всеукраїнський олімпійський урок до Дня фізичної культури та 

спорту; заходи щодо профілактики від COVID – 19 «Убережи себе від хвороб», година 

спілкування «Як я дбаю про своє здоров'я», ситуативно-рольова гра «Твоя безпека»; 

бесіди щодо безпеки життєдіяльності; бесіда «Безпечна дорога до школи» в рамках 

місячника дорожнього руху «Увага! Діти на дорогах!»; конкурси малюнків: до 

Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ-СНІДом, «Техніка безпеки – очима дітей», «Від 

рідного порога безпечна дорога», «Дорожня абетка», «Здоровий спосіб життя», «Малий 

сірник – велика біда». 

До Дня безпеки в Інтернеті проводилися виховні бесіди та практикуми щодо 

безпеки в Інтернеті під час дистанційного навчання, раціональності розподілення 

роботи в цей період. Обговорювалися особливості дотримання обмежень задля 

запобігання поширенню гострої распіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої 

короно вірусом SARS-CoV-2, правил особистого захисту та гігієни в умовах карантину. 

Адміністрацією, класними керівниками, вчителями школи своєчасно 

приймаються відповідні рішення щодо запобігання шкідливих звичок, дитячої  

бездоглядності, посилення значення сім'ї. 

1.4. Розвиток учнівського самоврядування 

На сучасному етапі учням надано більше прав і повноважень, створено широкі 

можливості для самореалізації кожного; вони здобувають управлінські вміння,  
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навчаються жити в демократичному суспільстві.  

Органи учнівського самоврядування взаємодіють із педагогічним колективом 

школи на засадах співпраці, що сприяє творчій діяльності учнів і дорослих. Основними 

засобами вдосконалення педагогічної допомоги учнівському самоврядуванню є: 

забезпечення реальних прав та обов’язків органів самоврядування; підвищення довіри 

педагогів до рішень учнівського колективу, його органів самоврядування; 

цілеспрямоване навчання учнів складній справі організації життя учнівського 

колективу, управління справами школи. 

У кожному класному колективі (7-11 клас) діє своя модель учнівського 

самоврядування, яка взаємодіє зі структурою загальношкільної моделі, чіткий розподіл 

доручень між членами класу та консультативне педагогічне керівництво з боку 

класного керівника. 

У 2020-2021 навчальному році учнівське самоврядування школи функціонувало 

відповідно до діючого Положення про учнівське самоврядування. Шкільне самовря-

дування охоплює сфери навчання, трудової діяльності та суспільної праці, організації 

порядку й дисципліни, громадсько-суспільної діяльності, вільного часу, спорту, 

художньої діяльності тощо. 

Склад органів учнівського самоврядування, план роботи та графік засідань було 

обговорено і затверджено на учнівській конференції у вересні 2020 року. Головою 

шкільного учнівського самоврядування була учениця 11-А класу.  

Завдяки участі дітей у різних виховних заходах зростає соціальна активність та 

відповідальність в процесі практичної громадської діяльності школярів; розвиваються 

творчі риси характеру, а саме: цілеспрямованість, винахідливість. 

ІІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ЗМІЦНЕННЯ  

ЗДОРОВ’Я УЧНІВ  І ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ 

2.1. Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей із  

малозабезпечених сімей  та інших учнів  з соціально вразливих категорій 

На початку навчального року з метою обліку дітей і сімей, які потребують 

соціальної підтримки, проведено місячник  з охорони дитинства, під час якого складено 

соціальні паспорти класів, оновлено банк даних сімей і дітей. Це питання 

контролюється 4 рази на рік. 

Відповідно соціальному паспорту в школі навчаються: 

 - 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими 

встановлено опіку; 

- 28 дітей з інвалідністю; 

- 59 учнів з багатодітних родин; 

- 1 дитина батьк якої загинув при виконанні службових обов’язків; 

- 85 дітей батьки, яких перебували чи перебувають у зоні АТО (ООС). 

Робота щодо забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей із 

малозабезпечених сімей і учнів із соціально вразливих категорій ведеться спільно з 

опікунами й батьками.  

2.2. Забезпечення безпеки життєдіяльності учнів, створення умов для 

психічного  та фізичного здоров’я  учнів та педагогів 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу в школі 

проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», 
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«Про пожежну безпеку», Санітарного регламенту та інших численних нормативних 

актів, які регламентують роботу з цих питань.  

Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем директора школи. З 

працівниками школи постійно проводяться відповідні інструктажі з охорони праці, які 

фіксуються в журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Інструктажі з 

безпеки життєдіяльності проводяться з учнями закладу. Класні керівники ведуть 

журнали реєстрації інструктажів з питань безпеки життєдіяльності, в яких фіксують 

проведення вступного, первинного та цільових інструктажів; починаючи з 9-го класу 

учні розписуються в журналі інструктажів.  

Кожний кабінет, майстерня, спортивна зала має необхідний перелік документації 

з питань безпеки життєдіяльності.  

Впродовж року класними керівниками проводились бесіди з питань 

попередження травматизму серед учнів, були проаналізовані випадки побутового 

травматизму, питання травмування розглянуто на нарадах при директорові та на 

засіданні методичної комісії класних керівників.  

Переважну більшість травм  учні  отримують внаслідок порушення ними правил 

безпечної поведінки.  

 
Відповідно до законів України «Про охорону праці» й «Про колективні угоди» 

між дирекцією школи та профспілковим комітетом підписано Колективну угоду, у який 

визначено обов'язки сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а 

також щодо реалізації прав і соціальних гарантій на охорону праці.  

2.3. Організація медичного обслуговування учнів 

У 2020-2021 навчальному році у школі функціонувал  медичний пункт. Медичний 

нагляд за учнями забезпечувала  сестра медична Душко Ліна Філімонівна. 

На 01 вересня 2020 року до 1-х класів було зараховано 103 учня. За результатами 

медичних оглядів учнів 1 класів: гармонійному фізичному розвитку відповідає 97 дітей; 

виявлено надлишок маси тіла у 4 дітей; 1 учень має дефіцит маси тіла; 1 учень має 

загальне фізичне недорозвинення.  

У 2020 році за результатами медичних оглядів учнів 2-11 класів: гармонійному  

фізичному розвитку відповідає 718 дітей  (93,5 %); виявлено надлишок маси тіла у 40 

учнів (5,2%); 4 учні мають дефіцит маси тіла (0,5%); 1 учень має високий зріст, що не 

відповідає віковим особливостям і складає 0,1%; 4 учні мають загальне фізичне 

недорозвинення (0,5%). 

Проаналізовано захворюваність школярів за всіма класами хвороб: 

Виявлено  

захворювань 

Всього 

2019 році 

Всього 

2020 році 

Вперше 

у 2020 році 

Новоутворення - - - 

6

3

2

47

12

9
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Хвороби крові та кровотворних органів - - - 

Хвороби ендокринної системи, в т.ч. 

недостатність харчування 

126 128 6 

Хвороби органів зору 124 131 11 

Хвороби нервової системи 47 52 6 

Психічні розлади 9 17 9 

Хвороби вуха 3 3 1 

Хвороби органів дихання 8 8 1 

Хвороби органів травлення 48 47 3 

Хвороби сечостатевої системи 18 18 1 

Хвороби шкіри 4 4 1 

Хвороби системи кровообігу 202 209 12 

Хвороби кістково-м’язової системи 75 77 5 

Вроджені аномалії розвитку 17 17 3 

ВСД 104 102 - 

Хірургічна патологія 20 20 3 

Інші патології 41 48 9 

Всього виявлено  захворювань 846 881 71 

Порівняльний аналіз результатів медогляду за 2019 та 2020 рік показав, що:  

- по 7 видах хвороб зріс показник захворюваності (хвороби органів зору,  

ендокринної системи, нервової системи,  психічні розлади, системи кровообігу, 

кістково-м’язової системи); 

- по 2 видах зменшився (ВСД, органів травлення); 

- на рівні минулого року залишилися хвороби вуха, органів дихання,  

сечостатевої системи шкіри, вроджені аномалії розвитку, хірургічні патології. 

Як свідчать результати оглядів, кількість виявлених захворювань уперше у 2020 

році менша, ніж у 2019 році на 6,9%. 

За результатами медичних оглядів 2020 року проведено аналіз щодо кількості 

учнів зарахованих до груп з фізичної культури у 2020 році: 

Класи Група з фізичної культури 

основна підготовча спеціальна спеціальна без 

фіз.навантаження 

1 67 33 3 - 

2-11 418 302 54 1 

1-11 485 335 57 1 

Кількість дітей, зарахованих до спеціальної медичної групи, залишилася така як 

у 2019 році. 

Аналіз даних за групами здоров’я учнів 1-11 класів показав наступне: 

Класи Група здоров’я  

І ІІ ІІІ ІV 

1 54 45 2 2 

2-11 330 375 45 16 

1-11 384 420 47 18 

 Класними керівниками 1 – 11 класів до 05 вересня 2020 року було заповнено в 

класних журналах два листка здоров’я. У разі необхідності проходження повторного 
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медичного огляду для визначення групи для занять фізичною культурою учнів класні 

керівники повідомляли батьків у письмовому вигляді. 

Педагогічні працівники школи та сестра медична Душко Л.Ф. здійснюють 

медико-педагогічний контроль відповідно до додатку 1 Положення  про медико-

педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

2.4. Організація харчування учнів 
Харчування учнів 1-11 класів здійснювалося відповідно до рішення виконавчого 

комітету Житомирської міської ради від 17.12.2019 № 1368 «Про встановлення вартості 

харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань». Вартість 

харчування на день однієї дитини, потерпілої внаслідок Чорнобильської катастрофи 

визначено Міністерством праці та соціальної політики України. Компенсаційні виплати 

за харчування учня зазначеної категорії проводило управління праці та соціального 

захисту населення Корольовської районної рада міста. 

Розподіл коштів на організацію гарячого харчування дітей, облік і звітність за 

використання коштів, що виділялися на безоплатне харчування, здійснювався 

відповідно до чинного законодавства. 

Контроль за організацією, забезпеченням та якістю харчування у школі 

забезпечувала директор школи Шадурська О.Ю., відповідальна за організацію 

харчування дітей зі складу адміністрації – заступник директора з навчально-виховної 

роботи Заболотна Т.В. та сестра медична  Душко Л.Ф. 

Облік дітей, охоплених безоплатним харчуванням, та дітей, яким надавалася 

адресна допомога на харчування, здійснювали класні керівники, які надавали 

відповідну інформацію 2 рази на місяць Заболотній Т.В., заступнику директора з 

навчально-вихвоної роботи. Заболотна Т.В. щомісячно аналізовала стан охопленості 

харчуванням учнів 1-11 класів та надавала інформацію в департамент освіти 

Житомирської міської ради. 

Відповідно до санітарних правил і норм сестра медична школи Душко Л.Ф. 

здійснювала щоденний контроль за якістю продуктів, що надходять до їдальні, умовами 

їх зберігання, дотриманням термінів реалізації і технології виготовлення страв, 

санітарно-протиепідемічним режимом харчоблоку, фактичним виконанням щоденного 

меню. У вересні 2020-2021 навчального року створено 2 комісії з контролю за 

організацією та якістю харчування: бракеражну комісію та комісію з  перевірки питань 

щодо організації та забезпечення харчування, контролю за якістю продукції, 

дотримання санітарно-гігієнічних норм, матеріально-технічною базою шкільної 

їдальні. 

Забезпечувала харчування школярiв протягом 2020-2021 років переможець 

конкурсних торгiв ФОП Підкаура В.В. на ocнoві договору. 

        Харчування учнів було організовано у відповідності до меню, яке складено на 

підставі примiрного двотижневого  меню (погоджено Житомирським міським управлiн-

ням ГУ Держпродспоживслужби у Житомирськiй областi). 

Класними керівниками, сестрою медичною Душко Л.Ф. проводилась відповідна 

просвітницько-роз’яснювальна та організаційна робота з батьками, учнями по 

залученню школярів 5-11 класів до гарячого харчування.  

ІІІ. АНАЛІЗ РОБОТИ ПСИХОЛГІЧНОЇ СЛУЖБИ  

У вирішенні актуальних проблем сучасної освіти суттєву  роль відіграє система 
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психологічного супроводу діяльності закладу загальної середньої освіти: 

 Драгі  

Ірина Степанівна, 

практичний психолог 

Пехоцька  

Юлія Петрівна, 

соціальний педагог 

Антонян-Шевчук  

Белла Левонівна, 

Соціальний педагог 

Кількість 

ставок 

1 0,5 0,5 

Категорія  вища вища спеціаліст 

Проблемна 

тема 

Створення єдиного 

освітнього простору 

школи для формуван-

ня навчально-пізна-

вальних та виховних 

компетенцій учнів 

Педагогічний колектив, 

як об’єкт соціально-

педагогічної діяльності 

Сімейно-орієнтова-

ний підхід у профе-

сійній діяльності 

соціального педагога 

Зверенення до працівників психологічної служби у 2020-2021 навчальному році 

Тематика звернень 

К-сть звернень до 

практичного 

психолога 

соціальних 

педагогів 

З боку батьків 

Труднощі у навчанні 8 1 

Підвищення мотивації учнів до навчання, проблеми 

шкільної неуспішності 
7 5 

Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми 

самооцінки дитини 
3 0 

Адаптація дитини до нового колективу  2 1 

Асоціальні прояви у поведінці дітей 2 1 

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 
0 4 

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей 

із сімей внутрішньо переміщених осіб 
0 1 

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми 

потребами в умовах інклюзивної освіти 
15 2 

Профілактика шкідливих звичок  0 3 

Булінг 4 1 

Взаємовідносини в системі «вчитель-учень» 3 5 

Взаємовідносини в системі «батьки-діти» 3 5 

Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки» 1 2 

Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність 1 4 

Суїцидальна поведінка дітей 1 1 

Робота з дітьми «груп ризику» 0 2 

Соціальні пільги та гарантії 0 2 

З боку педагогів 

Асоціальні прояви у поведінці дітей 9 4 

Адаптація дитини до нового колективу 10 0 

Готовність до навчання та труднощі у навчанні 4 1 

Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО 0 2 
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Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 
0 1 

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми 

потребами в умовах інклюзивної освіти 
14 7 

«Професійне вигорання» педагогів 2 5 

Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність 2 5 

Психологічний клімат учнівського колективу, 

міжособистісні конфлікти   
5 9 

Домашнє насильство 2 0 

Булінг 3 1 

Взаємовідносини в системі «вчитель-учень» 3 0 

Взаємовідносини в системі «батьки-діти» 4 3 

Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки» 0 5 

Суїцидальна поведінка дітей 2 0 

Робота з дітьми «груп ризику» 12 12 

Інше, а саме: особливості роботи під час дистанційного 

навчання 
4 0 

З боку дітей 

Труднощі у навчанні 1  2 

Самовдосконалення, розвиток власних здібностей і 

компетенцій 
2 0 

Професійне самовизначення 5 3 

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми 

потребами в умовах інклюзивної освіти 
3 0 

Профілактика шкідливих звичок ( вживання наркотичних 

речовин, напоїв, що містят алкоголь, тютюнопаління) 
1 0 

Суїцидальні роздуми дітей 2 0 

Взаємовідносини в системі «вчитель-учень» 5 5 

Взаємовідносини в системі «батьки-діти» 6 3 

Адаптація дитини до нового колективу 0 1 

Відсутність мотивації до навчання 0 2 

Психологічний клімат учнівського колективу, 

міжособистісні конфлікти 
10 1 

Булінг 4 0 

Психологічний супровід учнів під час ДПА, ЗНО, МАН  1 0 

Робота з дітьми «груп ризику» 2 0 

Погіршення психологічного стану після перенесення 

(COVID-19) 
2 0 

З боку інших зацікавлених осіб, представників громадськості 

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 
0 1 

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей 

із сімей учасників АТО (ООС) 
0 1 

Співпраця нацполіції та школи у сфері профілактики 

правопорушень 
0 4 
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Психологічна просвіта 0 4 

Зведені дані щодо роботи працівників психологічної служби у 2020-2021  

навчальному році: 

1) з дітьми (охоплено осіб): 

Напрями роботи / 

фахівці                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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практичний психолог 41 867 48 0 26 41 867 0 867 

соціальні педагоги 15 867 16 53 15 0 749 265 867 

 2) з батьками та педагогами (охоплено осіб): 

Працівнки  
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З педагогами 

практичний психолог 0 80 46 0 80 0 80 

соціальні педагоги 0 80 55 116 80 65 80 

З батьками 

практичний психолог 0 0 36 0 0 0 220 

соціальні педагоги 0 119 40 18 0 0 390 

Взаємодія з державними, громадськими, міжнародними організаціями у  

  2020-2021 навчальному році 

Назва організації Мета заходу Результат співпраці  Дата заходу  

Антонян-Шевчук Б.Л. 

Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

Житомирської 

міської ради 

Профілактика та 

протидія 

насиллю  

Проведення 

інформаційної кампанії 

«16 днів проти гендерно 

обумовленого 

насильства» 

25 листопада - 

10 грудня 2020 

року 

ГО «Паритет» Профілактика 

насилля та 

жорстокого 

Роздаткові матеріали 

для проведення заходів 

Листопад-

грудень 2020 
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поводження з 

дітьми 

МБО «Служба 

порятунку дітей» 

Попередження 

та реагування на 

випадки 

сексуального 

насильства над 

дітьми 

Навчальні матеріали для 

проведення 

профілактичних занять 

Квітень-

травень 2021 

AIESEC in Ukraine Формування 

екологічної 

свідомості, 

відповідальності 

за свої дії 

Матеріали для 

проведення 

просвітницьких занять 

на екологічну тематику 

Квітень 2021 

Пехоцька Ю.П. 

ВБО «Місія в 

Україну»  

Презентація 

досвіду, 

ознайомлення з 

послугами  

Бесіда з педагогічними 

працівниками щодо 

діяльності БО «Місія в 

Україну» 

25.02.2021 р. 

Пропаганда 

здорового 

способу життя 

Заняття з учнями 9-х 

класів з теми 

«Профілактика 

ризикованої поведінки 

серед молоді. Секс, 

вільні статеві стосунки, 

причини та наслідки»; 

16.04.2021 р 

Житомирське 

районне управління 

поліції ГУНП в 

Житомирській 

області  

Профілактика 

правопорушень 

Профілактична бесіда з 

учнями 9-х класів щодо 

попередження 

негативних явищ у 

дитячому середовищі 

02.03.2021 р. 

ГО «Дівчата» за 

підтримки UNICEF  

Пропаганда 

здорового 

способу життя, 

стигматизації 

Заняття з підвищення 

обізнаності здоров’я та 

гігієни «Здоров’я без 

сорому» 

15.04.2021 р. 

22.04.2021 р. 

28.04.2021 р. 

Практичний психолог Драга І.С., соціальні педагоги Антонян-Шевчук Б.Л., 

Пехоцька Ю.П. виступали на педрадах, семінарах, на засіданнях методичних 

комісійасистентів вчителів,  класних керівників, вчителів-предметників, на батьківсь-

ких зборах; брали участь у міських методичних заходах 

Участь у міських методичних заходах (включно організація семінарів для 

працівників соціально-психологічної служби)  

Тема виступу Категорія 

педагогічних 

працівників 

Місце  

прове-

дення 

Дата  

Особливості роботи психоло-гічної служби у 

закладах загальної середньої освіти 

Студенти ЖДУ  

ім. І.Франка 

ЗОШ  

№ 14  

11.11. 

2020 р 
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Презентація досвіду роботи педагогічних 

працівників з питання  інклюзивної освіти 

Директори ІРЦ (Zoom) 

 

12.11. 

2020 р. 

В 2020-2021 навчальному році  практичний психолог Драга І.С. та соціальні 

педагоги Антонян-Шевчук Б.Л.,  Пехоцька Ю.П. відвідували уроки вчителів, що 

атестуються,  відкриті уроки та позакласні заходи, виховні години. 

 

IV.АНАЛІЗ РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ 

Освітній процес у школі зорієнтований на озброєння здобувачів освіти методами 

пізнання, у зв’язку з цим, діяльність шкільної бібліотеки була спрямована на 

формування системи бібліотечно-бібліографічних знань, формування мовної культури 

зжлбувачів освіти, громадянської грамотності, забезпечення художньою, довідковою, 

науково-педагогічною літературою, пошук нових форм роботи, здатних посилити роль 

книги у навчально-виховному процесі. 

Протягом 2020-2021 навчального року в бібліотеці проводилися виховні, 

просвітницькі та інформаційні години, літературні, краєзнавчі та казкові вікторини, усні 

журнали, літературні вечори, обговорювання нових книг, літературні ранки, прес-

діалоги, голосні читання, диспути, бесіди, оформлення книжкових виставок та 

тематичних поличок. 

Основні показники роботи шкільної бібліотеки 

№ Показники роботи Виконано 

1 Читачів  всього: з них  

- учнів, 

- вчителів, 

- співробітників 

705 

601 

78 

26 

2 Книговидача:   

- підручників 

- художньої та  галузевої літератури 

 

10558 

2558 

3 Відвідуваність за рік: 

Середня  відвідуваність: 

3001 

22 

4 Кількість масових заходів: 

- книжкових виставок 

- усних журналів 

- конкурсів, вікторин, ігор 

- зустрічей, екскурсій до бібліотеки 

- конференцій, турнірів 

- квестів 

- виховних годин 

- арт-годин 

- презентацій 

 

39 

3 

18 

6 

3 

1 

12 

3 

3 

5 Кількість бесід: 

- оглядів  літератури 

- бібліотечних уроків 

 

16 

17 

6 Фонд: 

- підручники  

- художньої та галузевої літератури 

- газет та журналів  

 

13498 

6389 

243 
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7 Забезпеченість підручниками  97 % 

8 Надходження  фонду: 

- підручників 

- художньої літератури 

 

1152 

68 

9 Списання: 

- підручників 

- художньої літератури 

 

1920 

68 

10 Кількість абонентів МБА 11 

11 Видано документів іншим бібліотекам  57 

12 Отримано документів з інших бібліотек 11 

Шкільна бібліотека працювала згідно плану, затвердженому директором школи. 

Планово та систематично в бібліотеці пропагувались  бібліотечно-бібліографічні 

знання, проводилися заходи по вихованню культури читання. Перевага надавалась 

нетрадиційним формам пропаганди літератури. За допомогою різноманітних форм 

бібліотечно-бібліографічної роботи учні збагачують свої знання про символи України, 

про свій рідний край і його історію, навчаються  бережливо та охайно ставитися до 

книги. 

Протягом 2020-2021 навчального року: 

1) були оформлені книжкові виставки: «Добро починається з тебе», «Ми – жителі 

планети Земля», «Як стати особистістю»,  «Література рідного краю», «Серце віддаю 

дітям», «Щедрий голос природи змалку слухаю я…», «Як у нас на Україні», 

«Поспішайте творити добро», «Квітка толерантності», «Замовчуваний злочин», 

«Зрозуміти, щоб допомогти», «Славетні сини Батьківщини», «Права та свобода 

дитини», «Світло Різдвяної Зірки», «Народе мій, пишаюся тобою!», «Довго щирими 

піснями я служитиму вам…», «Співуча квітка України», «Великий син українського 

народу», «Здоров’я дітей – здоров’я нації», «Цей загадковий світ космосу», «Природа – 

рідна матінка моя», «Атомне століття раною горить», «Шляхами перемоги»; 

2) підготовлено презентації: «Бібліотеки світу», «Творчими стежками нашого 

краю», «Шевченківським залом», «Новинки бібліотеки»; 

3) проведено масові заходи: 

Виховні, просвітницькі та інформаційні години: «Стежинка добра», «Добро 

починається з тебе», «Образи добрих героїв в українських народних казках», 

«Стежинкою добра» (до Всесвітнього дня доброти);  

Бібліотечні уроки: «Природа – муза видатних людей»; «Я у світі не один, що я 

знаю про тварин», «Казка в гості завітала», «Цей чарівний світ казки». 

Бібліотечно-бібліографічні уроки: «Правила спілкування з книгою», «Книжка і 

бібліотека», «Періодика для дітей», «Як добирати книжки», «Структура книжки», «Твої 

друзі – словники», «Каталоги та картотеки бібліотеки», «Книжки з мистецтва», «Книга 

і бібліотека в моєму житті». 

Вікторини: «Чи знаєте ви свої права», «Знавці різдвяних традицій», «Криниця 

мудрості», «Ці книги варті читання», «Твій друг – книга»; 

Конкурси: «Барви рідного слова», «Дивись не помились», «Бібліотечний ерудит». 

Цікаво і творчо пройшов Всесвітній день читання. Учні драматичного гуртка 

«Добрик» приєднались до свята Слова, Книги та Читання й подарували дітям радість 

спілкування з книгою через театр народної казки. 

Також бібліотека підготувала книжкові добірки, де кожен читач знайшов своє, що 
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близько йому до серця, зачитував улюблені вірші, уривки уголос. 

До 150 річчя з дня народження Лесі Українки та з метою популяризації творів, 

виховання любові до рідного краю, бережливого ставлення до рідної мови проведено 

поетичний вернісаж «На крилах пісень». 

Презентація творчих робіт – лепбуків учнями 5-6 класів була цікавою як для учнів 

так і для вчителів школи. Урочисті і яскраві книжкові виставки-інсталяції не тільки 

прикрасили бібліотеку, а стали темою для обговорення відвідувачів літературно-

поетичної вітальні «Гостина Лесі». Учні драматичного гуртка підготували мініатюрні 

сценки до творів письменниці. 

До декади естетичного виховання проведена літературно-мистецька година 

«Вінок поезії до Кобзаря», літературний диліжанс «Подорож з казковими героями 

сторінками підручника». 

Бібліотекарі брали участь у навчально-практичних онлайн-семінарах та 

вебінарах: 

1. Бібліотека в цифровому середовищі. Кросплатформенні сервіси та  

кросмедійний контент. 

2. Моделювання арт-простору у бібліотечному середовищі ЗЗСО як засіб 

формування високодуховно її моральної особистості. 

3. Шкільна бібліотека/медіа тека та екологічна просвіта учнів. 

4. Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи.  

5. Роль шкільної бібліотеки в екологічному вихованні учнів (всеукраїнський 

вебінар). 

 

V.АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ ШКОЛИ 

Відповідно механізму реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

здійснено самоаналіз роботи колективу школи за 2020-2021 навчальни рік.  

Для  реалізації  якісного виконання навчальних планів і програм здійснена звірка 

календарно-тематичних планів з навчальними програмами, перевірені класні журнали, 

проведені співбесіди з педагогічними працівниками. Станом на 28 травня 2020 року 

змістовна частини навчальних програм повністю реалізована.  
Під час складання розкладу було враховане співвідношення навчального 

навантаження протягом тижня, а також чергування протягом дня і тижня предметів 

природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого 

мистецтва, трудового навчання, основ здоров’я та фізичної культури. 

Виконання програмових вимог щодо викладання предметів інваріантної та 

варіативної частини, рівні навчальних досягнень здобувачів освіти, органзація 

освітнього середовища контролювалися адміністрацією через відвідування уроків, 

виховних заходів під час комплексно-узагальнюючого контролю 

Клас Тема Терміни 

проведення 

1 Рівень готовності дітей до школи та створення психолого-

педагогіч-них умов навчання першоклас-ників в умовах 

НУШ 

14-25.09. 

2020 

2 Створення ситуації успіху в освітному процесі 05-16.10.2020 

3 Формування в учнів дослідницьких умінь 09-20.11.2020 

http://dnpb.gov.ua/ua/naukovi-zakhody/vebinary/rol-shkilnoyi-biblioteky-v-ekolohichnomu-vykhovanni-uchniv/
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4 Організація спільної навчальної діяльності в освітньому 

процесі як засіб розвитку соціальної сфери молодшого 

школяра 

30.11-11.12. 

2020 

5 Адаптація учнів до основної школи – передумова успішного 

навчання школярів 

14-25.09. 

2020 

6 Створення освітнього середовища що сприяє самореалізації  

кожного учня 

05-16.10. 

2020 

7 Формування в школярів навичок самоорганізації навчальної 

діяльності 

09-20.11. 

2020 

8 Самоорганізація навчальної діяльності учнів 14-25.09.2020 

9 Формування в учнів свідомого засвоєння знань, умінь і 

навичок на засадах компетентісного навчання й виховання 

через інтеграцію інформаційних та комунікаційних 

технологій в освітньому процесі 

30.11-11.12. 

2020 

10 Інноваційно-творчий пошук як підґрунтя успішності учня в 

умовах безперервної освіти 

05-16.10. 

2020 

11 Виховання активної, соціально адаптаваної, відповідальної 

та стратегічно мислячої особистості 

09-20.11. 

2020 

          На результативність освітнього процесу впливає постійний контроль з боку 

адміністрації школи. Один раз на місяць були проведені тематичні наради при 

директорові. 

 В  2020-2021   навчальному  році адміністрацією школи вивчено:  

- систему  уроків  Гуменюк Н.О., вчителя української мови та літератури,  

Кудревич Н.П., вчителя початквих класів, Шиманської В.М., вчителя музичного 

мистецтва; 

- система робои Бабич Г.В., вихователя ГПД, Колотюк Т.О., вчителя початкових  

класів, Орищук Л.В., вихователя ГПД, Русецької Ю.П., вихователя ГПД; 

- досвід роботи Барвенко О.О., вчителя початкових класів, Будзинської Ганни  

Леонідівни, вчителя англійської мови, Глухової В.І., вчителя початкових класів, 

Домбровської О.А., вчителя української мови та літератури, Левкович Л.В., вчителя 

початкових класів, Чайковської І.В., вчителя початкових класів; 

- стан викладання та рівень навчальних досягнень здобувачів освіти 1-11 класів  

з української мови та літератури, з англійської мови, здобуваччів освіти 4-9 класів  

польської мови, здобувачів освіти 1-9 класів з основ здоров’я. 

VI. СТАН  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ  

ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ 

Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1979 році. Адміністрація школи разом з 

колективом, батьками постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної 

бази, підтриманням її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться за 

рахунок державної освітньої субвенції та з міського бюджету департаменту освіти 

Житомирської міської ради. Протягом навчального року систематично здійснювалася 

виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. 

Фінансування захищених статей бюджету забезпечено на 100% згідно фактичної 

потреби закладу. 

Матеріальна допомога на оздоровлення  педагогічним працівникам та працівни- 
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кам  бібліотеки, гоовному бухгалтеру, бухгалтеру, сестрі медичній виплачувалась 

згідно плану асигнувань у розмірі 100% від посадового окладу.  

Педагогічний колектив у тісній співпраці із батьками доклав чимало зусиль щодо 

зміцнення матеріально-технічної бази школи, естетичного оформлення класних кімнат, 

шкільних коридорів, методичного поповнення навчальних кабінетів.  

Списання матеріально-технічних засобів проводилося постійно діючою  комісією  

на  списання  по  строку  придатності. 

Дотримувалося бюджетне законодавство при взятті бюджетних зобов’язань. 

Затверджені  ліміти освоювались в межах їх помісячного розподілу, бюджетні кошти 

використовувалися згідно цільовим призначенням, фінансово-бюджетна дисципліна 

дотримувалася.  

Відповідно  плану  зміцнення  роботи розпочато поточний ремонт шкільних 

приміщень. 

З інформацією щодо викориистання бюджетних коштів можно ознайомитися на 

сайті Держзакіпівлі. Онлайн. ІПН закладу 22059040. 

Фінансові звіти опубліковано на сайті школи http://14.zosh.zt.ua/zvity/finansova-

zvitnist/ 

 

 


