
Структура організації методичної роботи забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки 

педагогів, діагностико-теоретичне опрацювання проблемної теми та реалізовувалась через колективні, 

групові та індивідуальні форми роботи: педагогічна рада; методична рада; методичні комісії; творчі групи; 

психолого-педагогічний семінар; нетрадиційні форми методичної роботи: методичні тижні; проведення 

заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, підвищення загальноосвітнього рівня 

школярів; робота з молодими вчителями; робота з обдарованими учнями. 

Уся діяльність методичних структур підпорядковувалася активізації теоретичних 

знань вчителів про формування життєвих компетентностей засобами педагогіки 

партнерства, методів й форм їхнього практичного впровадження в освітню діяльність, 

сприянню популяризації педагогічних знахідок, розробці нових ідей у практичну 

діяльність. 



На допомогу педагогам в 2021-2022 навчальному році видавалися методичні бюлетені

«Від нових форм до нового змісту освітнього процесу» http://14.zosh.zt.ua/metodichna-robota/

Участь педагогічних працівників у виставці «Освіта Житомирщини-2022»

Педагог Робота Диплом

Бойко Богдан, вчитель 

інформатики

Навчально – методичний посібник «Tinkercad – це просто» І ступеня

Левченко Алла, вчитель 

початкових класів

Інформаційно – цифровий збірник «Пізнаємо світ на уроках

математики»

ІІІ ступеня

Мачульська Ірина, 

вчитель англійської мови

Збірник завдань та вправ з англійської мови «My Family and

Professions» для дітей з ООП

ІІ ступеня

Погоруй Наталя, вчитель 

початкових класів

Збірник завдань для учнів 1 класу «Пізнаємо світ на уроках

математики»

ІІ ступеня

Цибульська Олеся, 

вчитель історії

Навчально – методичний посібник «Історичні диктанти на

уроках історії України»

ІІІ ступеня



Проведення  засідань педагогічних рад мало на меті стимулювання розвитку творчого потенціалу 

педколективу, росту професійної майстерності педагогічних працівнкиів, сприяння формуванню атмосфери 

творчого пошуку, забезпечення підвищення якості освітнього процесу: «Оптимальний простір життєтворчості 

особистості в умовах нових  стандартів освіти», «ЗНО: досвід, проблеми та шляхи їх реалізації», 

«Комунікативні здібності вчителя як елемент педагогічних компетенцій, інноваційних методів формування 

освітнього процесу», «Побудова освітнього простору з позиції особистісного підходу, формування в школярів 

навичок самостійно оволодівати інформацією та знаннями», «Формувальне оцінювання. Чому воно потрібне 

здобувачам освіти і які основні виклики»  

Відповідно до постанови КМУ від 21.08.2019 року № 800 всі педагоги навчального закладу проходять 

підвищення кваліфікації. Популярними серед педагогів є комунальний заклад «Житомирський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, Житомирський державний 

університет імені Івана Франка, сайти «Всеосвіта», «На Урок», «ЕдЕра», «Прометеус». 

18 березня 2022 р. Відбулося онлайн-засідання атестаційної комісії. 17 педагогічних працівники закладу 

пройшли атестацію

0 1 2 3 4

Підтверджено вищу категорію, педзвання 

"вчитель-методист"

Підтверджено вищу категорію, педзвання 

"старший учитель"

Підтверджено вищу категорію, присвоєно 

педзвання "вчитель-методист"

Підтверджено вищу категорію, присвоєно 

педзвання "старший учитель"

Присвоєно вищу категорію

Присвоєно І категорію

Присвоєно 2 категорію

Підтверджено 12 тарифний розряд

Встановлено 12 тарифний розряд



Склад педагогічних працівників за віком (у %)
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Кадрове забезпечення закладу здійснюється

згідно з навчальними планами.

Станом на 05 червня 2022 року у школі

Розподіл педагогічних працівників за кваліфікаційними

категоріями (у  %, по методичним комісіям)

МК Вища І ІІ Спеціаліст

Вчителів початкових класів та вихователів ГПД 37,5 120,8 16,7 25,0

Вчителів гуманітарного циклу 58,8 11,8 23,5 5,9

Вчителів природничо-математичного та 

спортивно-естетичного циклу

52,9 5,9 23,5 17,7

Асистентів вчителів 12 розряд – 27,8

11 розряд – 72,2

Серед вчителів вищої категорії:

1 має звання «Заслужений вчитель України»;

5 – педагогічне звання «вчитель-методист»;

8 – педагогічне звання «старший учитель»;

3 нагороджені знаком «Відмінник освіти України»



Виховна робота в 2021-2022 н.р. була направлена на створення

сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх

адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних

орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної

індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового

способу життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду

духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі,

мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних

діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами

охорони здоров’я та громадськими організаціями.

Для реалізації проблемної теми «Створення виховного простору

для формування в учнів життєвих компетентностей та

самореалізації особистості» був розроблений план виховної роботи

навчального закладу та плани виховної роботи класних керівників, які

відповідають сучасним вимогам, щодо втілення «Основних орієнтирів

виховання здобувачів освіти 1-11 класів загальноосвітніх навчальних

закладів».

Особлива увага зверталася на створення відповідних психолого-педагогічних умов у школі, які

сприяли організації освітньої, позаурочної та позакласної діяльності, позашкільної освіти, роботі шкільної

організації учнівського самоврядування, взаємодії з батьками.

Основними педагогічними умовами та шляхами підвищення ефективності виховного процесу було:

впровадження особистісно орієнтованого підходу до учня, перетворення його із об’єкта на суб’єкт

виховного процесу; стимулювання здорового способу життя і забезпечення позитивної соціальної

орієнтації; впровадження активних форм і методів виховного впливу на учнів; впровадження інноваційних

технологій в діяльність вчителів-предметників, класних керівників, керівників гуртків, секцій.



У І семестрі 2020-2021 навчального року класними керівниками вдалими та цікавими були проведені

Клас Класний керівник Захід

1-Б Погоруй Наталя 100 днів першого класу. Майстер клас з розпису новорічних пряників

1-В Поліщук Марія День здоров’я та спорту. Майстер клас «Новорічний гном»

2-А Жданова Ольга Конкурс ерудитів «Флора і Фауна»

3-Б Боримська Наталія Листівка Святому Миколаю

3-В Гетьман Юлія Україна – це наша Батьківщина

4-А Барвенко Олена Калейдоскоп мудрих думок

5-Б Юхимчук Алла Схилімо голови в скорботі

6-А Мачульська Ірина Три кольори, які рятують життя

6-Б Токова Євгенія Шляхами козацької слави

9-А Граф Марія Літературний вечір «Наталка Полтавка»

9-Б Цибульська Олеся Подаруй усмішку світу

11-А Юрчук Людмила Обери професію своєї мрії

facebook.com/profile.php?id=100069237182710



Педагогічні працівники успішно працювали і мають

позитивні результати в напрямі формування в дітей

патріотичних почуттів, готовності до захисту своєї

Батьківщини, поваги до державних символів, пошани до

історичної пам’яті, любові до рідної культури, мови,

національних свят і традицій, дбайливого ставлення до

рідної природи, збереження та зміцнення власного

здоров’я; виховання доброти, толерантності, взаємопо-

ваги, порядності, працьовитості.

З метою створення безпечного освітнього

середовища в закладі освіти проводиться профілактична

робота з метою запобігання та протидії булінгу,

кримінальних правопорушень, домашнього насильства,

торгівлі людьми, вживання, алкогольних, психотропних

та наркотичних речовин здобувачами освіти.



В рамках розвитку творчих здібностей велику роль відіграє гурткова робота.

На базі школи діють:

Назва гуртка/спортивної секції Клас Керівник

Паперопластика 1-2 Тарасюк Тетяна

Декоративно-прикладне мистецтво 4-6 Тимощук Вадим

Декоративно-образотворче мистецтво 2-5 Штиль-Маковська Людмила

Музична абетка 1-6 Шиманська Валентина

Драматичний гурток «Добрик» 4-6 Тростенюк Алла

Танцювальний гурток 8-9 Журавльова Божена

Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе 4 Антонян-Шевчук Белла

Юний еколог 7-8 Юхимчук Алла

Краєзнавчий гурток 7-9 Катюха Анастасія

Гурток шахів 1-4 Андрєєв Олег

Фубол 3-4 Гвоздь Сергій

Теніс 4-6 Лазарчук Сергій

Вартові Вітчизни 8-10 Резнік Сергій



Здобувачі освіти школи беруть участь у шкільних та позашкільних виставках, конкурсах, змаганнях:

Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу «Збережемо енергію –

збережемо Планету»: Міла (5Б) – І 

місце, Анна (5В) – ІІ місце 
Міська виставка «Паперовий світ»

номінація «Аплікація»:  Анна (5В) –

ІІ місце; номінація «Оригамі»: Софія 

(5В) – І місце

Міський конкурс «Світ техніки» 

розділ «Повітряний транспорт»: 

Анна (5В) – ІІІ місцеМіський конкурс «Мандруй рідним 

краєм»: Людмила (8А) – ІІІ місце

Міський конкурс «Зимова казка»

номінація «Різдвяні вінки»: Анна 

(5В) – І місце, Вікторія (9А) – ІІІ 

місце; номінація «Новорічні 

ялинки»: Валерія (5Б), Анна (9В) – І 

місце; номінація «Ялинкові 

прикраси»:Людмила (8А) – І місце, 

Анастасія (9Б) – ІІІ місце

Обласний онлайн-конкурс «Відун», 
рій «Гайдамаки» (9-11 кл ) – ІІ місце

І семестр 2021-2022 навчального року



Здобувачі освіти школи беруть участь у шкільних та позашкільних виставках, конкурсах, змаганнях:

Міська виставка-конкурс 

робіт юних фотоаматорів «Моя 

Україна»: номінація «Натюрморт»: 

Оксана (10А) – І місце, Мілана (3В) 

– ІІІ місце; номнація

«Мікрофотографія та 

макрофотографія»: Максим (3В) –

ІІІ місце; номінація «Позажанрове

та експерементальне фото»: Віктор

(7В) – ІІ місце

Участь в обласному онлайн-

конкурсі ватр «Слава Героям» роїв

Всеукраїнської дитячо-юнацької

військово-патріотичної гри «Сокіл»,

середня вікова група «Соколята»

(керівники Гетьман Юлія, Катюха

Анастсасія)
Участь в обласному онлайн-

конкурсі «Рятівники», рій «Гайдама-

ки» (9-11 кл) (керівник Катюха

Анастсасія)

ІІ семестр 2021-2022 навчального року

Міська виставка конкурс «Космічні

фантазії» – І командне місце: номінація

«Образотворче мистецтво», секція

«Малюнок» Анна (5В) – ІІ місце; номінація

«Образотворче мистецтво», секція

«Графіка» Міла (5Б) - ІІ місце; номінація

«Декоративно-приклад-не мистецтво»,

секція «М’яка іграшка» Анастасія (9Б) – ІІ

місце; номінація «Декоративно-прикладне

мистецтво», секція «Вишивка» Людмила

(8А) – ІІ місце; номінація «Декоративно-

прикладне мистецтво», секція «Література

та журналістика» Марина (9А) – ІІ місце



У розбудові демократичних стосунків у закладі

значну роль посідає учнівське самоврядування.

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.

Склад органів учнівського самоврядування, план

роботи та графік засідань було обговорено і

затверджено на учнівській конференції у вересні 2021

року. Головою шкільного учнівського самоврядування

була учениця 10-А класу.

Схема учнівського самоврядування

Житомирської загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ступенів № 14 



Головною метою діяльності соціального педагога закладу є виявлення і

створення соціально-психологічних умов розвитку особистості.

На початку навчального року соціальним педагогом Антонян-Шевчук Белою

була проведена паспортизація класів та закладу, зібрані і упорядковані списки учнів

соціально вразливих категорій.

У 2021-2022 н.р. навчалося 205 дітей, які потребували соціального захисту, в 

тому числі: 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування – 4, 

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи – 5, 

діти з інвалідністю – 14, 

діти з особлливими освітніми потребами – 23,

діти,  один із батьків яких загинув при виконанні службових обов’язків – 1, 

діти батьки, яких перебували чи перебувають у зоні АТО (ООС) – 77, 

діти з багатодітних родин – 67,

діти  з малозабезпечених родин – 12,

діти з функціонально неспроможних родин – 2.

У закладі постійно проводиться робота з дітьми, схильними до

девіантної поведінки. На внутрішньошкільному обліку знаходилося… учнів. З

ними систематично проводиться профілактична робота.

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.

Діє Рада профілактики, було проведено 3 засідання.

Робота щодо забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей із малозабезпечених сімей і учнів

із соціально вразливих категорій ведеться спільно з опікунами й батьками.

Соціальний педагог Антонян-Шевчук Белла співпрацює з ССД ЖМР, Житомирським 

відділом поліції ГУНП в Житомирській області, громадськими організаціями 



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», «Про пожежну безпеку», Санітарного

регламенту та інших численних нормативних актів, які регламентують

роботу з цих питань.

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.

Систематично класні керівники проводять бесіди з питань профілактики всіх видів дитячого 

травматизму з відповідним записом до сторінки журналу «Бесіди по попередженню нещасних випадків».. 
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Побутові В школі

Переважну більшість травм учні отримують внаслідок 

порушення ними правил безпечної поведінки

Кожний кабінет, майстерня, спортивна зала має необхідний перелік документації з питань безпеки

життєдіяльності.



У 2021-2022 навчальному році у школі функціонувал медичний

пункт. Медичний нагляд за учнями забезпечувала сестра медична

Душко Ліна.

Узагальнені показники по 1-11 класам (за підсумками 

медичного огляду у 2021 році) 

Фізичний розвиток (кількість учнів)

гармоній-

ний

з надлишком 

маси тіла

з дефіци-

том маси тіла

з високим 

зростом

з загальним 

фізичним 

недорозвиненням

878 41 4 6 2

2021/22

2020/21
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38,2
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Групи з фізкультури (%)

2021/22 2020/21

53

39,5

5,6 1,9

Групи здоров’я (%)

І ІІ ІІІ ІV

Порівняльний аналіз результатів медогляду за 2020 та 2021 рік

показав, що:

- зріс показник захворюваності з хвороб органів зору, ендокринної

системи, нервової системи, психічні розлади, системи

кровообігу, кістково-м’язової системи;

- зменшення росту захворюваності фіксується за наступними

видами захворювань: ВСД, органів травлення, хірургічні

патології;

- на рівні минулого року: хворби шкіри.



Відповідно договору забезпечувала харчування школярiв протягом

2020-2021 років переможець конкурсних торгiв ФОП Підкаура В.В.

https://www.dzo.com.ua/tenders/14322724

При забезпеченні харчуванням фізична особа-підприємець

Підкаура В.В. керувалася вимогами санітарного законодавства.

Харчування дітей організовувалося у відповідності до 3-х меню:

для учнів 1-4 класів; для дітей пільгових категорій; для дітей, які

відвідують ГПД.

Щодня звіт про виконання меню було розміщено на сайті 

https://sites.google.com/view/meals-do-zmr/голвна сторінка/зош-14

Охоплення харчуванням дітей пільгових категорій (за кошти 

місцевого бюджету):

- учнів 1-4 класів (сніданки) – 93 учня;

- учнів 1-11 класів (обід) – 145 учнів

89,2% учнів 1-4 класів непільгових категорій отримають сніданок 

за рахунок співфінансування (45% - кошти місцевого бюджету, 

55% - батьківська плата)

Здобувачам освіти, які відвідують групи подовженого дня, 

організоване гаряче харчування за рахунок коштів батьків.

Враховуючи дію карантину,

при організації харчування було

забезпечено:

- проведення розрахунку 

максимальної кількості учнів, 

які можуть одночасно 

отримувати та вживати їжу, не 

порушуючи фізичної дистанції 

1м; 

- відстань між столами не 

менше 1,5 м та розміщення за 

столом не більше  4-х осіб;

- питний режим з викорис-

танням індивідуальних 

ємностей для рідини, які учні 

приносили з собою, або 

фасованої питної продукції, що 

реалізовувалася через буфет;

- заходи з недопущення черг у 

їдальні.



Вся робота шкільної бібліотеки проводиться відповідно до плану 

роботи школи, у тісному контакті з педагогічним колективом. План 

роботи бібліотеки затверджується щорічно на засіданні педагогічної

ради.

Для творчої самореалізації 

дитини, розвитку її здібностей в 

бібліотеці створено релакс зону 

«Мрій і твори». 

Основні показники роботи 

шкільної бібліотеки

№ Показники роботи Виконано

1 Читачів  всього: з них 

- учнів,

- вчителів,

- співробітників

788

686

78

24

2 Книговидача:  

- підручників

- художньої та  галузевої 

літератури

10614

2033

3 Відвідуваність за рік:

Середня  відвідуваність:

2685

26

4 Кількість масових заходів 63

5 Кількість бесід:

- оглядів  літератури

- бібліотечних уроків

7

12

6 Фонд:

- підручники 

- художньої та галузевої 

літератури

- газет та журналів 

14462

5647

243

7 Забезпеченість підручниками 97 %

8 Надходження  фонду:

- підручників

- художньої літератури

2322

56

9 Списання:

- підручників

- художньої літератури

-

396

10 Кількість абонентів МБА 11

11 Видано документів іншим 

бібліотекам 

25

12 Отримано документів з 

інших бібліотек

85

Шкільна бібліотека є 

справжнім центром пропаганди

книги.

У бібліотеці постійно

урізноманітнюються форми

роботи з читачами, практику-

ються виставки рекомендованої

літератури, огляди періодики.
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Система освітньої діяльності закладу освіти є динамічною, тому

тільки регулярний, системний моніторинг може забезпечити її

вдосконалення. В закладі розпочато розбудову внутрішньої системи

забезпечення якості освтіньої діяльності та якості освіти. Розроблені

положення про внутрішню систему забезпечення яклсті освіти

(http://14.zosh.zt.ua/diyalnist-zhzosh-%e2%84%9614/vsyazyao-zosh-

%e2%84%9614/), про академічну доброчесність, про внутрішнь-

ошкільний моніторинг. Визначено критерії, індикатори оцінювання

освітніх і управлінських процесів та ВСЗЯО

(http://14.zosh.zt.ua/diyalnist-zhzosh-%e2%84%9614/vsyazyao-zosh-

%e2%84%9614/).

Напрям Середній

бал

Рівень якості освітньої 

діяльності

1 Освітнє середовище закладу освіти 2,93 вимагає покращення

2 Система оцінювання здобувачів освіти 2,99 достатній

3 Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти 2,9 достатній

4 Управлінські процеси закладу освіти 3,24 достатній

З метою продовження розбудови ВСЗЯО продовж травня-червня 2022 року проведено

самооцінювання діяльності закладу (http://14.zosh.zt.ua/diyalnist-zhzosh-%e2%84%9614/

vsyazyao-zosh-%e2%84%9614/). В результаті здійснення заходів було отримано інформацію

про реальний стан за визначеними параметрами, визначені переваги й «слабкі місця» в

організації освітнього процесу, визначені шляхи підвищення якості освітньої діяльності,

проведено вивчення та оцінювання ефективності функціонування внутрішньої системи

закладу.



Житомирська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 14 є комунальною власністю Житомирської міської

ради. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі його кошторису

(http://14.zosh.zt.ua/zvity/finansova-zvitnist/), який формується за рахунок коштів бюджету. Джерелами

формування кошторису освітнього закладу є освітня субвенція та кошти з місцевого бюджету.

За розрахунками потреба в коштах (окрім оплати праці, оплати комунальних послуг) на 2022 рік

становила 37615089,00 грн (http://14.zosh.zt.ua/zvity/finansova-zvitnist/potreby-v-koshtah-na-2022-rik/), надано

19,9 % від потреби.

У січні 2022 року депутатом Житомирської обласної ради Олександром Рабиновичем для придбання

проектору, інтерактивної дошки та ноутбуку для здійснення освітнього процесу в 5 (спеціальному) класі було

виділено 50 тис. грн. Через воєнний стан дані кошти у березні 2022 року було повернуто в бюджет

У 2022 році заключено угоди на:

- послуги з спостереження за станом та технічне обслуговування тривожної сигналізації – 4800,00 грн;

- послуги з під'єднання до мережі Інтернет – 2160,00 грн;

- послуги хостингу та доменного ім'я – 1536,00 грн;

- послуги з надання пакетів оновлень програмного комплекту «Курс»;

- послуги з використання та технічної підтримки СКАУ «Міська рада» - модуль АІС «Енергосервіс: облік,

контроль, економія» - 420,00 грн;

- послуги з виконання електровимірювальних робіт – 4500,00 грн.

- послуги по сервісному обслуговуванню системи очищення води – 2200,00 грн.;

- Послуги з обробки даних, постачання, видачі та обслуговування кваліфікованих сертифікаті відкритих

ключів (КЕП) – 166,00 грн.;

- придбання медикаментів та деззасобів – 12471,00 грн;

- перезарядка та технічне обслуговування вогнегасників – 6485,00 грн.;

- придбання вогнегасників ВП-5, ВВК-3,5, пожежного щита (в комплекті) – 6560,00 грн.;

- будівельні матеріали та інструменти для проведення ремонтних робіт – 14397,50 грн.;

- бланки свідоцтв про здобуття базової та повної загальної середньої освіти – 296,40 грн.;

- компютерна обробка документів про освіту – 3218,60 грн.;

- папір А4, картон, файли – 14626,20 грн.;

- класні журнали, журнали ГПД, обліку гуртків, індивідуального навчання, особові справи – 7980,00 грн.

На момент надання звіту поточний ремонт не проведено через брак коштів.



Основні напрямки роботи закладу

в 2022-2023 навчальному році

Освітні:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- реалізація особистісно орієнтованого підходу до розвитку й навчання учнів через оновлення 

змісту освіти й упровадження нових освітніх технологій,на всіх ступенях навчання;

- створення умов для реалізації державних освітніх стандартів, сучасних підходів до 

організації навчання і виховання в навчальному закладі;

- перехід з 01 вересня 20250 року в 5-х класах на навчання в умовах нової української школи 

(НУШ);

- активізація роботи щодо організації освітнього процесу через чітке структурування 

навчального матеріалу на уроці, встановлення пріоритету уроку, як засобу соціалізації учнів та 

розвитку життєвих компетенцій;

- забезпечення якісної підготовки до  державної підсумкової атестації та зовнішнього 

незалежного оцінювання;

- активізація індивідуальної роботи з обдарованими та талановитими дітьми, систематичної 

та послідовної роботи щодо якісної підготовки учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів різного 

рівня;

- продовження інформатизації освітнього процесу, використання інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі вивчення всіх предметів навчального плану;

- дотримуватися норм академічної доброчесності;

- проведення моніторингових досліджень, експертизи якості освіти як основи підвищення 

ефективності освітньо-виховного процесу



Основні напрямки роботи закладу

в 2022-2023 навчальному році

Виховні, соціальні:

- спрямування виховного процесу на найвищі морально-духовні та потенційні можливості 

виховання, створення умов для досягнення життєвого успіху особистості, розвитку її 

індивідуальних здібностей;

- формуванням цінностей у школярів на основі традицій і звичаїв українського народу, 

вивчення його історичної та культурної спадщини, високої патріотичної свідомості, готовності

до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів

України;

- забезпечення рухової активності учнів, запобігання булінгу (цькуванню) та насильству;

- сприяння формуванню навичок самоврядування, соціальної активності і відповідальності

в процесі практичної громадської діяльності, правової культури, вільного володіння державною 

мовою;

- посилення профорієнтаційної роботи з неповнолітніми, забезпечення постійного

контролю за дотриманням законодавства, спрямованого на профілактику правопорушень із

залученням органів внутрішніх справ, служби у справах дітей, громадськості;

- суворе дотримання вимог Закону України «Про охорону дитинства», міських і районних 

програм, які направлені на поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, соціального 

та матеріального забезпечення та захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування;

- спрямування діяльності психологічної служби на підготовку дитини до самостійного 

життя, підтримку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, посилення ролі 

превентивної та корекційної роботи як з учнями, так і з членами їх родин.



Основні напрямки роботи закладу

в 2022-2023 навчальному році

Організаційні, методично-кадрові:

- реалізація розбудови стратегії розвитку закладу;

- робота за програмою ВСЗЯО, удосконалення системи критеріїв внутрішньошкільного

моніторингу;

- розбудова безпечного і здорового освітнього середовища Нової Української Школи;

- забезпечення інформаційної відкритості освітнього середовища школи з метою залучення 

партнерів соціуму для оновлення інфраструктури і змісту освітнього процесу;

- здійснення просвітницької роботи щодо негативного ставлення до корупції;

- робота над науково-методичною  проблемою «Єдиний освітній простір школи – шлях до 

формування навчально-пізнавальних та виховних компетентностей учнів»;

- проведення атестації й підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

- стимулювати педагогів до проходження сертифікації;

- залучення педагогічних працівнкиів до проходження онлайн-курсів з питань

впровадження компетентнісного підходу в системі оцінювання, запобігання та протидії

насильству і булінгу, роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

- вдосконалення знань педагогів про засоби та інструментарій дистанційного навчання для 

подальшого використання під час освітнього процесу;

- створення умов для організації харчування, медичного обслуговування здобувачів освіти

на високому рівні;

- зміцнення та збереження матеріально – технічної  бази школи шляхом використання 

бюджетних коштів та інших джерел фінансування школи. 



Основні напрямки роботи закладу

в 2022-2023 навчальному році

В системі роботи з дітьми з особливими освітніми потребами:

- доступність прилеглої території до будівлі закладу освіти;

- безбар'єрний вхд;

- безперешкодний рух у приміщеннях, пристосування приміщень;

- при необхідності направлення до ІРЦ для проведення комплексної оцінки;

- розроблення індивідуальної програми розвитку особи;

- забезпечення участі педагогічних працівників ІРЦ в діяльності команди психолого-

педагогічного супроводу особи з ООП;

- надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг дітям з ООП;

- забезпечення  плідної  співпраці  закладу з  громадськими   організаціями  міста;

- якісне  підвищення  рівня  методичного  забезпечення  закладу  за  рахунок  упровадження  

сучасних  освітніх  інноваційних  технологій  у  галузі  інклюзивної  освіти;

- підвищення  ефективності  роботи   з  батьками  дітей з ООП  завдяки  оптимізації  наявних  і  

пошуку  нових  результативних  форм.


