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Звіт директора школи Дімова Ю.М. на загальних зборах 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 

про свою діяльність на посаді протягом  

2019/2020 навчального року 

м.Білгород-Дністровський 

04.06.2020 р. 

 

Шановні присутні! Закінчується навчальний рік і тому ми зібралися 

сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити 

діяльність директора на посаді протягом 2019/2020 навчального року. 

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я 

керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими 

нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього 

навчального закладу. 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 є комунальною власністю Білгород-

Дністровської міської ради. Управління та фінансування здійснюється УОСМС 

якому делеговані відповідні повноваження. Білгород-Дністровська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 розпочала свою роботу 26 вересня 1913 

року як початкова школа-гімназія для дівчаток, заснована поміщицею Коврігою 

Є.В., школа носила назву «Училище имени Евдокии Васильевны Ковриги». ХХ 

століття: 30-ті роки - початкова школа для дівчаток, 40-ві роки - учительська 

гімназія, 50-ті роки - педагогічне училище, 60-ті роки - 8-річна школа №9, з 1984 

середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6. 

 У 2019/2020 навчальному році працювало 48 педагогічних працівників, з 

них  3 сумісники та 23 працівника з числа обслуговуючого персоналу. На кінець 

навчального року кількість учнів становила 568 учні у 20 класах, середня 

наповнюваність класів становить 28 учнів. Учням початкових класів школи 

надавались консультативні послуги щодо виконання домашнього завдання, всі 

учні були охоплені безкоштовним харчуванням.  
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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

У 2019/2020 навчальному році штатними працівниками школа була 

забезпечена на 100%, 97% педагогічних працівників мають вищу освіту. 

а) кваліфікаційні категорії: 

- «Спеціаліст вищої категорії» - 26 осіб; 

- «Спеціаліст І категорії» - 4 особи; 

- «Спеціаліст ІІ категорії» - 8  осіб; 

- «Спеціаліст» - 7 осіб. 

б) педагогічні звання: 

- «Старший вчитель» - 17  осіб; 

- «Вчитель-методист» - 7 осіб; 

- нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» – 2 особи; 

- нагрудний знак  МОН України «Василь Сухомлинський»-1 особа. 

Відповідно до графіка вчителі школи підвищують свою професійну 

майстерність відвідуючи курси при КЗВО «ОАНО», EdEra «Онлайн-курс для 

вчителів початкових класів». 

У 2019/2020 навчальному році атестувалося 8 педагогічних працівників. За 

результатами атестації 1 - присвоєно кв. кат. «спеціаліст вищої категорії», 2 - 

присвоєно кв. кат. «спеціаліст першої категорії», 1 – присвоєно кв. кат. 

«спеціаліст другої категорії», 4 – відповідає раніше присвоєній кв.кат. «спеціаліст 

вищої категорії», 1 - відповідає раніше присвоєному званню «вчитель-методист», 

3 -  відповідає раніше присвоєному званню «старший учитель». 

Аналіз атестації педагогічних працівників за  3 роки вказує на такі 

результати: 

Навчальний 

рік 

Кількість 

працівників 
спеціаліст 

ІІ 

категорія 

І 

категорія 

Вища 

категорія 

Старший 

учитель 

Вчитель - 

методист 

2017/2018 40 7 5 5 23 16 7 

2018/2019 40 4 8 4 24 17 7 

2019/2020 45 7 8 4 26 17 7 

У школі збільшується кількість вчителів вищої кваліфікаційної категорії. 
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Всі вчителі школи дотримуються графіків проходження курсів підвищення 

кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання і місця. У школі 

збільшується кількість педпрацівників, які проходять курси у зв’язку з 

сумісництвом посад: вчитель - педагог-організатор, вчитель - практичний 

психолог, вчитель-керівник гуртка. Аналіз кадрового складу свідчить про 

щорічне зростання фахової майстерності педпрацівників школи. 

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ 

Протягом 2019/2020 навчального року робота педколективу була 

спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів, 

формування та розвиток учнівських компетентностей. Велика увага у школі 

приділяється охопленню дітей навчанням. У минулому навчальному році за 

результатами ЗНО наша школа посіла 7 місце в Одеській області и 

найкращій результат серед загальноосвітніх шкіл нашого міста. У серпні 

2019 року педколектив закладу нагороджений Почесною грамотою  за найкращі 

показники у навчанні у місті.  

Якість знань учнів  

за підсумками 2016/2018,  2017/2018, 2018/2019 навчальних років 

Клас 

Разом 

по школі 

2017/2018 

Разом 

по школі 

2018/2019 

Разом 

по школі 

2019/2020 

Кількість учнів  

станом 

 539 

(476 оцінено) 

 551 

(488 оцінено) 

 567 

(488 оцінено) 

з них на 7-12 б., 

% 
231 - 49% 239 - 49% 239 - 49% 

з них на 1-3 б., % 1-0,2%  3-0,6%  3-0,6%  

 

Нагородження медалями випускників школи за 2017/2018н.р., 2018/2019 н.р. 

ПІБ Золота медаль Срібна  медаль 

Іванський Володимир Євгенійович Золота медаль  

Ісаєва Катерина Сергіївна Золота медаль  

Павленко Юлія Віталіївна  Срібна  медаль 
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ПІБ Золота медаль Срібна  медаль 

Андрієвська Дарія Сергіївна Золота медаль  

Ліщенко Наталя Сергіївна  Срібна  медаль 

Товстига Ольга Анатоліївна Золота медаль  

Грицишин Владислав Ігорович  Срібна  медаль 

 

ПІБ Золота медаль Срібна  медаль 

Одинець Катерина Золота медаль  

Онищенко Катерина Золота медаль   

Сорокіна Марія Золота медаль  

 

Профільне навчання в 10-му та 11 класах  за вибором учнів та батьків згідно з 

рішенням педагогічної ради (протокол № 1 від 30.08.2019 р.)  здійснювалося за 

Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ 

ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 №408 

Клас Напрям Профіль 

11 філологічний українська філологія 

10 суспільно гуманітарний напрям економіка 

 

Робочий навчальний план загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 на 

2019/2020 навчальний рік розроблений на виконання Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», чинних Державних стандартів 

початкової, базової та повної загальної середньої освіти, Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад, Концепції профільного навчання в старшій 

школі . 

Години варіативної складової навчального плану розподілено відповідно до 

типу навчального закладу, запитів учнів та батьків, якісного складу педагогічних 

кадрів. Викладання курсів, факультативів варіативної складової здійснюється у 

групах, сформованих із учнів одного класу або паралелі. 
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При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану 

враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, 

а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника. 

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно 

до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням 

санітарно-гігієнічних норм. 

Поділ класів при вивченні окремих предметів здійснюється згідно з 

чинними нормативами (наказ Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128). 

На базі школи учні мають можливість відвідувати факультативи за 

напрямами.  

Філологічний напрям. Синтаксис простого та простого ускладненого речення. 

Культура мовлення. Стилістичні особливості морфології.  

Французька мова. Навчання ситуативного спілкування. Сучасна українська мова. 

Природничий напрям. 

По країнах та континентам. Розв’язування географічних задач. Екологічна 

абетка. Природа рідного краю. Проблеми мого краю у дзеркалі глобальних 

проблем. Біофізика. 

Математичний напрям. 

Основи апаратного та програмного забезпечення роботи комп’ютера. Готуємося 

до ЗНО. Нестандартні методи розв’язування деяких рівнянь вищих степенів. За 

лаштунками шкільної математики. 

Історично - патріотичний напрям. 

Країни Європи на політичній карті світу. Українське відродження у ХХ столітті. 

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи 

дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу на 

належному рівні. Традиційно в Україні йде впровадження процесу зовнішнього 

незалежного оцінювання учасників вступної кампанії у ЗВО, в поточному році  

25 ученів 11-го класу  зареєструвались для проходження ЗНО-2020. 
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 Станом на 1 вересня 2019 року до першого класу були залучені діти, яким 

виповнилось 6 років, а це 63 учені. Отже в освітньому закладі учні двох перших і 

двох других класів здійснювали навчання за програмою Нової української 

школи. 

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 

Нова українська школа - це ключова реформа Міністерства освіти і науки. 

Головна мета - створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме 

учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й уміння застосовувати їх у 

повсякденному житті. 

НУШ - це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до 

їхньої думки, навчають критично мислити, не боятися висловлювати власну 

думку та бути відповідальними громадянами. 

  З вересня 2018 року в усіх школах України першокласники навчаються за 

моделлю Нової української школи. Одним із ключових компонентів НУШ є 

сучасне освітнє середовище, яке передбачає перегляд зміни фізичного, 

просторово-предметного оточення, програм та засобів навчання. Кожен учитель 

початкових класів працюватиме не просто в світлому затишному класі, а й 

матиме технічно обладнане комп’ютеризоване місце. 

       У нашому закладі  вже створено такі кабінети, у яких умови для навчання 

дітей спрямовані на розвиток дитини та її мотивації до навчання. Тут є мобільні 

робочі місця, які легко трансформуються для групової, командної та проектної 

роботи. Відокремлена зона відкриттів для тих речей, що розпалюють уяву 

дитини. Вона містить мистецькі матеріали, дидактичні матеріали, настільні ігри, 

веселі книги та журнали. Деякі учні воліють працювати на самоті, щоб 

виконувати завдання, читати, писати, рахувати або рефлексувати. Запасний стіл і 

стільці можна використовувати для   зони тиші. Також кабінети обладнані 

сучасними технічними засобами: ноутбуком для вчителя, ламінатором, 

плазмовим телевізором (каб.№13), які допомагають підвищити якість навчання й 

швидше адаптуватись до навколишнього середовища. Також, вчителі 

користуються шкільним проектором. 
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Підготовка вчителів 

Ключовими особами реформи середньої освіти є вчителі, які мають 

реалізувати зміни – кожен у власному класі. Аби підтримати педагогів на цьому 

шляху, Міністерство освіти і науки України почало масштабне підвищення 

кваліфікації вчителів – всі, хто працює в умовах НУШ   пройшли перенавчання. 

    Всі вчителі початкових класів закладу в інтерактивній та очно-заочній формах 

вивчили освітні галузі нового Державного стандарту, визначили систему 

управління змістом освіти через стандарт, ознайомлені з модельними 

програмами, складено календарне планування, змодельовано навчальне 

середовище.  Крім цього, учителі нашої школи проходять навчання на 

різноманітних експрес-курсах, беруть участь в онлайн-вебінарах, проходять 

навчання на онлайн - платформі Ed Era. Наші вчителі не зупиняються на 

досягнутому та активно займаються самоосвітою. 

Що змінилося для батьків? 

Одним із ключових компонентів концепції Нової української школи є 

педагогіка партнерства, яка ґрунтується на тісній співпраці, спілкуванні, 

взаємодії  між учнем, учителем і батьками. 

Батьки учнів нашої школи тісно співпрацюють з учителями  у такий спосіб: 

       -  беруть участь у постійному діалозі, у тому числі –  під час ранкових 

зустрічей, тренінгів, батьківських зборів, круглих столів, конференцій тощо; 

- організовують додаткову комунікацію («батьківські зустрічі», обміни 

книжками та іграми); 

- допомагають в організації виховних заходів, проведенні класних і 

позашкільних занять, є учасниками конкурсів, змагань. 

  Коли батьки беруть участь у шкільних заходах, співпрацюють з учителем, 

дитина бачить, що всі значимі для неї дорослі піклуються про неї. Відтак зростає 

мотивація до навчання, самоповага. 

Об’єднання зусиль учителів і батьків сприяє особистісному зростанню 

дитини і полегшує засвоєння матеріалу. Ось чому педагогічний колектив закладу 

намагається  зробити школу і дім одним цілим для дитини. 
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Перші підсумки впровадження НУШ 

Одним із основних впроваджень освітньої реформи є програма Нової 

української школи. Особливістю НУШ є організація такого освітнього 

середовища, що сприяє вільному розвитку творчої особистості дитини. З цією 

метою змінилися просторово-предметне оточення, програми та засоби навчання, 

зросла частка проектної, командної, групової діяльності у педагогічному процесі. 

 Організація освітнього простору навчального кабінету потребує широкого 

використання сучасних ІТ-технологій, нових мультимедійних засобів навчання, 

оновлення навчального обладнання тощо. 

 У школярів не згасає мотивація до навчання, кожен потребує  уваги на 

особистісному рівні.  

  Учням подобаються ранкові зустрічі, які спрямовані на розвиток, 

співпрацю, вчать працювати в команді, мають гарний емоційний вплив на 

дітей. Вихованці  виконують багато цікавих групових завдань, практикують 

обговорення в колах, зближуються і не бояться один одного, вчаться толерантно 

спілкуватися та мислити критично. 

  У свою чергу, зміни відчули в освітньому процесі не лише учні, а й батьки 

та вчителі. Педагоги досить відповідально віднеслися до змін і стандартів 

методики НУШ, активно впроваджують із дітьми. 

Педагог отримав свободу дій – самостійно обирає навчальні матеріали, 

імпровізує та експериментує. 

  Нова українська школа має на меті формувати сучасну людину, успішність 

якої в наш час передбачає наявність громадянської, соціальної компетентностей, 

уміння спілкуватися з людьми, збереження власного здоров’я, вміння володіти 

своїм емоційним станом, навчатися впродовж життя, критичне мислення, 

підприємливість та інноваційність. І всі ці компетентності знайшли своє 

відображення  в Концепції НУШ. 

 Дітей за програмою Нової української школи вчителі навчали читанню з 

розумінням, висловлювати власну думку усно і письмово, критично та системно 

мислити, конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, співпрацювати з 
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іншими людьми. Школа стає наближеною до реального життя. Учні зможуть 

практично застосовувати набуті знання в повсякденному житті. Важливим 

компонентом освітнього процесу є оцінювання. Питання оцінювання учнів Нової 

української школи висвітлювалося на нашому сайті.  Навчальні досягнення учнів 

перших та других класів підлягають формувальному і підсумковому 

(тематичному та завершальному) оцінюванню. 

      Що таке формувальне оцінювання? Яка різниця між ним та звичайними 

оцінками? Формувальне оцінювання сфокусоване на процесі, а класичне - на 

результаті. Перше враховує те, як учень працював для досягнення цілі. Друге ж 

зважає тільки на фінальний результат роботи, наприклад, контрольну роботу. 

Тому мета звичайної оцінки - констатувати досягнення учня та оцінити їх, а 

формувального - показати можливості, шляхи зростання та вдосконалення 

дитини. 

Результат формувального оцінювання - не бал, а рекомендації для учня та 

батьків щодо того, куди потрібно направляти зусилля, щоб досягти кращого 

результату. При такому підході не використовуються негативні формулювання 

типу «не опанував» чи «не може». Їх замінюють фразами на зразок «потребує 

подальшого вдосконалення у...». Таким чином акцент робиться на позитивній 

динаміці досягнень дитини. 

Провідна роль у формувальному оцінюванні належить критеріям, за якими 

воно здійснюється. Вони встановлюються вчителем із поступовим залученням 

учнів до цього процесу. Орієнтирами для визначення критеріїв є вимоги до 

обов'язкових результатів навчання та компетентностей учнів, визначених 

Державним стандартом початкової освіти.  

Формувальне оцінювання здійснюється шляхом: 

 педагогічного спостереження учителя за навчальною та іншими видами 

діяльності учнів; 

 аналізу учнівських портфоліо, попередніх навчальних досягнень, 

результатів їхніх діагностичних робіт; 

 самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів; 
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 оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками; 

 застосування прийомів зворотного зв'язку щодо сприйняття й розуміння 

учнями навчального матеріалу. 

Педагогічне спостереження за навчальною та іншими видами діяльності 

учня здійснюється вчителем протягом року. Увага звертається не тільки на 

навчальні результати дитини, а й на зацікавленість, активність, мотивації. 

      Якщо мова йде про шкільні предмети, учитель спостерігає за дитиною та 

визначиє, де їй треба ще попрацювати. Для фіксації спостережень педагог може 

використовувати зошит спостережень учителя та заповнювати індивідуальну 

картку навчального поступу учня. Наприкінці ж року, на відміну від звичних 

табелів, школяр та його батьки отримують «свідоцтво досягнень». У його 

першій частині вчитель оцінює соціальні та робочі компетенції, наприклад, 

співпрацю з іншими чи здатність працювати зосереджено.     

      Друга частина присвячена по предметному оцінюванню: математики, 

технологій, мистецтва тощо. Наприкінці свідоцтва досягнень учитель заповнює 

рекомендації стосовно розвитку навичок та компетенцій. Доступ до інформації 

в цьому свідоцтві мають тільки вчитель, дитина та її батьки. 

      Незважаючи на те, що на шляху впровадження формувального оцінювання 

виникають проблеми, наприклад, звичка батьків до звичайного, класичного 

оцінювання, бажання дітей «позмагатися» в знаннях, велика наповнюваність 

класів, додаткове навантаження на вчителя, воно, все ж таки, уможливлює 

розв'язання багатьох освітніх завдань: 

 підтримання в дітей бажання вчитися та отримувати максимально можливі 

результати: 

 вибір оптимального для учнів темпу діяльності; 

 формування у школярів упевненості в собі, усвідомлення своїх сильних 

сторін; 

 формування навичок рефлексії; 

 розуміння помилок, як етапу на шляху до успіху: 
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 Отже, формувальне оцінювання більш прогресивне і результативне для 

подальшого розвитку дитини, тому воно є основним у Новій українській 

школі. 

Плани на наступний рік 

У 2020/2021 навчальному році адміністрація школи, педагоги планують 

продовжити роботу щодо модернізації освітнього простору. Цього разу вектор 

творчості та натхнення вчителів і батьків буде направлено на оформлення 

рекреацій: на стінах коридорів мають бути створені навчальні, ігрові та творчі 

зони. Діти мають із задоволенням проводити вільний час в оновлених коридорах 

школи. 

    Усе, від естетики дизайну до емоційного фону в закладі, направлено на 

створення таких умов, за яких учні зростатимуть як особистості. Також, є дуже 

нагальною необхідність створення «Кімнати відпочинку» у школі. 

В Україні в 2019/2020 навчальному році кількість учнів в інклюзивних 

класах збільшилася з 11 тисяч 866 осіб до18 тисяч 546. Крім того, на 60% (з 8 

тисяч 417 до 13 тисяч 443) зросла кількість інклюзивних класів.   

 З метою охоплення якісною освітою дітей з особливими освітніми 

потребами, інтеграцію їх у суспільство у закладі організовано індивідуальне 

та інклюзивне навчання: за індивідуальною формою навчання за станом 

здоров’я (згідно рекомендації лікарів) навчається  6 учнів та 1 учень 8 класу 

охоплений екстернатною формою навчання, також у школі організоване сімейне 

навчання.  Проводиться  річне оцінювання учнів  з усіх предметів інваріантної 

складової робочого навчального плану. У закладі відкриті три інклюзивних 

класи  1-Б, 2-Б, 6-Б у кожному класі працює асистент вчителя. Індивідуальне 

навчання організовано у 2-А, 2-Б, 4-Б, 9-Б класах. 
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МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 У школі діє  система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній 

основі.  Період з 2017 по 2020  рік педагогічний колектив  школи працює над 

реалізацією І та ІІ етапів єдиної методичної теми «Застосування технологічної 

компетентності у педагогічній діяльності з метою розвитку конкурентної 

спроможності особистості учня» в рамках міської науково-методичної проблеми. 

В Україні стартував пілотний проект із впровадження у школах 

системи соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН або SEE 

Learning), яка не тільки розвиває м'які навички, але й має змінити 

атмосферу в школах та ставлення учнів до вчителів, навчання, один до 

одного та до самих себе. Про це йшлося під час пресконференції з нагоди 

старту пілоту, що відбулася сьогодні, 7 жовтня 2019 року, за участі 

колишнього Міністра освіти і науки Ганни Новосад у місті Харків. 

Програму розробляли п’ять років, одночасно випробовуючи її елементи у 

500 закладах освіти у всьому світі: у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, 

Швеції, Швейцарії, Австралії та інших країнах 

   З жовтня 2019  місяця ЗОШ 6 приймає участь у програмі SEE 

Learning(СЕЕН). 

Що таке соціально-емоційне і етичне навчання? 

СЕЕН-це освітня програма, розроблена спеціалістами університету Еморі для 

міжнародного використання, яка ґрунтується на бачені « етичного та повного 

співпереживання світу для усіх людей».Суть СЕЕН- виховувати в учнівства м`які 

навички за такими напрямками: 

- соціально-емоційне навчання, 

- відточування уваги, 

- співпереживання та етична чуйність, 

- системне мислення, 

- стійкість та травмо орієнтовані практики . 

Програма соціально-емоційного та етичного навчання (Social Emotional and 

Ethical Learning) створена міжнародною командою Університету Еморі (Атланта, 
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США) за підтримки лауреата Нобелівської премії миру Далай-лами XIV та з 

залученням фахівців із різних наукових інституцій світу. Головний науковий 

консультант програми – Деніел Ґоулмен. СЕЕН допомагає дітям розвивати “м’які 

навички” (soft skills): увагу, співпереживання, турботу, етичну залученість, 

розуміння великих спільнот і систем. 

Автори програми прогнозують підвищення академічної успішності, 

зниження рівня булінгу, зростання загального задоволення учнівства і бажання 

ходити до школи, отримання радості від навчання. Розробники наголошують, що 

СЕЕН базується на трьох вимірах знань та компетенцій: усвідомленість, 

залученість та співпереживання, які перетинаються між собою. 

До участі у програмі СЕЕН в ЗОШ 6 долучились 1А,1Б, 2А, 3А, 3Б, 5А, 5Б, 

7А, 7Б, 8А класи та 15 вчителів. Вчителями було опрацьовано та адаптовано 

матеріали для занять. Класні керівники учнівських колективів,що залучені до 

програми, провели години спілкування на теми: « Доброта», «Співпереживання», 

використовуючи методичні розробки СЕЕН. 

Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа» 

почала 5-й цикл проекту, учасниками якого стали 60 шкіл з усієї країни. 

Конференція з нагоди початку нового циклу програми відбулась 28 січня 

2020 року, за участі заступника Міністра освіти і науки Любомири Мандзій.  

У межах програми на базі школи сформована команда з учителів, учнів та 

їхніх батьків. Досвідчений тренер проводитиме для них лекції щодо базових 

понять демократії, честі та гідності, прав людини, громадянського суспільства 

тощо. Після цього команда складає план змін, над втіленням якого заклад буде 

працювати основну частину проєкту - 1,5 роки.  

Наша школа вже другий рік приймає участь в Соціальному проекті 

ДТЕК «Енергоефективні школи: нова генерація». В проекті генерують лідерів 

енергоефективності та житлово-комунального управління. Мета Проекту полягає 

у навчанні широкого загалу, в т.ч. школярів, їхніх батьків, друзів, знайомих тощо 

житлово-комунальної грамоти та енергоощадливої поведінки. Навчальний 
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процес відбувається за допомогою інноваційної безкоштовної онлайн-програми 

дистанційного навчання.   

В проекті від нашої школи приймають участь чотири групи з 6-х , 9-х  та 

обох 4-х класів. Від школи куратором проекту є вчитель географії Гамар Олена 

Іванівна, працюють в проекті наступні вчителі: Антіпова Світлана Яківна, Бурдух 

Наталя Георгіївна, Жбанкова Тетяна Дмитрівна та Байло Юрій Семенович 

З курсом «Основи енергопостачання та енергозбереження» працюють учні 

6-х класів. Цей курс займається вихованням свідомого та відповідального 

майбутнього споживача теплової та електричної енергії, який розуміє проблеми 

енергопостачальних підприємств та підтримує їх своїми діями: зберігає і 

раціонально використовує теплову та електричну енергію, своєчасно сплачує за 

отримані послуги. 

З курсом «Абетка з основ житлово-комунального управління» працюють учні 9-х 

класів. Курс формує навички ресурсозбереження та раціонального споживання 

житлово-комунальних послуг, він сприяє набуттю навичок у командній роботі та 

формуванню свідомого власника житла, який досягає економії енергоресурсів за 

рахунок реалізації енергоефективних заходів та управління будинком через 

створення ОСББ. 

        Дві групи  4-тих класів працюють з курсом «Мій енергоефективний 

будинок», метою якого є формування житлово-комунальної та енерго-

екологічної грамотності учнів початкової школи. Курс розроблений таким чином, 

аби полегшити сприйняття матеріалу за рахунок навчальних заходів, які 

позитивно впливають на емоційну сферу дітей, сприяють формуванню соціально 

важливих компетентностей, розвитку уяви, креативності, мислення, концентрації 

уваги. 

До реалізації завдань проектної та методичної роботи активно залучаються 

вчителі.  Протягом  навчального року було організовано роботу 6 методичних 

об’єднань за напрямками: технологічного циклу (керівник Шульц Т.А.), 

гуманітарного циклу (керівник Іванова Л.П.), іноземних мов (керівник Будянська 

Г. Є.), вчителів початкової школи (керівник Серебрякова В.В.), природничого 

http://ees.energyschool.org.ua/
http://ng.energyschool.org.ua/
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циклу (керівник Гамар О.І.), ШМО класних керівників початкової школи та 

середньої-старшої школи (керівники Н.В. Бурдух та Т.Д. Жбанкова). 

Результативною була робота всіх методичних об’єднань та груп. Учителі провели 

відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи, зросла їх педагогічна 

майстерність.  

Педагоги школи активно залучаються до роботи у міських, обласних та 

всеукраїнських семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-

практичних конференціях тощо. У цьому навчальному році на базі школи 

проведено:  
Міський семінар вчителів географії на тему «Екологічне виховання учнів на 

уроках географії і позаурочний час». 

Міський семінар-практикум для вчителів англійської мови «Творчій підхід у 

вивченні іноземних мов в умовах сучасної школи».  

Міський семінар вчителів української мови та літератури «Інноваційні 

прийоми розвитку мовлення  у старшій школі» 

РОБОТА З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ 

В школі добре налагоджена робота вчителів школи з  обдарованими 

учнями. Важливим моментом перевірки даної роботи є участь учнів у 

Всеукраїнських предметних олімпіадах з базових предметів. Врахувавши, що 

предметні олімпіади проводилися на початку навчального року, вчителі-

предметники активізували роботу із сильними учнями і залучили обдарованих 

дітей до участі в олімпіадах. Детальний аналіз результатів олімпіад засвідчив 

позитивне ставлення до їх проведення учнів і вчителів. За результатами звіту у 

шкільному етапі  роботу виконували  570 учнів школи. Такі учні як Ростіков Т., 

Сорокіна М., Коштерік Д., Спренчан А., Міщенко І., Кочуг К., Борісюк А., 

Остроухов О., Братінов В. та інші брали участь у декількох олімпіадах.  Шкільні 

олімпіади проведено на належному організаційному та науково-методичному 

рівнях. 

У грудні переможці шкільного етапу олімпіад взяли участь в міському 

етапі предметних олімпіад.  
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На підставі рішення журі ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів та виставлених балів, 

Дипломами І ступеня нагороджено: 

з біології  Коштерік Діану (вч. Бєженар М.В.) 

з математики Братінова Владислава (вч. Шульц Т.Я.) 

з інформаційних технологій  Вітрука Олександра (вч. Черненко В.О.) 

Дипломами ІІ ступеня нагороджено: 

з біології Остроухова Олександра (вч. Бєженар М.В.) 

з хімії Остроухова Олександра, Сорокіну Марію ( вч. Данилюк М.І.) 

з математики Ростікова Тимура, Кочуг Ксенію (вч. Шульц Т.Я.) 

Коштерік Діану, Спренчан Анастасію (вч. Саєнко М.М.) 

з фізики Братінова Владислава (вч. Жбанкова Т.Д.)  

з трудового навчання Горбачевського Даніїла  (вч. Байло Ю.С.) 

Дипломами ІІІ ступеня нагороджено: 

з української мови  Ростікова Тимура (вч. Бурлаченко Н.М.) 

з англійської мови Красножан О.О. (вч. Грабіна Л.В.) 

з біології  Фєдяніна Тимура  (вч. Беженар М.В.) 

з географії Братінова Владислава (вч. Гамар О.І.) 

з інформаційних технологій  Аніщенко Миколу, Одинець Катерину  

(вч. Онищенко Т.І.), Черненка Владислава (вч. Черненко В.О.)  

з історії  Міщенка Івана  ( вч. Допірук О.Г.) 

Учениця 11 класу Сорокіна М. захистила свою роботу в МАН та посіла І 

місце в міському та І місце в обласному етапах конкурсу-захисту науково-

дослідних робіт з геології (вчитель Дімова М.А.), учениця 9 класу Борисюк А. 

посіла ІІІ місце в міському етапі з математики ( вчитель Саєнко М.М.). 

Нагороджені грамотами з географії Захарова Анастасія, учениця 9 класу (вчитель 

Гамар О.І.), з англійської мови Крижанівська Карина, учениця 9 класу (вчитель 

Грабіна Л.В.), з геології Сівач Ярослав, учень 11 класу (вчитель Дімова М.А.) 

Переможці Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика,  

І ступеня:  Кочуг Ксенія, учениця 6 класу (вчитель Ліщенко Г.М.) 
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ІІ ступеня: Ростіков Тимур, учень 5 класу (вчитель Бурлаченко Н.М.) 

ІІІ ступеня: Сідорський Микита, учень 4 класу (вчитель Антіпова С.Я.) 

           Міщенко Іван, учень 7 класу  (вчитель Бурлаченко Н.М.) 

Переможці Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка, 

ІІ ступеня: Міщенко Іван, учень 7 класу  (вчитель Бурлаченко Н.М.) 

                   Шевченко Елліта , учениця 5 класу (вчителі Ліщенко Г.М.,  

                    Бурлаченко Н.М) 

ІІІ ступеня: Братінов Владислав, учень 8 класу (вчителі Ліщенко Г.М.,  

                     Голякова Н.І.) 

Учні школи є активними учасниками Інтернет – олімпіад, міжнародного 

математичного конкурсу «Кенгуру», Всеукраїнського конкурсу з історії 

«Лелека», Всеукраїнська гра «Пазл»,  Всеукраїнського конкурсу з англійської 

мови «Гринвіч», Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник»; Міжнародного 

конкурсу з інформатики та комп'ютерного мислення «Бобер». 

ВИХОВНА РОБОТА 

Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань: 

 виховання громадсько - патріотичних якостей учнів; 

 створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку 

учнів; 

 турбота про здоров'я учнів, пропаганда здорового способу життя; 

 естетичне, екологічне та трудове виховання як  складові підготовки учнів до 

дорослого життя; 

 продовження сумісної роботи соціально – психологічної  служби з 

педагогами, учнями, батьками. 

Виховання учнів школи здійснюється в процесі урочної, позаурочної та 

позашкільної роботи. Адміністрація  навчального закладу разом з батьківським 

комітетом школи створюють належні умови для виконання виховних завдань. 

Гурткова робота в закладі представлена такими гуртками : вокальний 

гурток, керівник Мілованова О.В.; «Джура», керівник Байло Ю.С.; 
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образотворче мистецтво, керівник Василенко М.Є.; спортивний гурток, Дімов 

М.П.; «Умілі руки», керівник Бурдух Н.Г. 

Учні школи були учасниками та переможцями міських заходів: 

Мистецький патріотичний фестиваль «Голос молоді», номінація малюнок «Не 

дитячий погляд на війну» Райнова Дарина (10 кл.) ІІІ місце, Шевченко Елліта 

(5-Акл.) І місце. Змагання «Чорноморська регата» команда 7-8 класів посіла  І 

місце. Команда "Берегиня" прийняла участь у міському конкурсі учнівських 

колективів екологічної просвіти в рамках обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу "Земля - наш спільний дім". Конкурс «Знавці риб» - ІІІ місце. Турнір з 

волейболу серед команд загальноосвітніх шкіл міста: юнаки - І місце та дівчата 

ІІ місце. Учень 3 класу Лафазан Дмитро посів ІІІ місце у міському конкурсі 

"Таємниці ялинкових прикрас". У всеукраїнському радіо диктанті національної 

єдності до дня української писемності та мови брали участь понад 60 учнів 

школи. Екологічна гра «Екотур по ВБУ» отримали нагороду у номінації 

«Загадки». Конкурс відеороликів «Професії моєї громади» (10,11 кл.)  в рамках 

проекту «Моє майбутнє в моїй громаді». Прийняли активну участь у 

всеукраїнському конкурсі «Щаслива лапа». 

 Розвиток  учнівського самоврядування, стимулювання активності учнів – 

важливе завдання школи. Діяльність органу учнівського самоврядування в 

школі сприяє згуртуванню шкільного колективу, ефективному входженню у 

доросле життя. У школі діє Рада лідерів, яку очолює президент школи – учень 

10 класу Буртенко К. В школі працюють 5 міністерств: освіти, культури, праці, 

спорту, екології. ШУС формується з найактивніших, встигаючих, 

дисциплінованих учнів 7-11 класів, які користуються авторитетом серед своїх 

товаришів.  Керує роботою ШУС педагог – організатор Семенова І.М. На 

зборах  ШУС складений  план роботи учнівського самоврядування, вирішують 

питання підготовки до основних свят та вечорів, що проводяться в позаурочний 

час, благоустрою території школи (прибирання території, її озеленення), 

розподілені обов’язки. Силами ШУС у школі проведено: День самоврядування; 

концерт до Дня працівників освіти, шкільний осінній ярмарок, виставка  
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малюнків  і стіннівок, благодійних акцій, новорічні свята, концерт до Дня 8 

Березня, участь у всеукраїнській акції «Серце до серця».  

 Яскравими заходами у школі були Олімпійський урок (Янакова М.С., 

Мунченко С.М.), спортивне  свято між учнями та  вчителями «День здоров’я» 

(Янакова М. С.,Семенова І.М.), День учителя (Семенова І.М., Мілованова О.В., 

члени ШУС.), екскурсія дівчат 5-их класів до МЦДТ (Василенко М.Є.). Протягом  

місячника «Увага! Діти на дорозі!» вчителі провели різноманітні заходи, 

спрямовані на профілактику дорожнього транспортного травматизму «Ми 

пішоходи» (Серебрякова В.В. 2-Б кл.), «Безпека на дорозі очима дітей» 

(ЧебаненкоА.С. 2-А кл.), гра-вікторина з правилами дорожнього руху (Красножан 

О.О. 7-Б кл.,Голякова Н.І. 9-Акл.), «Веселий світлофор» (Беженар М.В 5-Бкл., 

Шульц Т.А. 5-Акл.). Тиждень проти насильства «Скажемо булінгу: «НІ!»» 

(Семенова І.М., Сливка А.В.). Учні школи відвідали вистави Львівського 

обласного музично-драматичного театру ім.Ю. Дрогобича «Малюк та Карлсон» та 

«Дорогою ціною». Традиційно проведено: тематичний захід до Дня Козацтва 

(Семенова І.М.), виставка осінніх композицій з природничого матеріалу (Семенова 

І.М.), День людей похилого віку та День ветерана (Семенова І.М.), Міжнародний 

День інвалідів(Семенова І.М.), міжнародний День прав людини (Допірук О.Г), 

«Чорне море» (Гамар О.І.), «Різдвяна Коляда мандрує світом» (Мілованова О.В.), 

День Соборності (Семенова І.М.), міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

(Семенова І.М.), цикл заходів «Герої не вмирають» (Семенова І.М.), День 

Перемоги. «Шевченківські читання» (Красножан О.О. 7-Бкл, Ліщенко Г.М. 6-А 

кл), Прокопенко З.О. (вчитель-логопед).. Акції «Посади дерево майбутнього» 

(Байло Ю.С), «Подаруй бібліотеці книгу» (ЧуханенкоН.М.). Маштабні шкільні 

заходи: Новорічні свята( Семенова І.М., Мілованова О.В., Янакова М.С., 

Мунченко С.М.,Ковальова Л.М.), Благодійний осінній ярмарок (Семенова І.М.), 

День вчителя (Семенова І.М., Мілованова О.В.), свято 8 Березня - концерт учнів і 

батьків (Семенова І.М., Мілованова О.В, класні керівники), останній дзвоник 

(Семенова І.М., Черненко В.О.). Місячний рейд «Територія школи вільна від 

куріння» (Семенова І.М.),. професійна екскурсія старшокласників до КП 
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«Білгород-Дністровський ТЕПЛОЕНЕРГО» (Янакова М.С. 8-Бкл.). Тренінг 

«Насильство серед нас» в рамках акції «16 днів проти насильства» (10,11кл.) 

(Семенова І.М). 

Одним з основних завдань школи є налагодження тісного зв'язку з батьками. 

Складено загальношкільний план роботи з батьківською громадськістю на 

2019/2020 н.р., графік проведення класних батьківських зборів, обрано Раду 

школи з представників батьків, вчителів та членів ШУС. До більшості заходів 

залучаються батьки учнів, просліджується активізація роботи батьківського 

комітету школи, налагоджено проведення роз’яснювальної роботи щодо 

виконання норм законодавства України з питань освіти. 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

 Тема, над якою працювала психологічна служба навчального закладу в 

2019/2020 н. р. «Соціально-психологічний супровід обдарованих дітей, дітей з 

девіантною поведінкою, дітей з соціально незахищених категорій та 

психологічний супровід всіх учасників освітнього процесу». 

Першочерговим в роботі соціального педагога є здійснення соціально-

психологічного супроводу всіх учасників освітнього процесу, захист психічного 

здоров'я і соціального благополуччя  учнів, педагогічних  працівників. 

Завдання: 

1. сприяти вибору підлітками професії відповідно їхніх ціннісних 

орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готувати учнів до 

свідомого життя; 

2. психологічний супровід  дітей соціально-незахищених категорій, надання 

соціальної допомоги, консультацій та соціальної підтримки; 

3. надання психологічної підтримки учням, які мають ознаки дезадаптації; 

4. співпраця з ССД, кримінальною поліцією. 

У роботі з дітьми з особливими потребами соціальний педагог працює в тісній 

співпраці з класними керівниками та батьками дитини. Робота з соціального 

захисту дітей з малозабезпечених сімей передбачає співпрацю соціального 

педагога з батьками сімей. Надання в навчальному закладі безкоштовного 
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харчування дітям з цих родин та робота щодо надання консультацій батькам, за 

їх зверненнями, при вирішенні соціальних питань. З опікунами дітей-сиріт та 

дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок 

класних керівників, практичного психолога, адміністрації школи.  

На внутрішкільному обліку на кінець року 2019/2020н.р. перебуває 14 

учнів (схильних до правопорушень). Порівняно з минулим роком кількість 

учнів збільшилась. З цими учнями та їх батьками систематично проводяться 

профілактичні бесіди, лекції, заняття з елементами тренінгу; учні залучаються 

до позакласної та позашкільної роботи.  

: 

Мета психологічної служби закладу: здійснювати психологічну допомогу всім 

учасникам освітнього  процесу, корегувати її особистісні риси, соціальні 

стосунки, сприяти розкриттю творчого потенціалу, за підсумками діагностики 

надати підтримку учням, які мають ознаки дезадаптації. 

Практичні психологи закладу Афанасенкова Г.В. та Буртенко І.О. 

здійснювали  свою роботу  за такими напрямками: 

- психодіагностична робота (групова та індивідуальна форма); 

- консультаційна робота; 

- психологічна просвіта,; 

- організаційно-методична робота. 

Організація роботи практичних психологів базувалася на поєднанні таких 

компонентів: психологічного супроводу розвитку учнів; заходів, спрямованих на 

реалізацію державних, регіональних програм, наказів та рішень; запиту 

навчального закладу;  власного плану діяльності. 

Підсумовуючи вищевикладене, можно зробити висновок, що соціально-

психологічна служба школи функціонує на достатньому рівні.  

ЛОГОПЕДИЧНА СЛУЖБИ ЗАКЛАДУ 

На обліку у школі знаходиться 21 дитина з вадами мовлення. Потягом 

навчального року   вчитель – логопед  Прокопенко З.О. проводила з дітьми 
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групові та індивідуальні заняття. Підсумком роботи у 2019/2020н.р. є 

покращення мовлення – 7 осіб, виправлення мовлення - 4 особи.  

Групові заняття: 

- фонетика; 

- лексика; 

- граматика; 

- розвиток дрібної моторики; 

- графічні навички. 

 

Індивідуальні заняття: 

- артикуляційна гімнастика; 

- постановка та автоматизація звуків, 

введення звуків в мовлення.

Консультативно – просвітницька робота: 

- просвітницька робота з батьками (консультації, наочний матеріал, картки, 

дихальні вправи, презентація); 

- просвітницька робота з педагогами, помічниками вчителів (повідомлення, 

консультації, співбесіди); 

- взаємодія вчителя – логопеда з адміністрацією, педагогами та помічниками 

вчителів Білгород-Дністровської ЗОШ №6 

Пріоритетний  напрямок у  роботи: 

«Розвиток лексико – граматичної та фонетичної сторони мовлення у дітей з 

ФФНМ та ЗНМ з використанням дидактичних та лексико – граматичних ігор та 

тем». 

ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ 

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано 

відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення 

учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт де працює шкільна 

медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне 

обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно 

на базі центральної міської лікарні діти проходять медичне обстеження. 

Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок 

лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також 

уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять 

фізичною культурою на навчальний рік. Медичне обслуговування працівників 
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школи організовано також на базі ЦМЛ. Вони щорічно проходять поглиблений 

медичний огляд відповідно до графіку. Працівники їдальні проходять медичні 

огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок бюджету. Проходження 

медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які 

реєструються і зберігаються у медсестри школи. 

СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу 

визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться 

відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про 

пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, 

утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій освітнього 

процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу 

школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем 

адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за 

організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, 

створено службу з охорони праці, сплановані заходи. 

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів 

проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована 

програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з 

учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в 

наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань 

охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має 

необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у 

приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання 

охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на 

нарадах при директорові. 

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в 

навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних 

випадків, створення безпечних умов навчання. Причини виникнення травм 
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з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та 

проводяться профілактичні заходи. 

Травматизм. Порівняльна таблиця 

 2017 2018 2019 

Під час ОП 3 4 6 

У побуті 13 6 8 

 

СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ 
І.  Бібліотечний фонд. 

    1. Книжковий фонд на 18.05.2020 рік складає: 17339( сімнадцять тисяч триста 

тридцять дев’ять екземплярів) примірників  на загальну суму: 360166 грн.70 коп. 

(триста шістдесят тисяч сто шістдесят шість грн.70 коп.) 

    2.За звітний період надійшло: 680 (шістсот вісімдесят ) примірників  на 

загальну суму: 25091 грн. 25 коп. (двадцять п’ять тисяч дев’яносто одна грн. 

25коп.) 

    3.Книжковий фонд по шкільній програмі складає: 12409 примірників  

(дванадцять тисяч чотириста дев’ять). на загальну суму: 350037грн. 

46коп.(триста п’ятдесят тисяч тридцять сім гр.46.коп.) 

     4.Книжковий фонд по методичній літературі складає: 104(сто чотири) 

примірників на суму: 1987 грн. 62коп 

      5. Книжковий фонд художньої літератури складає : 4826 екземплярів на суму  

8141грн.62коп. 

       6.За звітний період в фонд шкільної бібліотеки  надійшло: 206 (двісті шість ) 

примірників  на загальну суму: 6504 грн.62коп. ( шість тисяч п’ятсот чотири 

грн.62коп.). Надходження  відбулось за  державні  кошти. 

  

 Була оформлена підписка 8 (вісім ) назв  періодичних видань: 

«Діточки - квіточки» (газета) 

«В гостях у казки » (журнал) 

 «Котелло» (журнал) 

«Малятко» (журнал) 

«Моє хобі» (журнал) 

«Позакласний час» (газета) 

«Слово Приднестровья» (газета) 

«Шкільний бібліотекар» (журнал) 

  на суму: 1775 грн.53коп. (одна  тисяча  сімсот сімдесят п’ять   грн.. 53 коп.) 

II. Основні  контрольні показники роботи бібліотеки 

1. Кількість читачів - 617 

- учнів 1-4 класів - 243 

- учнів  5-9 класів - 273 

- учнів 10-11 класів – 51  

- вчителі - 45 

- робітники школи - 5 

2.  Книговидача: 12010 

- літератури - 3000 

- підручників –  9010    

3.Кількість відвідувань - 7115 

4. Фонд бібліотеки: 17339 

- підручників – 12409  
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- книжковий  фонд - 4826 

- періодичні  видання - 8 назв 

5. Книгозабеспеченість:  

- література – 52,1 

- підручники – 29,2 

 

6. Обертаність шкільної бібліотеки: 

- підручників – 0,5 

- літератури – 0,2 

7. Відвідування – 11.5% 

III. Масова робота: 

 Бесіди – 3 

 Книжкові виставки - 18 

 Бібліотечний урок - 6 

 Книжковий огляд – 2 

 Екскурсія до бібліотеки – 2 

 Благочинні  акції  «Подаруй книгу бібліотеці !»  

  ІV.  Масові  заходи . 

1. На допомогу  учбовому процесу: 

 Книжкова виставка «Великі українці » (книги для середнього та старшого 

шкільного віку про видатних людей України та світу,  протягом року) 

 Книжкова виставка «Помічники в навчанні» (пізнавальні книги  для 

молодшого та середнього шкільного віку по техніці, науки, зброї, історії,   

протягом  року) 

 Книжкова  виставка «Лицарі України» (до Дня козацтва України)(1.10. – 

20.10.2019) 

 Книжкова виставка « Врятує світ лиш доброта » (04.12.2019) 

 Книжково-інформаційна виставка «Книги – ювіляри 2019-2020 року» 

          (протягом I - ІІ семестру, 1-11 класи)    

 Віртуальна  виставка «Людина і космос» (до Дня космонавтики,  10-

13.04.2020 всі категорії читачів ) 

 Тиждень дитячої та юнацької книги к/в «Книжковий орієнтир» (10.03.2020)  

 Книжково-ілюстративна виставка« Сім’я і школа – дві могутні сили 

виховання». (для батьків). 

2. Популяризація  літератури з краєзнавства: 

 Книжкова виставка «Знай і люби свій рідний край»(протягом року школярі 

знайомились  з історією Одесчини, етнографією   народів Бесарабії,  

історією  нашого міста) 

 Краєзнавча бесіда «Легенди нашого міста» (19.11.2019, з групою учнів  4-6 

класів) 

3. Популяризація  літератури  з   патріотичного  виховання: 

 Книжкова виставка «Наша країна - Україна» (протягом року школярі 

знайомляться з книгами по історії, географії, природознавству, архітектурі, 

етнографії  та  народознавству, літературознавству,  мистецтву   України) 

 Книжково-ілюстративна виставка «Революція Гідності»(12-22.11.2019). 

Для всіх категорій читачів. 

 

 Книжково-бібліографічний огляд «Воєнні сторінки історії 

України»(06.11.19.) 
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  Книжкова виставка «День Соборності» (до дня Соборності України 

22.01.2020.) 

 Бесіда «Студентське військо героїчне » (до дня пам’яті  Героїв Крут, 

29.01.2020, група учнів 5-11 класів).  

 Книжково-ілюстративна виставка « Твої герої Україно! » (28.01.2020 до дня 

пам’яті Героїв Крут, 

 Ілюстративна виставка «Чужа війна» (до Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав, з  14 - 19.02.2020, ) 

 Книжково-ілюстративна виставка «Небесна сотня – памя’ть 

України»(20.02.2020, для всіх груп читачів) 

 Книжкова  виставка       «Пам'ять про вас у нашім серці жива»  

4. Популяризація   здорового способу життя : 

 Книжкова-ілюстративна  виставка «Олімпійці України…» (протягом  року) 

 Конкурс – вікторина « Що я знаю про здоровий спосіб життя »(04.02.2020. 

група учнів 4-5класи) 

5. Популяризація  художньої літератури. 

5.1. Популяризація  творів  українських письменників: 

 Книжкова  виставка «Історія України на сторінках романів» (протягом  

року) 

 Книжкова виставка «Рідна мова - то доля народу  » (15.12. 2019 р.) 

 Книжкова виставка «В пам’яті народній»  (присвячена   Т.Г. Шевченко, 

протягом року) 

5.2.  Популяризація  творів  зарубіжних  письменників: 

 Книжкова виставка «Планета казок» (протягом  року) 

 Книжкова виставка «Книги – ювіляри 2019-2020 років» (протягом року) 

 Книжкова виставка  « Пригодам  - ура!!!» (протягом  року) 

  5.3. Популяризація  літератури  зі  збереження книг та підручників: 

 Бібліотечний урок «Вибір літератури. Методи і форми праці з книгою» 

(08.10.2019,  група учнів 4-8 класів ) 

 Бібліотечний урок « Скільки коштує безкоштовний підручник » (26.10.  

2019,  група учнів 3- 8класів ) 

 Урок-екскурсія до бібліотеки «Бібліотечний вернісаж»  ( група учнів 3-х 

класів   12.11. 2019 р. ) 

 Бібліофреш « Розмаїття дитячих журналів» (огляд по сторінкам дитячих 

журналів,  04.12.2019 р., група учнів 2-х  класів ) 

 Благочинна акція «Подаруй книгу бібліотеці!» (з 01.09.2019 р. до 31.05. 

2020 р. ) 

 Подорож у країну  «Журналія» (бібліографічний огляд журналів для дітей, 

21.02.2020, 3- 8 класи) 

6. Популяризація  літератури з  екологічного виховання: 

 Книжкова виставка «Загадковий світ тварин» (протягом року)   

 Година пам’яті, книжкова виставка: «Чорнобиль…Біль…Пам'ять…» (до 

дня пам’яті Чорнобильської трагедії, 26.04.2019, 5-11 класи) 

7. Популяризація  літератури з  правового   виховання : 



 27 

 Книжкова виставка « Всі ми різні , але ж маємо права…» ( до Дня людини   

з обмеженими можливостями, 03.12.2019 р.)  

 Тематична книжкова полиця «Правові знання підліткам»(протягом року) 

     

8. Популяризація літератури з естетичного виховання : 

 Книжкова виставка «Розмаїття рукоділля» (протягом  року) 

 Книжкова виставка «Який цікавий світ» (книги по культурології, 

етнографії: свята та традиції різних народів світу, протягом  року) 

ІX. Інформаційно-бібліографічна  робота 

 За  звітний  період  було   проведено: 

- проведено 2  книжкових  огляди; 

- продовжена робота  по  поповненню  новими  матеріалами  тематичних папок; 

- виконано 21 бібліографічних  довідок. 

X. Матеріально-технічна база бібліотеки 

1 Загальна   площа   бібліотеки 47.9 

2 Площа читальної  зали 23.6 

3 Площа  книгосховища 45.0 

4 Наявність  архіву - 

5 Наявність  телефону - 

6 Наявність комп’ютера так 

7 Наявність   ноутбука ні 

8 Наявність Інтернету так з(2019р.) 

 

УПРАВЛІНЬСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування школи є 

загальні збори (конференція) колективу закладу. 

Мета роботи :  

 створення умов для демократизації та гуманізації освітнього процесу; 

 підвищення ролі громади в рішенні питань, пов’язаних з сім’єю, 

громадськістю, державними й приватними інститутами; 

 визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку 

навчального закладу; 

 формування виховного середовища; 

 створення сприятливого педагогічного клімату в навчальному закладі; 

 створення атмосфери духовного, фізичного розвитку учнів і набуття ними 

соціального досвіду; 

 організація відпочинку й оздоровлення учнів; 
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 стимуляція морального й матеріального заохочення учнів, підтримка 

обдарованих дітей; 

 створення міцних партнерських зв’язків між батьками учнів і 

загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності, 

збалансованості навчально-виховного процесу; 

 допомога в створенні й зміцненні матеріально-технічної бази школи. 

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану 

внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів 

виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована 

у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього 

процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та 

взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та 

вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи. 

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що 

регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Контроль - це 

важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі 

ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше 

прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його  освітнього 

процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в 

полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на 

відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, 

підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі 

адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом 

освітнього процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання 

стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних 

журналів, щоденників, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю 

знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних 

наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних 

досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування 

занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу 
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адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних 

учителів та учнів. 

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до 

демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування 

думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи 

кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, 

повноваження делегуються. Я, як директор школи у роботі з працівниками 

дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й 

виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, 

затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є 

наради, індивідуальні бесіди, інформування. На моє переконання, завдяки такому 

стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче 

вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий 

приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із 

справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе. У зв'язку з цим я надаю 

колегам більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, 

створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, 

насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. 

Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх 

заступників. 

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Будівля школи прийнята в експлуатацію 106 років тому. Але не зважаючи на 

великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно 

працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у 

робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться на задовільному рівні. 

Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної 

плати, надбавок, доплат працівникам школи. Вчасно здійснювалися бухгалтерією 

проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних 

за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. 
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Забезпечено на 100% медичним обладнанням та необхідними ліками медичний 

кабінет. Заклад забезпечений власним підготовленим медичним працівником, яка 

здійснює щоденні огляди. Школа має два комп’ютерні класи 9+7. Всі 

персональні комп’ютери  підключені до швидкісного Інтернету. Заклад має зону 

покриття Wi-Fi, яка перекриває всі кабінети що розташовані в І корпусі за 

адресою вул. Кишинівська, 74. Всі кабінети школи забезпечені сучасними 

дошками, та меблями. Кабінет математики №7 обладнаний мультимедійною 

дошкою, кабінет географії № 3 та кабінет № 13 сучасним телевізорами . Школа 

має 1 мобільний інтерактивний комплекс. В школі замінені всі вікна на 98% та 

двері запасних виходів. В кабінетах всіх класів зроблено поточний ремонт, 

замінені парти, технічні засоби навчання та є в наявності дидактичні матеріали 

для НУШ. Проведено ремонт системи опалення спортивної зали. Впорядковано 

спортивний майданчик та пришкільну територію. Школа забезпечена 

дезінфікуючими засобами в повному об’ємі. 

Завдяки активної участі батьків наших учнів та представників громадськості 

наша школа взяла участь у програмі Громадського бюджету і стали переможцем 

в категорії «Малі проекти». На території нашого закладу у 2020 році з’явиться 

сучасний спортивний комплекс «WORK OUT». Вартість проекту – 250 тис.грн. 

 

 

Інформація 

про придбання матеріалів та проведення ремонтних робіт 

За бюджетні кошти, які були виділені в 2019 році,  проведено наступні 

роботи: 

1. Поточний ремонт внутрішньо майданчикових теплових мереж. Зроблена 

додаткова точка входу з встановленням теплового лічильника в приміщенні 

спортивної зали. Роботу виконала підрядна організація на суму 99 тис. грн. 

2. Пофарбовані підлога, стіни, батареї опалення в спортивної залі і 

роздягальнях. 
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3. Ремонт підлоги ІІІ поверху за допомогою ДВП з подальшим застиланням 

лінолеумом, площею 80 м2. Витрати на лінолеум, ДВП, плінтуса становили 20,2 

тис. грн. 

4. На виконання приписів ДСНС було демонтовано облицювання стін шляхів 

евакуації на ІІ та ІІІ поверхах ЗОШ №6. Стіни відремонтували та пофарбували. 

5. Був змінений провайдер інтернет  послуг на «Оптимал нет» і виконані 

роботи по  встановленню мережевого обладнання і покриття закладу Wi-Fi. 

Вартість обладнання і монтажу склала 58 тис. грн. 

6. Закуплено світлодіодні лампи на суму 1,9 тис. грн., які були встановлені в 

коридорах, кабінеті педагога-організатора.  

7.  Лакофарбових виробів було закуплено на суму 12,6 тис. грн. Були 

пофарбовані підлоги в коридорах, майстернях, спортзалі, допоміжних 

приміщеннях. Всього витрачено 88 банок для фарбування підлоги, в тому числі в 

12 класних кімнатах - 57 банок. 

8. Зроблено ремонт в кабінеті педагога-організатора: пофарбовані стіни і 

підлога, змонтована натяжна стеля, встановлені 2 лампи, додаткові розетки.  

9. Проведено поточний ремонт в музикальному кабінеті та його коридорі. 

10. Для проведення уроків фізичної культури було закуплено інвентар на суму 

11,3 тис. грн 

11. Для проведення дезінфекції та для профілактики ОРВІ був придбаний  УФ - 

випромінювач на суму 1 тис. грн. 

12. Миючих, дезінфікуючих засобів та медикаментів було закуплено на суму 

15,9 тис. грн. 

13. В другому корпусі закладу,  який знаходиться за адресою вул. 

Кишинівська, 68 була встановлена бездротова система безпеки AJAX. Роботу 

виконала підрядна організація на суму 57,7 тис. грн. 

14. Для освітнього процесу були придбані ламінатори, шкільні дошки на суму 

15,9 тис.грн. 

15. Поточні господарські витрати за рік склали 23,5 тис. грн. 
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Разом на матеріальне забезпечення школи в 2019 році було витрачено 316,7 

тис. грн.. (за що велика подяка міській владі і нашим депутатам за виділені гроші 

в 2019 році, управлінню освіти і централізованій бухгалтерії за тісну співпрацю і 

взаєморозуміння). 

Окрім бюджетних коштів, в 2019 році навчальний заклад отримав 

спонсорські гроші, благодійні внески  і подарунки на суму близько 20 тис. грн. 

Більшість грошей  були витрачені на придбання і монтаж системи відео 

спостереження. Залишок коштів був використаний під час поточних ремонтів для 

ліквідації аварійних ситуацій. 

Наприкінці свого виступу, хочу від свого імені, а також від імені всіх 

вчителів і учнів подякувати міській владі, депутатам, меценатам, спонсорам та 

батькам за їх великий внесок в справу поліпшення матеріально-технічної бази 

навчального закладу, створення максимально комфортних умов, достатніх для 

виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов. Сподіваюсь на подальшу 

плідну співпрацю задля покращення іміджу і статусу ЗОШ №6. 


