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«Застосування технологічної компететності у 

педагогічній діяльності з метою розвитку 

конкурентної спроможності особистості учня»



УЧНІВ-

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ-567

УЧИТЕЛІВ-

45

БАТЬКІВ-

1112

20 КЛАСІВ

Початкова ланка - 8 класів

Середня ланка - 10 класів

Старша ланка - 2 класи



ТВОРЧИЙ КОЛЕКТИВ ВЧИТЕЛІВ





УЧИТЕЛІВ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ - 45

26 4 8 7

Вища категорія  І категорія ІІ категорія Спеціалісти

«Старший вчитель» - 17

«Вчитель-методист» - 7

Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» – 2

Нагрудний знак  МОН України «Василь Сухомлинський» 

- 1



Атестація педагогічних кадрів –

одне з важливих питань методичної роботи 

школи, метою якої є активізація  творчої 

професійної діяльності, якості роботи і 

росту професійної майстерності. 

Шульц Т.А., 

Будянська Г.Є., 

Браткевич Л.Т., 

Серебрякова В.В., 

Байло Ю.С., 

Бєженар М.В., 

Міхова М.П., 

Мунченко С.М.



•присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1

•присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 2

•присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 1

•відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії

«спеціаліст вищої категорії» - 4

•відповідає раніше присвоєному званню «вчитель-методист» - 1

•відповідає раніше присвоєному званню «старший учитель» -3

Результати атестації



Інтелектуальна гра в 11 класі 

«Мово українська, мово солов’їна…»



Урок англійської мови в 8-А класі

«Відомі англомовні поети та письменники»



Урок біології в 7-Б класі «Земноводні»



Урок трудового навчання у 9-Б класі

«Обпилювання металу 

(техніка безпеки під час обпилювання)»



Урок геометрії в 11 класі «Тіла обертання» (проєкти учнів)



Уроки фізичної культури в 7-Б та 11 класах



Урок математики у 2-Б класі

«Додавання i вiднiмання двоцифрових чисел. 

Вимірювання розмiрiв предметiв»



Урок математики у 1-А класі

«Обчислення значень виразів»



Протягом 2019/2020 навчального року

робота педколективу була спрямована

на особистісно-зорієнтоване навчання і

виховання школярів, формування та

розвиток учнівських компетентностей.

У минулому навчальному році за результатами ЗНО

наша школа посіла 7 місце в Одеській області це

найкращій результат серед загальноосвітніх шкіл

нашого міста.

У вересні 2019 року педколектив закладу

нагороджений Почесною грамотою за

найкращі показники у навчанні у місті.



Відмінників - 62 учня 

Свідоцтва з відзнакою серед учнів 9, 11 

класів - 9 осіб

%% 43 10

Початковий

рівень 

Середній

рівень 

Достатній

рівень 

Високий

рівень



Нагородження медалями випускників школи 

за 2017/2018н.р., 2018/2019 н.р., 2019/2020 н.р.

ПІБ Золота медаль Срібна  медаль

Іванський Володимир Євгенійович Золота медаль

Ісаєва Катерина Сергіївна Золота медаль

Павленко Юлія Віталіївна Срібна  медаль

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

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

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.







З метою охоплення

якісною освітою дітей з

особливими освітніми

потребами, інтеграцію їх

у суспільство у закладі

організовано

індивідуальне та

інклюзивне навчання.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №8 від

12.01.2016 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами), Постанови

Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 №872 «Про порядок організації

інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі

змінами) та листа Міністерства освіти і науки України від 05.08.2019 №1/9-

498 «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими

освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р.»



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.

У закладі працюють три інклюзивних класи

1-Б, 2-Б, 6-Б.

Індивідуальне навчання організовано у 2-А,

2-Б, 4-Б, 9-Б класах



З жовтня 2019 наша школа

приймає участь у програмі

SEE Learning(СЕЕН).

Пілотний проект СЕЕН - впровадження 

у школах системи соціально-емоційного 

та етичного навчання, 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.

Автори програми 

прогнозують 

підвищення академічної 

успішності, зниження рівня 

булінгу, зростання загального 

задоволення учнівства і бажання 

ходити до школи, отримання радості від навчання.



Вчителі, які впроваджують програму

соціально-емоційного та етичного

навчання в школі, брали участь у

занятті з теми "Виховання стійкості.

Ресурсність". Вони поділилися власним

досвідом з проведення заняття з ціей

теми, продемонстрували малюнки своїх

вихованців, розказали як позитивно

СЕЕН впливає на учнів. На 2 години

стали учнями і виконували завдання.

Час було проведено дуже корисно.



До участі у програмі СЕЕН в 

закладі  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» та ін.



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. 

Після цього команда складає план 

змін, над втіленням якого заклад 

буде працювати основну частину 

проєкту - 1,5 роки. 

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. 



Базовий тренінг "Демократична школа" у місті Львів для шкільних 

команд з Одещини, Кропивницького та Вінниці , де наша команда 

ЗОШ №6 у складі Ростікова С.А., Убейник Н.Ф., 

Шульц Т.А. і Дімова Ю.М. приймала активну 

участь



Обговорення  програми 

«Демократична школа»



Зустріч тренерів "Демократичної

школи" з учнями, вчителями,

представниками громади

Мета зустрічі - ознайомлення

присутніх з програмою школи,

ресурсами та інструментами.

Підготовка до самооцінювання

учасників програми щодо

принципів демократії в нашому

навчальному закладі та

складання маршрутної карти

для роботи над проєктом.



Наша школа вже другий рік

приймає участь в Соціальному

проекті ДТЕК «Енергоефективні

школи: нова генерація».

Мета Проекту полягає у навчанні широкого

загалу, в т.ч. школярів, їхніх батьків,

друзів, знайомих тощо житлово-

комунальної грамоти та енергоощадливої

поведінки. В проекті від нашої школи

приймають участь чотири групи з 6-х , 9-х

та 4-х класів.

Від школи куратором проекту є

вчитель географії Гамар Олена

Іванівна, працюють в проекті наступні

вчителі: Антіпова Світлана Яковлівна,

Бурдух Наталя Георгіївна, Жбанкова

Тетяна Дмитрівна та Байло Юрій

Семенович



Метою курсу є формування 

житлово-комунальної та 

енерго-екологічної 

грамотності учнів 

початкової школи (4 класи)

Основи енергопостачання та 

енергозбереження (6 класи)

Абетка з основ житлово-

комунального 

управління (9 класи)

http://ng.energyschool.org.ua/
http://ng.energyschool.org.ua/


В проекті генерують 

лідерів енергоефективності 

та житлово-комунального 

управління.

Навчальний процес відбувається за 

допомогою інноваційної 

безкоштовної онлайн-програми 

дистанційного навчання. 



Математико - 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 циклу (керівник Гамар О.І.), 

ШМО класних керівників початкової школи та середньої-старшої школи 

(керівники Бурдух Н.Г. та Жбанкова Т.Д.). 

Протягом  навчального року було 

організовано роботу 

6 методичних об’єднань за напрямками

Результативною була робота всіх

методичних об’єднань.

Учителі провели відкриті уроки,

семінари, виховні заходи, ділились

досвідом роботи, зросла їх

педагогічна майстерність.



Методична робота в школі є 

необхідною складовою сучасного 

освітнього процесу
Міський семінар вчителів

географії на тему

«Екологічне виховання 

учнів на уроках географії 

і позаурочний час»



Екологічне виховання передбачає розкриття      

сутності      світу    природи  - середовища    

перебування     людини,   яка   повинна     бути 

зацікавлена у збереженні  цілісності, чистоти, 

гармонії  в   природі.

Вчителі   Дімова М.А.,   Гамар О.І. поділилися   

досвідом про те, як розвивати в  учнів  уміння   

осмислювати   екологічні    явища,   робити 

висновки   про   стан   природи,   розумно   

взаємодіяти   з   нею.



Постійні методи вивчення сучасного навчання

є важливою умовою роботи вчителя.

Міський семінар-практикум

для вчителів

англійської мови

«Творчій підхід у вивченні 

іноземних мов в умовах 

сучасної школи».



На семінарі були розглянуті 

питання як добирати форми і 

методи організації навчальної 

діяльності, які відповідають 

поставленій меті розвитку 

особистості.



Міський семінар вчителів української мови та літератури

«Інноваційні прийоми розвитку мовлення 

у старшій школі». 



Есе - короткі тексти- роздуми про себе і світ. (Мішель де Монтень) 



ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ, ТВОРЧІ, 

СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ



Переможці міського етапу предметних олімпіад у 2019/2020 н.р.

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.)

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.)



Участь у конкурсі захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН

Переможці

І ступеня:

Сорокіна Марія, учениця 11 класу

Вчитель Дімова М.А.

ІІІ ступеня:

Борисюк Анастасія, учениця  9  класу

Вчитель Саєнко М.М.

Нагороджені грамотами

Захарова Анастасія, учениця 9 класу

Вчитель Гамар О.І.

Крижанівська Карина, учениця 9 класу 

Вчитель Грабіна Л.В.

Сівач Ярослав, учень 11 класу 

Вчитель Дімова М.А.



Переможці

І ступеня:

Кочуг Ксенія, учениця 6 класу

Вчитель Ліщенко Г.М.

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

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.



Міжнародний конкурс з української 

мови імені Петра Яцика

Міжнародний мовно-літературний 

конкурс ім. Т.Шевченка

Всеукраїнська українознавча гра  

«Соняшник» - 77 учнів

Всеукраїнський конкурс ГРИНВИЧ з 

англійської мови – 40 учнів

Всеукраїнська гра з англійської мови

PUZZLE – 47 учнів



2017-2018 н.р. 
Прийняло 

участь – 59 учнів

З них 

- відмінно

- добре

- учасники

2018-2019 н.р. 
Прийняло 

участь – 46

учнів

З них 

- відмінно

- добре

- учасники

2019-2020 н.р. 
Приймає 

участь – 98

учнів

Міжнародний математичний конкурс кенгуру



Дипломи за добрий результат отримали 13 учнів.

Дипломи за відмінний результат отримали 7 учнів:

Черненко Дар'я 2 клас

Бондарюк Олег 3 клас

Лафазан Дмитро 3 клас

Сідорський нікіта 4 клас

Чумаченко Микита 5 клас

Черненко Владислав 7 клас

Вітрук Олександр 9 клас



В всеукраїнській інтернет - олімпіаді з інформатики 

освітнього проекту «На Урок»

активну участь прийняли учні 3-Б, 3-А, 4-А, 4-Б, 7-Б та 8-А класів.

Дипломи І ступеня отримали 16 учнів.

Дипломи ІІ ступеня отримали 16 учнів.

Дипломи ІІІ ступеня отримали 4 учня.





Мистецький патріотичний фестиваль "Голос молоді" 

який організував Відділ культури Білгород-Дністровської міської 

ради, управління освіти, сім’ї, молоді та спорту

Коротигін Ілля,

Чебанова Любов,

Райнова Дарина,

Шевченко Єлліта



Перемога у міському конкурсі «Чорноморська регата»



Команда "Берегиня" прийняла участь у міському конкурсі учнівських 

колекитивів екологічної просвіти в рамках обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

"Земля - наш спільний дім".



Призери міського конкурсу «Знавці риб»



Переможці міських змагань з волейболу 



Учень 3 класу Лафазан Дмитро посів ІІІ місце у міському 

конкурсі "Таємниці ялинкових прикрас"





Дівчата 5-х класів відвідали Білгород - Дністровський  МЦДТ

де був проведений майстер-клас з пошиття ігольниц 



«В рамках відзначення Дня фізичної 

культури та спорту  пройшло веселе 

спортивне свято – День здоров’я»

Свято розпочалося зірковим олімпійським парадом , яким пройшли

спортсмени які мають нагороди та досягнення в спорті. На лінійці була

представлена гордість школи, учні, які досягли значних успіхів у різних видах

спорту.
Почесним гостем свята була: Депутат данного округу Римська 

Олена Михайлівна, яка подарувала школі спортивний інвентар.



Місячник «Увага! Діти на дорозі»



Вистава "Малюк та Карлсон" 

Львівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. 

Ю. Дрогобича



Захід до Дня Козацтва 

у 5-х класах 



Виховні години на тему: «Повага - ниточка, що з'єднує покоління»



Тиждень права 



Урочисте відкриття Х Міжнародного мовно-літературного

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. 



Виставка осінніх композицій з природничого матеріалу



Екскурсія  у ЦНАП учні 8-х класів - молоде покоління

замовників адміністративних послуг



Навчальна пожежна евакуація



Акція: «Посади дерево майбутнього»



Заходи « Відкритий серцем для добра»



Учні 1-6 класів побували у "Новорічній казці", яку їм подарували 

талановиті актори – вчителі школи.



Міський етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси»







Благодійний осінній ярмарок



Місячний рейд

"Територія школи вільна від куріння"



Професійна екскурсія 

до КП «Білгород - Дністровський ТЕПЛОЕНЕРГО»



Канікули  діти разом з вчителями проводять 

різноманітно та цікаво



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.

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. А саме

надання в навчальному закладі безкоштовного

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.



Логопедична служба

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

навчального року вчитель – логопед Прокопенко З.О. проводила з дітьми

групові та індивідуальні заняття. Підсумком роботи у 2019/2020 н.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.

Пріоритетний  напрямок  роботи

«Розвиток лексико – граматичної та фонетичної 

сторони мовлення у дітей з ФФНМ та ЗНМ з 

використанням 

дидактичних та лексико – граматичних 

ігор та тем».



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.

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 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 за  2019/2020 н. р.
Бібліотечний фонд.

Книжковий фонд   на  18.05.2020 рік  складає:  1733 пр.  на загальну суму: 360166 грн. 

За звітний період надійшло: 680 примірників  на загальну суму: 25091 грн. 

Книжковий  фонд по шкільній програмі складає: 12409 пр.   на загальну суму : 350037грн. 

Книжковий фонд по методичній літературі складає: 10 примірників на суму: 1987 грн.       Книжковий фонд 

художньої літератури складає : 4826 екземплярів на суму : 8141грн.

За звітний період в фонд шкільної бібліотеки  надійшло: 206 пр.  на загальну суму: 6504 грн. 

Кількість читачів - 617

- учнів 1-4 класів - 243

- учнів  5-9 класів - 273

- учнів 10-11 класів – 51 

- вчителі - 45

- робітники школи - 5

Масова робота:

Бесіди – 3

Книжкові виставки - 18

Бібліотечний урок - 6

Книжковий огляд – 2

Екскурсія до бібліотеки – 2

Благочинні  акції  

«Подаруй книгу бібліотеці !»



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;

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування школи є 

загальні збори (конференція) колективу

організація відпочинку й оздоровлення учнів;

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.



Спортивний комплекс «WORK OUT» 



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.

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.

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.




