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                                                Вступ 

На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 

28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись 

Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою 

діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178, у 

відповідності до функціональних обов’язків та з метою подальшого утвердження 

відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, 

запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у школі, що 

базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, представляю 

Вашій увазі звіт про свою діяльність  та підсумки  роботи колективу протягом 

2020 –2021навчального року.  

Протягом 2020-2021навчального року школа працювала згідно Річного 

плану роботи та реалізації Освітньої програми на навчальний рік, крім того 

реалізувались завдання Перспективного прогнозування завдань школи на 2021-

2024 роки. 

Відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.33), Закону України «Про 

повну загальну середню освіту»(ст.15,38,39), Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 14.12.2016 №988-р) у закладі створена Освітня програма, яка була 

розроблена на основі: 

- для 1-2 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових 

освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272); 

- для 3 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових 

освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273); 

- для 4 класів – Державного стандарту початкової загальної освіти (2011), 

типових освітніх програм (наказ МОН від 20.04.2018 № 407). 

Для 5-9 класів освітній процес здійснювався відповідно до таких типових 

освітніх програм: 

«Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ  ступеня», 

затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 405. 

 

 

Навчальний процес 

На сучасному етапі головним завданням нашого закладу є підвищення 

якості освіти через упровадження інновацій, сучасних підходів до оцінювання, 

зокрема формувальне оцінювання, само-  та взаємооцінювання, дотримання 

основних принципів НУШ – дитиноцентризму, педагогіки партнерства, 

інтеграції предметів. 

Контингент учнів у 2020/2021 навчальному році -  103. На 2021-2022 н.р. 

до 1 класу зараховано 13 дітей. 
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У зв’язку із запровадженням  карантинних обмежень цей навчальний рік був 

особливим і в організації і проведенні освітнього процесу. Навчання проходило 

як очно так і з використанням дистанційних форм. Варто зазначити, що майже 

два місяці всі навчальні заняття проходили за розкладом в синхронному режимі 

з використанням платформи ZOOM, Viber. Дистанційним навчанням було 

охоплено 100 % учнів. 

Рівень навчальних досягнень учнів: 

- Середній бал по школі – 6,5. 

- Середній бал з української мови – 6,12. 

- Середній бал з історії України – 7,12. 

Варіативна складова. У 1-4 класах використано 4 години. Також виділені 

додаткові години на вивчення української та румунської мови. 

Особлива увага приділяється вивченню учнями української мови як 

державної. Головним завданням є підготовка мовно-грамотної людини з високим 

рівнем комунікативної компетентності. Тому за рахунок варіативної складової 

збільшено кількість годин на вивчення української мови у 3- класах. Учителі 

української мови використовують додатковий час для підготовки учнів до участі 

у конкурсах та складання ДПА. 

 

 

 

 

                                         Аналіз якісного складу та  

                             освітнього рівня педагогічних працівників     

            Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за 

№ 1255/18550  у 2020-2021 навчальному році здійснювалась курсова 

перепідготовка при Чернівецькому національному університету та Інституті 

післядипломної освіти.  Курсова перепідготовка здійснювалася відповідно  до 

графіка, який складається  на кожний рік та затверджується педагогічною радою. 

Згідно з Порядком підвищення кваліфікації педагогічних працівників курсову 

перепідготовку потрібно проходити щороку. Атестація  педпрацівників 

здійснювалася відповідно до перспективного плану атестації педагогічних 

кадрів з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення 

рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх 

професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й 

авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу. 

 

    У 2020-2021н.р. атестувалося  2 учителів: 

1. -  Мітрік Олена Мірчівна відповідність займаній посаді та раніше 

присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії». 

2. Митрик Діана Захарівна відповідність займаній посаді та 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст». 
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    Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи 

дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу на 

високому рівні. 

Обдарована дитина 

        Педагогічний колектив школи упродовж  року  проводив роботу,  

спрямовану на   розвиток в учнів інтересу до знань та  формування творчої 

особистості через: 

-  використання інформаційних технологій, методу проектів, моделювання 

педагогічних ситуацій;       

-виховання компетентної особистості учня для життя в інформаційному 

суспільстві;     

- поєднання всіх видів діяльності учнів та вчителів для розвитку спільної 

творчості;     

-  формування в учнів стійких мотиваційних установок і  застосування набутих 

знань;    

-  організації самоосвітньої діяльності, науково-дослідницької роботи 

вчителів;     

- впровадження  принципу органічного взаємозв’язку навчання та розвитку 

обдарованих дітей. 

Звичайно, пандемія внесла свої корективи, тому другий рік поспіль не 

проводився ІІ етап  предметних олімпіад.  Та все ж у  жовтні  відбувся  шкільний 

етап олімпіад з базових дисциплін, в яких взяли участь  учні 6-9 класів. 

Учні школи брали участь у у Міжнародному учнівському конкурсі юних 

істориків «Лелека – 2021». 

Виховна робота 

Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, 

педагогічний колектив закладу освіти протягом 2020 – 2021 н. р. орієнтувався на 

нормативно-правову базу з питань виховної роботи. 

В зв’язку з пандемією, що спричинена поширенням коронавірусної хвороби 

COVID-19 та впровадженням карантинних обмежувальних заходів, освітній 

процес закладу був організований відповідно до постанови № 50 Головного 

державного санітарного лікаря України від 22.08.2020р. та постанови №4 від 

23.04.2021р. «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на 

період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». 

Усі заходи протягом року проведені з дотриманням усіх правил соціального 

дистанціювання. 

Виховна робота в закладі проводилась з урахуванням науково-методичної 

проблеми школи: «Формування та реалізація компетентнісного підходу в 

навчально-виховній діяльності» та відповідно до виховної проблеми школи: 

«Виховання особистості учня шляхом формування компетентностей здорового 

способу життя». 

Для реалізації проблемної теми було розроблено план виховної роботи, 

затверджений наказом від 01.09.2021р. №54-О «Про організацію виховної 

роботи у Красноїльському НВК у 2020-2021 навчальному році», який охоплює 

всі напрями виховання, включає в себе календарні, традиційні шкільні свята, 
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різноманітні заходи. На позакласних заходах класні керівники виховують 

національну самосвідомість, патріотизм, формують фізичну та екологічну 

культуру, здоровий спосіб життя, та створюють умови для розвитку творчої 

особистості. 

 Виховна діяльність здійснювалась у відповідності до наступних 

ключових напрямів: 

-  національно-патріотичне виховання; 

- громадсько-правове виховання; 

-  екологічне виховання; 

-  художньо-естетичне виховання; 

- родинно-сімейне виховання; 

- моральне виховання; 

- превентивне виховання 

- формування здорового способу життя; 

- розвиток творчих здібностей. 

Стрижнем виховного процесу в 2020 – 2021 н. р. є національно – 

патріотичне та громадянське спрямування.  

Управління виховною роботою у закладі здійснюють заступник директора 

з навчально-виховної роботи Ілюк Н.В., педагог-організатор Мітрік О.М., 

працюють два методичні об’єднання класних керівників: 

1 – 4 класів – керівник Митрик Діана Захарівна; 

5 – 9 класів – керівник Гатеж Домніка Миколаївна. 

Питання організації виховної роботи розглядалися на засіданнях 

педагогічної ради, нарадах при директорові, засіданнях методичних об’єднань 

класних керівників, засіданнях Ради закладу. 

Протягом року у виховній роботі закладу суттєво підвищено 

рівень  превентивної роботи, національного та патріотичного виховання, 

важливим елементом якої є організація виховної роботи відповідно до оновленої 

системи учнівського самоврядування, яка опирається на положення 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

Впродовж року провадив свою роботу орган учнівського самоврядування  

При реалізації завдань екологічного виховання вчителі початкових класів 

та вихователі застосовують комплекс таких методичних засобів і прийомів, 

щоб вивчення природи, будь-яке спілкування з нею залишало в пам'яті 

школярів глибокий слід, обов'язково впливало б на почуття і свідомість. 

Взимку здобувачі освіти 1-4-х класів взяли участь в акції «Допоможемо 

зимуючим птахам». Вони роблять годівниці і розвішують на деревах, 5 клас - 

«Нагодуй птахів». 

Виховними досягненнями напрямку ціннісне ставлення до себе є вміння 

цінувати себе як унікальну та неповторну особистість, знати наслідки 

негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я, прагнення бути фізично 
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здоровою людиною. У зв’язку з цим було проведено бесіди: «Коронавірус: 

профілактика інфікування і поширення», «Якщо хочеш бути здоровим – 

загартовуйся!» (1-4 кл.), «Безпечна поведінка під час канікул – запорука 

здорового відпочинку», «Чистота рук – запорука здоров’я (5-8 кл.); 

профілактичні бесіди шкільної медсестри, бесіди в початковій школі 

«Профілактика інфекційних захворювань», конкурс плакатів «Скажемо «Ні!» 

шкідливим звичкам». 

Важливою ланкою виховної роботи є пропаганда здорового способу життя, 

згідно с планом роботи з 14 по 18 вересня 2020 року в закладі був проведений 

Олімпійський тиждень в рамках якого проведені «Олімпійські уроки». 

Протягом  І семестру було проведено два Тижні безпеки життєдіяльності з 

07 по 11 вересня 2020 року тиждень БЖД на тему: «Світлофор нам всім моргає, 

до порядку закликає!», з 02 по 06 листопада 2020 року Тиждень знань безпеки 

життєдіяльності на тему: «Іскру гаси до пожежі, бо вогонь не знає межі!» 

Активну участь у проведенні тижнів взяли здобувачі освіти, класні керівники. У 

рамках цих тижнів відбувалися такі заходи: конкурс графіті для здобувачів 

освіти 1-4-х класів «Твій друг-безпечний рух!», фотоконкурс онлайн «Будь 

уважним на дорозі» для здобувачів освіти 5-9 класів, онлайн флешмоб «Дякую 

пожежному!», крім того були проведені вікторини, бібліотечні уроки. 

Важливим є те, що більшість подій та заходів, що проходять в закладі, 

висвітлюються на сторінках сайту школи та в групі закладу освіти у Фейсбук. Це 

дає можливість систематично інформувати батьків та громадськість про 

проведену роботу в школі. Адже через карантинні обмеження дана група осіб не 

може бути фізично присутня під час їх проведення.  

Досить серйозно у закладі розвивається волонтерський рух. Здобувачі 

освіти 1-9 класів, під керівництвом педагога-організатора взяли участь у 

Всеукраїнській благодійній акції «Щедрий віторок». Зібрані кошти передали на 

лікування онкохворій дівчинці. Участь в акції на підтримку дітей хворих на 

туберкульоз. Також триває співпраця з благодійною організацією «Серце до 

серця». 

Здобувачі освіти взяли участь у  виставці-конкурсі «Новорічна композиція» 

у номінації «Стилізована ялинка»; «Традиції святкування Різдва». 

Забезпечення організації харчування 

Важливою складовою збереження здоров’я дітей є збалансоване 

харчування, організації  якого у роботі закладу освіти  надається  великого 

значення. Харчуванням  охоплено 50% від загальної кількості дітей. 

Налагоджено  контроль  за  дотриманням  на  харчоблоці санітарних вимог 

щодо  обладнання,  прибирання,  миття  посуду,  видачі  готової  їжі.  Їдальня  в 

належній  кількості  забезпечена  миючими  та  дезінфікуючими  засобами, 

проводиться  щоденне  прибирання  з  дезінфекцією  та  генеральне  прибирання 

відповідно  до  санітарних  правил  та  вимог,  посуд  миється  із  застосуванням 

дозволених миючих засобів. 
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Господарська діяльність 

Господарська діяльність адміністрації гімназії спрямована на покращення 

матеріально-технічної бази та створення належних умов для навчання та 

виховання здобувачів освіти. 

У 2020/2021 навчальному році здійснено дообладнання ігрового 

майданчику дошкільного підрозділу.  

Обладнано класну кімнату першого класу відповідно до вимог НУШ (7 

парт, телевізор, ноутбук, ламінатор, роздатковий матеріал тощо). 

Здійснено закупівлю матеріалів для ремонту класів, їдальні та коридорів. 

Учителі продовжили роботу по оновленню стендів у кабінетах та 

коридорах. 

Кожен  рік  виконуються  капітальні  та  косметичні  ремонти. 

Адміністрацією  школи  приділяється  достатньо  уваги  естетичному  вигляду  

закладу освіти.  Силами  адміністрації,  педагогів, робітників адміністративно-

господарчої частини та учнів приміщення та територія  школи  підтримується  на  

належному  санітарно-гігієнічному  рівні, відрізняється  чистотою  та  охайністю.  

Проводиться  скошування  трави  на  газонах, винесення і періодичне вивезення 

сміття з території школи. 

У діяльності школи забезпечується прозорість, відкритість, 

демократичність управління.  Важливою  умовою  успішної  діяльності  школи  є  

чітке,  конкретне планування освітнього процесу школи. Воно забезпечує 

цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для організації 

роботи педагогічного  та  учнівського  колективів,  раціонального  використання  

часу. Плануємо проведення реальних і оптимальних заходів, які можна провести 

і які забезпечують рівномірний ритм роботи закладу протягом року. 

 

 

Головні завдання закладу освіти на наступний навчальний рік: 

-подальша реалізація Державних стандартів загальної освіти; 

-створення  умов  для  покращення якості надання освітніх  послуг,  особистісної 

реалізації  змісту  освіти,  індивідуалізації  навчання,  забезпечення  практичної 

спрямованості  освіти  шляхом  залучення  найкращого  педагогічного  досвіду, 

розвитку й оптимального використання матеріально-технічної бази школи; 

-забезпечення умов якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання; 

-забезпечення  стовідсоткового  оволодіння  інформаційно-комунікаційними 

технологіями  всіма  педагогами  відповідно  до  нового  Державного  стандарту 

базової та повної загальної середньої освіти;  

-формування освітнього простору та позитивного іміджу закладу; 

-створення  здоров’язбережувального  середовища  шляхом  упровадження 

здоров’язбережувальних технологій навчання й виховання, дотримання 

санітарно-гігієнічного  режиму,  упровадження  ефективних  методів    впливу  з  

метою формування  в  учнів  та  їхніх  батьків  цінності  здоров’я,  створення  
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умов  для запобігання шкідливим звичкам, дитячій бездоглядності, підлітковій 

злочинності; 

-виявлення обдарованих учнів,  створення  умов  для  розвитку здібностей 

школярів, залучення їх до світових освітніх стандартів; 

-формування  конкурентоспроможного  випускника  закладу освіти  в  умовах 

глобалізації освітнього простору; 

-формування у кожного  учня  потреби  до  саморозвитку  та самовдосконалення;  

-виховання почуття глибокого патріотизму, взаємоповаги,  добра  та 

справедливості; 

-зміцнення матеріально-технічної бази школи. 

 

 

 

 

Директор гімназії      Ліліяна МІТРІК 


