
Звіт директора Заставнівського ЗЗСО І-ІІІ ст. за 2020/2021 н.р. 

 
          На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції нової української школи, 

відповідно до плану роботи школи на 2020/2021 навчальний рік, з метою підвищення організації освітнього процесу, 

підвищення рівнів навчальних досягнень учнів адміністрацією закладу проведено аналіз діяльності закладу за 

2020/2021навчальний рік за різними напрямками діяльності. 

                  Учнівські контингенти: 

На початок 2020/2021 навчального року навчалось 465 учнів, що на 1 учня більше попереднього навчального року, у 21 

одному класі, середня наповненість одного класу становить 22,1 учня – на рівні минулого навчального року (2019/2020н.р.- 

22,1, 2018/2019 н.р.- 21,6 уч., 2017/2018 н.р.-21,3 ): 

- у початковій школі   - 198 на 20 більше (2019/2020 н.р.-178) 

- у школі ІІ ступеня     - 220 на 15 менше (2019/2020 н.р.- 235) 

        - у школі ІІІ ступеня    - 47  на 4 менше    (2019/2020 н.р.- 51) 

Щорічно контингенти учнів та наповненість класів зростають, що видно із таблиці:  

Роки 

 

Було  

на 05.09 
Вибуло Прибуло 

Є на 

кінець 

Кількість 

класів 

Середня 

наповненість 
 

2013/2014 412 5 2 409 20 20,6  

2014/2015 398 6 12 404 20 19,9  

2015/2016 412 6 3 409 20 20,6  

2016/2017 408 9 4 403 20 20,4  

2017/2018 426 11 10 426 20 21,3  

2018/2019 453 15 18 456 21 21,57  

2019/2020 464    21 22,09   

2020/2021 465 3 3 465 21 22,14   

 

Порівняно із 2013/2014 навчальним роком кількість учнів збільшилась з 409 учнів до 465 – на 56 учнів, наповнюваність 

одного класу збільшилась на 1,54 учня. 



 Кадрове забезпечення навчального закладу: 

На початок 2020/2021 н.р. до роботи приступили 46 педагогічних працівників, що складає 100% від потреби. На кінець 

навчального року працювало 44 педпрацівники. В закладі наявна вакансія психолога.  Всі вчителі мають відповідну фахову 

освіту.  

Якісний склад учителів за віком 

К-сть                   

педпрацівників 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021  2020/2021 

до 30-ти 

 

2 4 4 3 2 4 3  3 

31-40 2 7 7 11 16 16 15  15 

41-50 7 10 10 9 7 8 10  10 

51-55 4 6 6 2 2 2 2  2 

Понад 55 
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 55-60      5 5  5 

Понад 60      11 8  8 

 

Якісний склад учителів за педагогічним стажем 

 

Навчальні роки  

К-сть  

вчителів 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

до 3-х років 0 2 4 2 1 2 1 

3-10р 4 3 3 5 7 8 7 

10-20р 6 8 7 11 11 13 12 

понад 20 р 24 24 24 23 24 23 24 

 

Освітній процес 100% забезпечено фахівцями, з яких 96% мають повну вищу педагогічну освіту і володіють 

державною мовою. В цілому працюють із кваліфікаційними категоріями: 

Спеціаліст – 10 



ІІ категорія – 6 

І категорія – 4 

Вища – 24 

50% педагогічних працівників мають почесні педагогічні звання та нагороди. 

 

Рік 

Нагороди,  педагогічні звання 

Відмінник освіти 

України 
вчитель-методист старший вчитель 

Заслужений вчитель 

2013 13 10 9  

2014 13 10 9  

2015 13 10 9  

2016 13 11 9  

2017 13 11 7  

2018 13 11 7  

2019 15 10 7 2 

2020 15 10     8 2 

2021 15 8     8 1 

Однією з форм підвищення кваліфікації    є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань 

педпрацівників щодо змісту, форм та методів проходження курсів. 

          З початку 2021 року курсову перепідготовку згідно плану пройшли  всі педпрацівники за дистанційною формою. Не 

пройшли курсову перепідготовку за певних причин 2 педагоги (Дроник І.К., яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною 

та Дроздюк В.В., який перебуває у ЗСУ) 

                                           Атестація педпрацівників 

         У 2020/2021 навчальному році атестація педагогічних працівників закладу  проводилась відповідно до Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки  України від 

06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 14.12.2010 за № 1255/18550, змін до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.08.2013 за № 1417/23949. 



На початку навчального року сплановано роботу  закладу щодо проведення атестації, створено шкільну атестаційну 

комісію, розроблено графік засідань, видано накази про організацію та проведення атестації. Вчителі, які проходили 

атестацію, були ознайомлені з нормативно-правовими документами, інструктивно- методичними матеріалами з атестації. 

Згідно плану проводились засідання атестаційної комісії. Усі працівники, які  атестувались, своєчасно пройшли курси 

підвищення кваліфікації. Проатестовано 11 педагогів, що відповідає плану. 

Під час проведення атестації вивчалась система і досвід роботи кожного вчителя з метою прослідкувати динаміку 

професійної діяльності, підвищення  методичного рівня, забезпечення неперервності самоосвіти і самореалізації, вміння 

продемонструвати власний стиль, наявність мотивації до постійного підвищення своєї кваліфікації та продемонструвати 

значущі результати практичної діяльності  для оцінки професійної компетентності кожного вчителя, що атестується. 

        За результатами атестації з 11 педагогів присвоєно кваліфікаційні категорії: 

- «спеціаліст другої категорії» - 2: вчителям біології Чіботар Л.В., математики- Мотовилець О.І. 

- «спеціаліст першої категорії» - 1: вчителю біології Довгань Т.В. 

- «спеціаліст вищої категорії» - 3: вчителям початкових класів Михайлюк Л.М., музичного мистецтва-Зубік Н.В., фізичної 

культури-Ковалик Н.Я. 

Підтверджено кваліфікаційні категорії та педагогічні звання: 

- «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший вчитель» - 1: вчителю образотворчого мистецтва Микитей С.В. 

- «спеціаліст вищої категорії» та звання «вчитель-методист» - 3 вчителям- фізики Кольбі М.З., країнської мови та літератури 

Самборській Г.І., Лашті С.Д. 

Підтверджено кваліфікаційні категорії та тарифний розряд: 

- «спеціаліст» та 11 тарифний розряд – 1: вчителю трудового навчання Шпилей Д.М. 

        В ході атестації проводились предметні тижні, місячники, відкриті уроки, позакласні та позашкільні виховні заходи, які 

дали змогу педагогічному колективу побачити успіхи вчителів. Досвід роботи вчителів, які атестувались, детально 

презентовано на засіданнях шкільних методичних об’єднань та на засіданні атестаційної комісії І рівня.          В цілому аналіз 

підсумків  атестації свідчить про те, що атестація стала чинником професійного зростання кожного педагогічного 

працівника. 

             Здійснення освітнього процесу та методичного супроводу  

 У 2020/2021 навчальному році продовжено роботу щодо упровадження компетентнісного підходу до формування 

змісту та організації освітнього процесу. Колектив закладу працює над науково-методичною проблемою: «Створення 

комфортних умов для самовдосконалення, самореалізації особистості та забезпечення діяльності кожного учасника 



освітнього процесу». До початку навчального року обговорено і схвалено педагогічною радою закладу Освітні програми І, ІІ 

та ІІІ рівнів. 

Освітні програми складені із врахуванням епідеміологічної ситуації та необхідністю введення карантинних заходів 

задля запобігання поширенню вірусних хвороб,  враховано можливість організації  дистанційного навчання відповідно до  

методичних рекомендацій, поданими у листах МОН від 23.03.2020 № 1/9-173; від 16.04.2020 № 1/9-213; методичними 

рекомендаціями «Організація дистанційного навчання в школі» (авт. А. Лотоцька, А. Пасічник), розробленими за підтримки 

МОН (https://cutt.ly/MynTayc). В школі розроблено та затверджено Положення про дистанційну форму навчання. 

При організації освітнього процесу в карантинних умовах  забезпечується: 

-  соціальне дистанціювання; 

-  мінімізація переміщення здобувачів освіти та комунікація між ними в межах закладу освіти; 

-  Дотримання тривалості навчальних занять, провітрювання та дезінфекції приміщень закладу.  

- Школа працювала за дистанційною формою навчання з 01 по 11 вересня та з 02 по 17 листопада 2020 року, з 18 

по 22 січня 2021р., з 08.02. по 30.04.2021р. за допомогою поєднання онлайн-занять через Zoom., з використанням різних 

освітніх онлайн-платформ («Всеосвіта», «На урок») 

Освітній процес у закладі здійснюється із врахуванням таких принципів:  

- дитиноцентризму і природовідповідності; 

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання; 

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту; 

- наступності і перспективності навчання; 

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей; 

-      логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей; 

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси; 

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання; 

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей. 

У 1- 4 класах розподіл годин за програмою у календарно-тематичному плануванні відповідає новим освітнім 

стандартам; поточне оцінювання досягнень учнів проводилося вербально з усіх предметів – у 1-2 класах та у 4-х класах з 

фізичної культури, Я у світі, основ здоров’я, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, інформатики, у 3-х класах 

здійснювалось формувальне оцінювання. У 1-3 класах ведуться Свідоцтва досягнень учнів. 

https://cutt.ly/MynTayc


       Навчальний план закладу  включав інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій 

передбачені додаткові години на навчальні предмети, курси за вибором, факультативи.  

Години варіативної частини були використані для: 

- підсилення базових предметів, обов’язкових для всіх, а саме українська мова (5-9 кл)  ;  

- у 5-х класах посилено  вивчалась англійська мова. 

- запровадження факультативів, курсів за вибором, що створюють умови для самореалізації та саморозвитку учнів: 

- вивчення курсів за вибором: основи християнської етики (4-7кл.), українознавства (5-9- кл.), індивідуальних занять в 1-4 

класах; 

- поділу 6-9 класів на групи при вивченні трудового навчання. 

      З метою реалізації профільного навчання в 10-11-х класах на профільному рівні вивчається українська мова та історія 

України.  

      Навчальний плани старшої школи реалізує зміст освіти залежно від обраного профілю навчання. 

      З метою підготовки здобувачів освіти  до зовнішнього незалежного оцінювання години варіативної складової 

навчального плану в 10-11-х класах спрямовані на: 

- вивчення базових предметів на профільному рівні-українська мова, історія України,  підсилено вивчення української 

літератури в 11 класі, вивчення математики (геометрії) на рівні стандарту години перенесено в інваріантну складову 

навчального плану;        

- запроваджено вивчення факультативних курсів з математики, англійської мови в 10-11 класах, здійснено поділ на групи на 

вивченні предмета «Захист України»  на медико-санітарну підготовку. 

  Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів 

(ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і 

виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих 

предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року 

за № 229/6517 (зі змінами).  

     Поділ на групи здійснюється при вивченні української мови, англійської мови у 1-А класі, інформатики – в усіх 

класах, крім 5-Б, 10-11 класів. 

            Впродовж жовтня проведено І етап Всеукраїнських олімпіад із 16 предметів, в яких взяли участь 242 школярі 6-11 

класів, що на 16 учнів менше  минулого навчального року, але в порівнянні з 2014 роком ця кількість зросла майже у два з 



половиною рази (із 107 до 242 учасників).              Найбільшу кількість учнів до участі в предметних олімпіадах залучили 

вчителі: української мови та літератури ( вч.Лашта С.Д., Самборська Г.І., Матейчук М.Г.), англійської мови (вч. Романишина 

С.В., Хортюк Г.Т.), математики (вч.Швед Т.І., Мігалескул О.В.,Мотовилець О.І.), фізики (вч.Кольба М.З.), географії (вч. 

Дудлей М.М.) 

           Найбільш активними учасниками І етапу олімпіад з базових дисциплін стали: 

  11 клас – Блищак Анна 

  10-А клас-Паук Тетяна 

  9-А клас – Поліщук Ангеліна 

  9-Б клас – Дронь Анастасія, Ящук Жанна, Олійнич Євгенія 

  8-А клас – Швед Дмитро, Полянський Іван, Лахман Анна 

  8-Б клас – Статкевич Дарина, Чіботар Ірина, Кохан Вероніка 

  7-А клас – Поліщук Святослав, Микитей Ангеліна 

        У зв’язку з проведенням карантинних обмежень ІІ етап Всеукраїнських олімпіад не проводився. Вчителі школи залучили 

учнів до участі в Інтернет-олімпіадах в основному на освітніх платформах України «Всеосвіта», «На урок" 

               Таблиця участі учнів в Інтернет-олімпіадах 

 

Назва                       

Предмета 

 

Назва 

платформи 

Клас К-ть 

учасн-в 

І м. ІІ м. ІІІ м. Серт.  

учасн. 

Вчитель 

Українська  

мова 

«Всеосвіта» 5-А 9  3 2 4 Колесник 

У.В. 

  5-Б 9  2 2 5 Лашта С.Д. 

  6-А 21 1  1 19 Самборська 

Г.І. 

  6-Б 10 2 2 3 3 Колесник 

У.В. 

  7-А 14 2 1 1 10 Колесник 

У.В. 

  8-А 4  1  3 Самборська 



Г.І 

  8-Б 6 3 2 1  Матейчук 

М.Г. 

  9-А 4    4 Самборська 

Г.І 

  9-Б 12 1 2 2 7 Лашта С.Д. 

  10-А 10  3 3 4 Лашта С.Д. 

  10-Б 4  1  3 Лашта С.Д. 

  11 4    4 Самборська 

Г.І 

 «На урок» 9-А 1    1 Самборська 

Г.І. 

  11 1    1 Самборська 

Г.І. 

Всього  12 109 9 17 15 68  

Англійська мова  8-А 5 2 2 1  Романишин

а С.В  

  9-Б 2  1  1 Романишин

а С.В 

  10-А 6 1 3 2  Романишин

аС.В 

Всього  3 13 3 6 3 1  

Зарубіжна  

література 

«На урок» 5-А 7 2 2 3  Гуштик О.І. 

  6-А 7 1 3 3  Гуштик О.І. 

  6-Б 7 3 2 2  Гуштик О.І. 

  7-А 5  2 3  Гуштик О.І. 

  7-Б 2  1 1  Гуштик О.І. 

  9-А 4 1  3  Гуштик О.І. 



 «Всеосвіта» 9-Б 1  1   Гуштик О.І. 

 «На урок» 10-А 2 1 1   Гуштик О.І. 

Всього  8 класів 35 8 12 15   

Історія «Всеосвіта» 9-А 2   2  Орлик М.М. 

  9-Б 2   2  Орлик М.М. 

 «На урок» 9-Б 2    2 Орлик М.М. 

  10-А 1   1  Орлик М.М. 

 Конкурс  

«Лелека» 

6-А       

  6-Б       

Всього  3 7   5 2  

Право-знавство «Всеосвіта» 9-Б 2  2    

Мистецтво «На урок» 9-А 1  1   Ковальчук 

Г.М. 

  9-Б 2   2  Ковальчук 

Г.М. 

К-с «Народо- 

знавство» 

«Всеосвіта» 9-Б 2 2    Ковальчук 

Г.М. 

Україно- 

знавство» 

 9-А 1  1   Ковальчук 

Г.М. 

  9-Б 2 2    Ковальчук 

Г.М. 

Всього  5 8 4 2 2   

Математика «Всеосвіта» 8-А алг. 

Геом. 

1 

 

2 

1 

 

1 

   

 

1 

Швед Т.І. 

  9-Б алг.  

1 

    

1 

Швед Т.І. 

 «На урок» 6-Б 15 1 1 1 12 Мотовилець 



О.І. 

Всього  4 19 3 1 1 14  

Інформатика  5-А 1  1   Мігалескул 

О,В. 

 Міжнародний 

Етап конкурсу 

«Кенгуру» 

6-Б 16 6 9  1 Мотовилець 

О.І. 

  6-А 9 2 1  6 Мігалескул 

О.В. 

  7-А 6 1  1 4 Мігалескул 

О.В. 

Зварич І.І. 

  8 16    16 Швед Т.І. 

  9-Б 

9-А 

4 

6 

 

 

 

2 

 

3 

4 

1 

Мігалескул 

О.В. 

Швед Т.І. 

  5-А 7 4  1 2 Мігалескул.

О.В, 

  1-4 27    27  

Всього   91 13 12 5 61  

Фізика «Всеосвіта» 7-А 4  3 1  Кольба М.З. 

  7-Б 1 1    Кольба М.З. 

  8-А 3 1 2   Кольба М.З. 

 «На урок» 8-Б 1    1 Кольба М.З. 

  9-А 4 1  2 1 Кольба М.З. 

  9-Б 2    2 Кольба М.З. 

  10-А 2   2  Кольба М.З. 

 Вс. конкурс 

«Левеня» 

 5 5    Кольба М.З. 



Всього  7 22 8 5 5 4  

Біологія      «На урок» 7-А 2  2   Чіботар 

Л.В. 

  7-Б 5    5 Чіботар 

Л.В. 

  10-А 3  2  1 Чіботар 

Л.В. 

Всього  3 10  4  6  

Укр.мова «На урок» 2-Б 10 7  2 1 Лабюк Т.Д. 

Математика   9 6 2 1   

Матем. завд. «Вчи юа.»  17 2 2 4 9  

Англ. мова   7 3 2 2   

Я досліджую світ   11 7 2 2   

Предмети поч.школи    

11 

 

8 

 

2 

 

1 

  

 «Розумники»  2    2  

Всього   67 33 10 12 12  

Укр.мова «Всеосвіта» 4-Б 16 2 9 5  Спісак С.С. 

Математика   1  1    

 К-с 

«Акробатика з 

математики» 

 3 1 2    

Я у світі   1 1     

 К-с «Будьмо 

гідними» 

 3  2 1   

 К-с «Я пізнаю 

світ» 

 5 3 2    

 К-с 

«Екологічна 

 1 1     



грамотність» 

 К-с «Безпечна 

дорога до 

школи» 

 1 1     

 «На урок» 

К-с «Слово до 

слова» 

 14 4 3 7   

 

 К-с 

«Безпечний 

Інтернет» 

 8 3 3 2   

 К-с «День 

Гідності та 

Свободи» 

 9  3 6   

 К-с «Зимові 

свята в 

традиціях 

мого народу» 

 15 8 5 2   

Всього  4-Б 77 24 30 23   

Разом   461 98 99 81 183  

Всього в Інтернет-олімпіадах  та конкурсах взяло участь 461 учень, з них отримали: 

 І місце – 105 

 ІІ місце – 102 

 ІІІ місце – 86  

 Сертифікат учасника - 168 

 

Назва 

предмета 

Назва 

платформи 

Клас К-ть 

учасн-в 

І м. ІІ м. ІІІ м. Серт.  

учасн. 

 

Укр.мова «Всеосвіта» 12 109 9 17 15 68  

Англ.мова  3 13 3 6 3 1  



Заруб. літ. «На урок» 8  35 8 12 15   

Історія  3 7   5 2  

Право-знавство  9-Б 2  2    

Мист.,укр-во  5 8 4 2 2   

Математика  4 19 3 1 1 14  

Інформатика  5-А 1  1    

Міжнародний 

Етап конкурсу 

«Кенгуру» 

  91 13 12 5 61  

Фізика  7 22 8 5 5 4  

Біологія  3 10  4  6  

2-Б клас   67 33 10 12 12  

4-Б клас  4-Б 77 24 30 23   

Разом   461 105 102 86 168  

Найбільш активними були учні 2-Б, які взяли участь у 7 Інтернет-олімпіадах 67 учнів і отримали І місць – 33, ІІ – 10, 

ІІІ – 23, сертифікатів учасників -12.  

Учні 4-Б класу – 3 Інтернет-олімпіади, 8 онлайн-конкурсів: 

Всього – 77 учнів 

І м. – 24 

ІІ м. – 30 

ІІІ м. – 23 

        Участь в Інтернет-олімпіадах, конкурсах сприяє формуванню у здобувачів освіти  ключових компетентностей, 

спрямованості навчання, що передбачає постійне включення учнів до різних видів активної навчально-пізнавальної 

діяльності, а також на  практичну спрямованість знань. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і 

підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового 

світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в життєві ситуації.  

      Учні школи беруть активну участь в обласному та Всеукраїнському  конкурсах  пошуково-дослідницьких  робіт 

Всеукраїнської експедиції  учнівської  та студентської молоді „Моя Батьківщина– Україна”, Всеукраїнської історико-

географічної експедиції «Історія міст і сіл України» і досягають значних результатів: 



  Під керівництвом вчителів історії Орлик М.М. та українознавства Ковальчук Г.М. учениця 9-Б кл. Лиса Олена 

представила на Всеукраїнський конкурс роботу «Ідея соборності України в українській пресі на Буковині початку ХХ 

століття» і отримала ІІ місце. Ковалик Дар’я, учениця 9-А кл. – роботу «Історія Заставнівської волонтерської сотні» - ІІІ 

місце. Учениця 8-Б кл. Сіра Олександра - роботу «Іван долинський – український поет канадських прерій» - ІІІ місце. Учень 

7-А класу Колесник Костянтин – роботу «Історія паркового мистецтва на Буковині» - ІV місце. 

На обласний Х зліт юних дослідників-краєзнавців «Моя Батьківщина-Україна» предсавлено роботи: 

«Ліс утрадиціях і звичаях українців» - І місце,уч. Лиса Олена (вч. Ковальчук Г.М.); 

«Співуча зірка Вінніпегу – Ольга Павлова» - ІІІ місце, уч. Ковалик Дар'я (вч. Орлик М.М.). 

В обласному конкурсі науково-дослідницьких робіт членів Буковиинської малої академії наук під керівництвом Орлик 

М.М. взяли участь 3учні: 

Лиса Олена – «Права дитини в умовах збройного конфлікту на Сході України» - І місце; Дерів Віталій – «Дитяча 

злочинність та покарання» - ІІІ місце; 

Ковалик Дар'я – «Історія українського козацтва на полотнах М.І.Івасюка» - ІІІ місце.                         

         Відповідно до чинного законодавства, за рішенням педагогічної ради учні 1-2 класів  оцінюються вербально, 3-х класів 

– формувальне оцінювання Загальні результати навчальних досягнень учнів 4 класів за 2020/2021н.р. відображено в таблиці 

 

        КЛАС    

Кількість 

учнів 

 

 

Початковий 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень Середній 

бал 

Якість 

знань к-ть 

учнів 
% 

к-ть 

учнів 
% 

к-ть 

учнів 
% 

к-ть 

учнів 
% 

Укр.мова            

4-А 21 - - 2 9.5     12 57 7 33 9   90.5 

4-Б 25 - - - -     14     56 11 44 9   100 

всього 46 - - 2 4.3     26     57 18 39 9   95.6 

математика            

4-А        21 - - 3 14.2 9 43    9 43       9.1  85.7 

4-Б 25 - -     1 4 12 48    12  48 9.2    96 

Всього 46 - - 4 8.6   21 45.6   21 45.6 9.1 91.3 

Разом 92 - - 6 6.5 47 51 39 42 9.1 93.5 



4-А 42 - - 5 12 21 50 16 38 9.1 88.1 

4-Б 50 - - 1 2 26 52 23 46 9.1 98.0 

З української мови середній бал в 4-х класах становить 9 балів, якість знань – 95.6%;  з математики середній бал – 9.1, якість 

знань 91.3%. В цілому в 4-х класах середній бал – 9.1, якість знань – 93.5% 

В 4-А класі середній бал – 9.1, якість знань – 88.1% 

В 4-Б класі середній бал – 9.1, якість знань – 98 %. Якість знань досить висока. В обох 4-х класах немає учнів, які навчаються 

на початковому рівні. Завдання педколективу полягає в тому, щоб зберегти в 5-му класі таку успішність знань. 

 

Успішність учнів з навчальних дисциплін у 5-11класах 

 

Загальні результати навчальних досягнень учнів 5-11 класів відображено в таблиці 

 

             

КЛАС 

Кількість 

учнів 

 

 

Початковий 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень Середній 

бал 

Якість 

знань к-ть 

учнів 
% 

к-ть 

учнів 
% 

к-ть 

учнів 
% 

к-ть 

учнів 
% 

 5-А 22 - - 7 31.8 7 31.8        8 36.3      9.96 68.2 

5-Б       14 1 7.1 5 35.7       5 35.7 3 21.4       8.9     57.1 

6-А       29 5 17.3 10 
  

34.5 
      7 24.1 7    24.1       9.3     48.3 

6-Б       25 2 8     6      24      10 40        7 28 9.7     68.0 

7-А       17      - - 5 29.4       7 41.2        5 29.4 9.8    70.6 

7-Б       20      5 25 12 60       2 10 1 5 7.7    15.0 

8-А       26 5 19     8 
  

30.8 
      8 30.8        5 19.2 8.4     50.0 

8-Б       25 3 12     10    40       7 28 5   20 8.4    48.0 

9-А       18 - - 12 66.6       2 
  

11.1 
4 22.2 8.4    33.3 

9-Б       21 2 9.5 9 42.9       5 23.8 5 23.8 8.1    47.6 

10-А       14 -    -     6 42 5 36 3 22       9.1    58.0 



10-Б       16 - - 11 68.7 2 12.5 3 18.8 8.2    31.3 

11       16 1  6.3 7 43.8 6 37.5 2  12.5 8.1 50.0 

Всього      263      24 9.1 110 41.8   71 26.9 58 22.1 8,8 49.0 

          

         З даної таблиці видно, що в 5-11 класах з початковим рівнем навчається 24 учні – 9,1%. Немає учнів, що навчаються на 

початковому рівні в 5-А, 7-А, 9-А, 10-х класах, найбільше таких учнів по 5 у 6-А, 7-Б, 8-А класах. 

         З високим рівнем  таких учнів 58 – 22.1%.  

Середній бал учнів 5-11 кл – 8.8 

Найвищий середній бал: 

5-А кл. – 9.96 

7-А кл. – 9.8 

6-Б кл. – 9.7 

6-А кл. – 9.3 

10-А кл. – 9.1 

5-Б кл. – 8.9 

8-А, 8-Б, 9-А кл. – 8.4 

10-Б кл. – 8.2 

11 кл. – 8.1 

7-Б кл. – 7.7 

Найвища якість знань у 

7-А кл. – 70% 

5-А кл. – 68.2% 

6-Б кл. – 68 % 

Низька якість знань у 7-Б – 15% та 10-Б – 31%, 9-А – 33,3% класах. 

           Порівняно з минулим навчальним роком  значно знизилась кількість учнів 5-11 класів, що вчаться на відмінно у І 

семестрі з 67 до 32 учнів. На кінець навчального року ситуація покращилась – на відмінно навчається 52 учні. В порівнянні з 

минулим навчальним роком зменшилась кількість дітей, що навчаються нависокому рівні у 5-х, 6-х,9-х класах; збільшилась 

кількість таких дітей у 8-Б та 10-Б класах, що видно із даної таблиці. 

 



  І семестр 2020/2021н.р.         2020/2021н.р.                     2019/2020н.р. 

5-А                  6                               8                                             10 

5-Б                   3                              3                                               5 

6-А                  2                              7                                              11 

6-Б                  4                               7                                              11 

7-А                  -                               5                                                5 

7-Б                  -                               1                                                 2 

8-А                 4                               5                                                 6 

8-Б                  3                               5                                                4 

9-А                 2                               2                                                 3 

9-Б                  3                               3                                                 5 

10-А               3                               3                                                 3 

10-Б                1                               2                                                 1 

11                    1                              1                                                  1 

Всього            32                           52                                                67 

 

Успішність учнів 5-11 класів з навчальних дисциплін 

 

Предмет 

К-ть 

учні

в 

 

 

Початко

вий 

рівень 

Середній 

рівень  

Достатні

й рівень 

Високий 

рівень 

Сере

дній 

бал 

Якість  

знань 

 

 

к-ть  

учн

. 

% к-ть  

учн

. 

% к-ть  

учн

. 

% к-ть  

учн

. 

% 

українська мова 263 - - 54 20.5 106 40.3 103 39.2 8.2 79.5  

українська 

література 

263 - - 52 19.8 90 34.2 121 46 8.6 80.2  

англійська мова 263 17 6 73  27 72  

27.0 

101 41 8.0 68.0  

зарубіжна 263 2 0.7 46 17.5 114 42.5 101 38.4 8.5 80.9  



література 

історія України 263 8 3.0   44 16.7 120 45.6 91 34.6 8.3 80.2  

всесвітня історія  173 8 4.6  34 19.6 80 46.2  51  

29.5 

8.1 75.7  

Правознавство,гро

мадянська освіта 

69 2 2.8 15 21.7 23 33.3 29  42 8.1 76.6  

Разом по 

суспільно-

гуманітарному 

напрямку 

1557 37 2.4 318 20.4 605 38.9 597 38.3 8.3 77.2  

математика    263 13 4.9   91 34.6 86 32.7 73 27.8 7.4 60.5  

біологія,природ-во 263 - -   48 18.2 122 46.4 93 35.4 8,5 81.7  

хімія 173 5 2.3 58 32.8  70 41.3 40 23.5 7.5 64.8  

географія 227 -   - 47 20.0  102 45    78 35 8.4 79.2  

фізика 173 6 3.4 60 31.7  69 39.9 38 22 7,4 61.9  

інформатика 263 - -    28 10.6  76 28.9 159 60.5 9.3 89.4  

основи здоров’я 

 

   217 - - 

 

5 

 

2.3 

 

64 

 

29.5 

 

148 

 

68.2 

 

10.0 

 

97.7 

 
 

Разом по 

природничо-

математичному 

напрямку 

1579 24 1.5 337 21.3 589 37.3 629 39.3 8.4 76.6 

Всього 3136 61 1.9 655 20.9 119

4 

38.1 122

6 

39.1 8.4 77.1  

 

 

Аналіз навчальних досягнень учнів показує, що якість знань з навчальних дисциплін становить 77.1% (мин.р. 76.7%). 



Найвищий бал з предметів: 

Основ здоров’я – 10.0, ( мин. рік – 10.0) 

 Інформатики - 9.3, (мин. рік – 9.4) 

Української л-ри – 8.6, (мин.рік – 8.7)  

Зарубіжна л-ра – 8.5, (мин.рік – 8.7) 

Географія – 8.4, (мин.рік – 8.1)  

Історія України – 8.3,  (мин.рік – 8.1) 

Українська мова – 8.2, (мин.рік – 8.4)  

Всесвітня Історія – 8.1, (мин.рік – 8.2) 

Громадянська освіта, правознавство – 8.1, (мин.рік – 8.5) 

Англійська мова – 8.0, (мин.рік – 7.9)   

Хімія – 7.5, (мин.рік – 7.0) 

Математика – 7.4, (мин.рік – 7.6) 

Фізика – 7.4, (мин.рік – 7.5) 

Найвища якість знань:  з основ здоров’я – 97.7, інформатики  - 89.4, зарубіжної літератури – 80.9, української літератури, 

історії України – 80.2 з географії – 79.2 та біології – 81.7%. Найнижча якість знань з математики – 60.5. 

Середній бал предметів суспільно-гуманітарного напряму становить 8.3б. (мин.р. 8.4 б ) та 77.2% ( мин.р.78%) якості знань. 

   Середній бал із предметів природничо-математичного циклу становить 8.4 б., 76.6% якості знань ( мин.р.8.0 та 75.1% якості 

знань). 

       Із числа учнів 5-11 класів мають бали початкового рівня із суспільно-гуманітарних предметів  у 37 або 2.4% та 24 або 

1.5%  із предметів природничо-математичних дисциплін. Всього 61 учень або 1.9%. Найбільше таких учнів з англійської 

мови, математики, історії, фізики. Немає учнів із початковим рівнем з української мови та літератури, біології, географії, 

інформатики, основ здоров’я. 

 

Рух та успішність учнів за 2013-2021 н.р.      

 

Роки 

 

Було  

на 05.09 
Вибуло Прибуло 

Є на 

кінець 

навчальні досягнення  

10-12б 7-12б 4-12б 1-12б 



2013/2014     412 5 2 409 50/14,5% 117/34% 142/41,5% 35/10,2% 

2014/2015     398 6 12 404 60/16,3% 104/28,3% 163/44,4% 40/11% 

2015/2016   412 6 3 409 69/19,4% 107/30,1% 148/41,7% 31/15,8% 

2016/2017 408 9 4 403 57/18,4% 80/25,9% 136/44% 36/11,7% 

2017/2018 426 11 10 426 50/14,7% 118/34,6% 108/31,7% 65/19,1% 

2018/2019 453 15 18 456 56/15,8 123/34,7% 113/31,9% 62/17,5% 

2019/2020 
464/369(3-

11кл.) 
8 4 

460/ 

365(3-

11кл.) 

90/ 

24.6% 

126/ 

34.5% 

123/ 

33.6% 

26/7.1% 

 

2020/2021 465/313 5 5 465/313 71/22,7 100/32.1 116/37.2 25/8.0 

 

Рух та успішність учнів за 2020/2021 н.р.      

Класи 

 

Було  

на 05.09 

Вибу

ло 

Прибул

о 

Є на 

кінець 

                                Навчальні досягнення 

10-12б 7-12б 4-12б     1-12б 

1-А 28 - - 28         

1-Б 27 - 1 28         

2-А 22 - 1 23         

2-Б 25 1 - 24         

3-А 27 - 1 28         

3-Б 23 1 - 22         

4-А 21 - -          21 7 33.3 11 52.4 3 14.3 - - 

4-Б 25 - - 25 6 24 15 60.0 4 16 - - 

5-А 22 
- 

 

- 

 

22 

 

8 

 

 

36.3 

 

7 

 

31.8 

 

7 

 
31.8 - 

- 

 

5-Б 15 - - 15 3 20.0 5 33.3 5 33.3 2 6.6 



6-А 29 - - 29 7 24.1 7 24.1 10 34.5 5 17.2 

6-Б 25 - - 25 7 28.0 10 40.0 6 24.0 2 8.0 

7-А 17 - - 17 5 29.4 7 41.1 5 29.4 - - 

7-Б 20 - - 20 1 5.0 2 10.0 12 60.0 5 25 

8-А 26 - - 26 5 19.2 8 30.8 8 30.8 5 19.2 

8-Б 26 - - 26 5 20.0 8 28.0 10 40.0 3 12.0 

9-А 19 - - 19 4 22.2 2 11.1 13 66.0 - - 

9-Б 21 - - 21 5 23.8 5 23.8 9 42.8 2 9.5 

10-А 15 2 1 14 3 22.0 5 36.0 6 42.0 - - 

10-Б 16 1 1 16 3 18.7 2 12.5 11 68.8 - - 

11 16 - - 16 2 12.5 6 37.5 7 43.8 1 6.3 

Всього 465/313 5 5 
465/ 

312 
71 22.7 100 32.1 116 37.2 25 8.0 

 

   На початок навчального року навчалось 465 учнів, вибуло – 5, прибуло – 5 , на  кінець року навчається 465 учнів. В цілому 

по закладу успішність знань учнів 4-11 класів  становить 54.8%. 

    За високі досягнення у навчанні 58 учні 4-8,10 класів нагороджені Похвальними листами, 5 випускників 9-х класів 

отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою. За високі досягнення у навчанні 1 випускниця 11-го 

класу нагороджена золотою медаллю. 

    Документи про базову загальну середню освіту отримали 40 випускників 9-х класів, про повну загальною середню освіту – 

16 випускники 11-х класів.  

    У зв’язку із запровадженням карантинних заходів учнів 4-х, 9-х, 11-х класів звільнено від державної підсумкової атестації. 

Хоча випускники 11-го класу звільнені від ДПА, але вони складали ЗНО для вступу у вузи. 

Зведена відомість 

                       ЗНО випускників 11-х класів  Заставнівського ЗЗСО І-ІІІ ст. 

у 2020/2021 н.р.  

 

Предмет 

К-

ть 

Початков

ий рівень 

Середній 

рівень  

Достатні

й рівень 

Високий 

рівень 

Сере

дній 

Якість знань 

% 

 

 



учн

. 

 

 

к-ть  

учн

. 

% к-ть  

учн

. 

% к-ть  

учн

. 

% к-ть  

учн

. 

% бал 

Укр. мова та 

література 

Українська 

мова 

Разом 

  11 

 

 

    3 

  14 

- 

 

 

   - 

   - 

- 

 

 

- 

- 

8 

 

 

1 

9 

72.7 

 

 

33.3 

64.3 

   2 

 

 

   1 

   3 

18.1 

 

 

33.3 

21.4 

   1 

 

 

   1 

   2 

9.0 

 

 

33.3 

14.3 

6.5 

 

 

  7.3 

  6.9 

27.2 

 

 

66.6 

35.7 

 

Історія 

України 

  12 - -    3 25.0 7 58.3    2 16.6 7.9 75.0  

Математика    7 2 25.0 4 50.0 1 12.5 - - 4.3 14.2  

Англійська 

мова 

   3    - - 1 33.3 1 33.3 1 33.3 8.0 66.6  

Біологія    4  - - 2 50.0 2  

50.0 

- - 6.8  50.0  

Географія    3  - -    1 33.3    1 33.3 1 33.3 8.3  66.6  

                   

 По закладу  43    2 4.6    20 46.5    15 34.9    6 13.9   7.01 48.8  

 

Зведена відомість 

                       ЗНО випускників 11-х класів  Заставнівського ЗЗСО І-ІІІ ст. 

                                                         за 2019-2021 роки 

 

Предмет 

К-

ть 

учн

. 

 

 

Початков

ий рівень 

Середній 

рівень  

Достатні

й рівень 

Високий 

рівень 

Сере

дній 

бал 

Якість знань 

% 

 

 

к-ть  

учн

. 

% к-ть  

учн

. 

% к-ть  

учн

. 

% к-ть  

учн

. 

% 



2018/2019  68    2 2.9   34 50   25 34.8   7 10.3   6.6 47.1  

2019/2020 102 5 5.9   43 42.2 42 41.2  12  11.7 6.5 52.9  

2020/2021 43    2  4.6   20 46.5 15 34.9 6 13.9   7.01 48.8  

 По закладу 213    9 4.2   97 45.5   82 38.5    25  

11.7 

   6.7 50.2  

 

    В порівнянні з минулим навчальним роком якість знань та середній бал випускників  11 класу   дещо кращі з історії 

України, англійської мови. Майже на рівні минулого року результати з біології. Нижчі знання в порівнянні з минулим роком 

з української мови та літератури, математики. За три останні роки середній бал по закладу  - найвищий 7,01 бала, якість знань 

майже однакова. 

            Для забезпечення безперервного дослідження стану освітнього процесу, наступної його корекції та прогнозування 

розвитку педагогічної освітньої системи в школі здійснювався педагогічний моніторинг. 

             У 2020/2021 навчальному році наказом по школі  від 02.09.2020 р. затверджено Положення про моніторингові 

дослідження якості освітнього процесу, відповідно до якого проводились моніторингові дослідження: стану адаптації учнів 

1-х та 5-х класів до навчання, вхідний; проміжний та вихідний моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів; моніторинг-

дослідження стану викладання та рівня навчальних  досягнень учнів  із зарубіжної літератури у 5-11 класах, фізики у 7-11 

класах; підсумки освітньої діяльності в І та ІІ семестрах, моніторинг відвідуваності учнів навчальних занять впродовж року; 

моніторинг захворюваності учнів та працівників закладу на коронавірусну хворобу та інші захворювання; управлінський 

моніторинг з виконання навчальних планів і програм, ведення класних журналів, моніторинг професійної компетентності 

вчителів, атестація   вчителів: рівень якості роботи вчителів, які атестуються у 2021 р., підсумки яких розглянуто на 

засіданнях педагогічної ради, проаналізовано наказами по закладу. 

           Дієвим органом у структурі методичної роботи є педагогічні ради, на які виносилися питання звітного характеру, 

проблемного, організаційного, підсумкового. Їх проведення мало на меті стимулювання розвитку творчого потенціалу 

педколективу, росту професійної майстерності вчителів, сприяння формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечення 

підвищення якості освітнього процесу. 

           Впродовж навчального року на засіданні педагогічної ради розглянуто питання: 

- Про підсумки діяльності закладу загальної середньої освіти за 2019/2020 навчальний рік та пріоритетні напрями роботи у 

новому навчальному році. 

- Про освітні програми закладу на 2020/2021 навчальний рік.                                                     



- Про структуру 2020/2021 навчального року;                                                       

- Про Алгоритм організації освітнього процесу у  закладі загальної середньої  освіти з урахуванням епідеміологічної ситуації 

з 01.09.2020 р.  

 - Про модель організації освітнього процесу в закладі освіти в умовах адаптивного карантину з урахуванням можливої 

необхідності оперативного переходу з  очної форми навчання на дистанційну і навпаки у зв’язку з посиленням чи 

послабленням карантинних обмежень через поширення коронавірусної хвороби. 

- Про творче використання прогресивних технологій навчання та сучасних прийомів педагогічної майстерності у процесі 

викладання  зарубіжної літератури. 

- Про стимулювання позитивного ставлення до навчання, створення умов для ефективної мотивації на уроках фізики. 

- Про стан правової та психологічної підтримки дітей та молоді, які потрапили в складні соціальні умови.  

- Про виховання дітей та учнівської молоді в умовах нових стандартів освіти». 

- Про результати вивчення стану адаптації учнів 1-х та 5-х класів до навчання. 

- Про якість знань і навчання школярів, управління педагогічним персоналом у I семестрі 2020/2021 н.р. і завдання на II 

семестр щодо поліпшення контролю і керівництва закладом, забезпечення рівнів навчальних досягнень учнів. 

-Про діяльність педагогічного колективу щодо творчої реалізації завдань науково-методичної проблеми навчального закладу. 

- Про підсумки атестації педагогічних працівників.  

-  Про внесення змін в річний план роботи закладу 

- Про завершення 2020/2021 навчального року з урахуванням наявної епідеміологічної ситуації в Україні: 

- Про проведення семестрового та підсумкового річного оцінювання    навчальних досягнень учнів 1-11 класів. 

-  Про звільнення від державної пілсумкової атестації учнів 4-х, 9-х класів. 

-  Про заповнення класних журналів та іншої шкільної документації  (журналів гурткової роботи, факультативних, 

індивідуальних занять, особових справ учнів, табелів успішності тощо).   

-  Про видачу свідоцтв про здобуття базової середньої освіти випускниками 9-х класів, повної загальної середньої освіти 

випускниками 11-х класів. 

-  Про затвердження механізмів зарахування, відрахування та  

          переведення   учнів для здобуття повної загальної середньої освіти. 

-  Про терміни проведення ЗНО та участь у ньому випускників 11-х кл.  

-  Щодо проведення останнього дзвоника та випускного вечора.                                                                             



       Кожне з питань детально вивчалось дирекцією школи, активно обговорювалось вчителями під час засідань педагогічних 

рад, після чого прийнято відповідні рішення. У зв’язку із запровадженням карантину вивчення стану викладання  та рівнів 

навчальних досягнень учнів з географії, хімії, фізичної культури, основ здоров’я, англійської мови в початкових класах 

перенесено на наступний навчальний рік. 

знання і навички. 

      Стрижневу роль в реалізації методичних завдань, розробці та запровадженні прогресивних форм і методів навчання та 

виховання, проведенні систематичної групової та індивідуальної форм роботи з педагогічними кадрами, надано предметним 

методичним об’єднанням.  У школі працювали шкільні МО вчителів: 

- класних керівників – керівник  Микитей С.В. , заступник директора з виховної роботи; 

     - вчителів початкових класів  та  інклюзивного навчання – керівник Онищенко Г.Г., вчитель початкових класів; 

- вчителів суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного циклів (вчителі історії, правознавства, громадянської освіти, Захисту України,  

українознавства та духовно- морального спрямування, образотворчого, музичного мистецтва,  трудового навчання)  - керівник  Орлик М,М. – 

вчитель історії; 

- вчителів - словесників (вчителі української мови та літератури, зарубіжної літератури, англійської мови,)– керівник Самборська Г.І. вчитель 

української мови та літератури; 

- вчителів природничо-математичного циклу та здоров’язбережувальних дисциплін (вчителі математики, інформатики, фізики, хімії, біології, 

географії,  основ здоров’я, фізичної культури) – керівник Мігалескул О.В., вчитель математики 

        Впродовж навчального року продуктивно  працювали  всі методоб’єднання. 

                 Відповідно до плану роботи Заставнівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів на 2020/2021 навчальний рік, з метою вивчення 

мистецтва, історії та культури рідного краю, виховання в учнів національної свідомості, патріотизму, формування  активної 

життєвої позиції, любові до духовних надбань українського народу, залучення до різних видів мистецької творчості шляхом 

розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості; всебічного художньо-естетичного розвитку 

особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва; формування ключових мистецьких 

предметних та міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в особистому та 

суспільному житті; підвищення рівня фахової майстерності педагогів в закладі впродовж грудня проводився місячник 

предметів суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного напряму.  

               В ході місячника в День Всеукраїнського референдуму проведено учнівські читання, заходи з відзначення Дня 

Збройних Сил України, тиждень правових знань, під час якого відбулися в 1-11 класах години спілкування на правову 

тематику, учнівські презентації на тему «Людина і її права», виставка дитячих малюнків «Знай свої права, дитино». 



          На високому рівні проведено відкритий урок українознавства у 7-А класі «Особиста цінність та безпека». 

         Вчитель Ковальчук Г.М. кваліфіковано і креативно реалізувала принципи навчання: доступності, системності, 

проблемності, науковості за допомогою сучасних прийомів, методів, технологій навчання, використовуючи інформаційно-

комунікаційні засоби. Уміло було залучено до уроку вчителя правознавства Орлик М.М., яка цікаво довела дітям про 

дотримання нормативно-правової бази безпеки, захист людини державою. Запитання вчителів до учнів активізували їх до 

самостійних суджень. Спільними діями було доведено, що найвища цінність – це людина і її здоров’я.  

        Урок високої ефективності з історії у 6-Б класі провів Шологон О.В. Урок проведено у формі гри-подорожі. Свідомому 

засвоєнню нового матеріалу слугувало методично правильно організовано вивчення нової теми через створення екіпажів 

матросів на чолі з капітаном. Результатом стала робота в групах, показано вміння працювати в команді та роль лідера з 

використанням ІКТ. Основне те, що кожен учень був залучений до цікавої подорожі. 

       Відкритий урок біології в 7-А класі, вчитель Чіботар Л.В., відзначався конкретністю і чіткістю реалізації основних 

завдань уроку. З метою вивчення нового матеріалу вчитель вміло актуалізує опорні знання учнів через фронтальне 

опитування. Виклад нового матеріалу відзначається логічністю., вмінням виділяти головне. Людмила Вікторівна 

Використовує сучасні технології навчання, вчить учнів працювати самостійно, знаходити основне, аналізувати і 

порівнювати, таким чином формувати компетентності школярів. 

        Надзвичайно цікаво проводить уроки трудового навчання Шпилей Д.М., яка вміло проводить мотивацію навчальної 

діяльності учнів на всіх етапах уроку. Практична робота з пошиття спіднички проводиться кваліфіковано і доступно. 

Вивчення нового матеріалу характеризується конкретністю і чіткістю реалізації основних завдань уроку. 

            Для того, щоб всім учням було цікаво, щоб вони не  втратили інтерес до навчання на кожному уроці вчителі 

намагаються  створювати всі умови для розвитку здібностей, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості. З цією 

метою учням поряд із стандартними завданнями педагоги пропонують і такі, які вимагають  мислення, творчих пошуків, 

оригінальності, винахідливості. Усі завдання творчого характеру розраховані на пошукову діяльність учнів, творче й уміле 

застосування набутих знань. 

Основне задання,  яке стоїть сьогодні перед освітянами, полягає не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити 

учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб  зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом 

навчального року проводилась  активна робота з організації участі школярів в різноманітних інтелектуальних Міжнародних 

та Всеукраїнських конкурсах. Учні стали активними учасниками таких із них, як: «Левеня», «Кенгуру», «Колосок», 

«Соняшник». 



      Вчителі початкових класів активно впроваджують Концепцію нової української школи. Актуальні питання розглядались 

на засіданнях шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів. Змінився зміст навчання, Навчання 

переорієнтувалось на розвиток умінь. Формуються компетентності, необхідні для вирішення життєвих проблем. Значна 

частина освітнього процесу у 1-2 класах інтегрується. 

       Змінилося освітнє середовище для навчання. 

  В усіх класах НУШ створено відповідний освітній простір, різні навчальні осередки: природничий, математичний, 

читацький, ігровий, осередок новин, осередок творчості, куточок усамітнення. Класи оформлені відповідними стендами 

«Щоденні новини», коло вибору, «Мій настрій», «Рутини», правила класу, стіна слів, стенди патріотичного характеру. Всі 

наочні плакати є змінними і динамічними. 

       Для відчуття успіху кожної дитини створюється виставка робіт всіх дітей без винятку. Класна кімната перетворилася на 

простір для творчої самореалізації дитини. Для кожного учня створено учнівське портфоліо, у якому збираються роботи, що 

відображають щоденні види діяльності дитини. 

Методична робота у 2020/2021 навчальному році була спрямована на вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, 

підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної діяльності, з 

метою створення необхідних умов для всебічного 

розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціальних 

та загальних компетентностей 

на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів. 

 

                                                    Навчання дітей з ООП  

 

   Для 7 дітей з особливими освітніми потребами організовано інклюзивне навчання у 6-ти класах. У І семестрі 

організовано індивідуальну форму навчання для 3-х учнів – 5-Б, 8-Б, 9-Б класи, у березні – ще для 1 учениці із 1-Б класу. У 

кожному інклюзивному класі працює асистент вчителя, для кожної дитини створена команда психолого-педагогічного 

супроводу, проводяться заняття логопедом закладу, проводяться корекційні заняття спеціалістами Інклюзивно-ресурсного 

центру. 

     В закладі з 08 по 18 грудня проведено тиждень інклюзивної освіти. 



        Впродовж проведення  тижня інклюзивної освіти було показано спільну роботу вчителя, асистента вчителя, логопеда, 

команди психолого-педагогічного супроводу щодо створення умов для повноцінного навчання дітей з особливими освітніми 

потребами з урахуванням їх індивідуальних особливостей, здібностей, інтересів. 

        В ході тижня проведено презентацію куточка інклюзивної освіти, в якому розміщено пам’ятку для батьків,  права 

дитини, основні принципи та завдання інклюзивної освіти. 

       Відбулося засідання круглого столу педпрацівників, які працюють в інклюзивних класах «Iнклюзiя»: «за» i «проти», 

засідання команди психолого-педагогічного супроводу, під час яких вчителі, асистенти вчителів обмiнялися  думками щодо 

результативностi впровадження iнклюзiї в школi та визначили ефективні шляхи надання освітніх послуг дітям з особливими 

освітніми потребами. Для новопризначених асистентів вчителів проведено навчальний семінар-практикум щодо роботи над 

складанням  індивідуальної програми розвитку дитини з ООП, зокрема, у визначенні сильних і слабких сторін, визначенні 

навчальних цілей, адаптації та модифікації навчальних матеріалів.        В рамках тижня проведено відкрите корекційне 

заняття з розвитку мовлення логопедом Вакарчук О.Д. Виховна година для учнiв 3-Б «Всi ми рiвнi-всi ми рiзнi»,  проведена 

вчителем Михайлюк Л.М. та асистентом вчителя Іщенко С.Д., спрямована на виховання у школярів почуття добра, чуйності, 

толерантності, поваги до особистості кожного учня. Надзвичайно цікаво та з великим задоволенням діти з особливими 

освітніми потребами виготовляли новорічні поробки та прикрашали ялинку. 

                Театралізоване свято «Святий Миколай до дітей іде і дарунки всім несе»»  з казковими героями, піснями,  віршами, 

іграми, новорічними хороводами, подарунками, феєрверками, святковим тортом для дітей інклюзивної та індивідуальної 

форми навчання підготували асистенти вчителів Іщенко С.М., Шевчук Г.М., Вакарчук О.Д., Бабич І.Б., Турецька Г.В., Тофан 

М.І., під час якого кожна дитина з ООП зуміла активно проявити свої вміння,  

                           Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності 

У 2020/2021 н.р. безпечне проведення освітнього процесу здійснювалось згідно Положення про організацію роботи з 

охорони праці. По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не  менше ніж двічі на рік, проводяться 

тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту. Заклад забезпечений первинними засобами пожежогасіння. 

Педагоги систематично проводять бесіди та інструктажі з дітьми з питань безпеки життєдіяльності. 

Стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності знаходиться під постійним контролем адміністрації школи.  

                          Фінансово-господарська діяльність 

    Щорічно під час літніх канікул в закладі проводяться косметичні ремонти класів, спортивного залу, актового залу, 

коридорів та інших приміщень. 



    Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1962 році році, потужністю 870 дітей. Адміністрація школи разом із колективом 

вчителів і батьків постійно працює над її безперебійним функціонуванням. Фінансування потреб школи проводиться 

Заставнівською міською радою. Адміністрацією школи  приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального 

закладу.  

      Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу  та їх раціональне  використання. 

 До початку 2021/2022 н.р. проведено ряд заходів щодо покращення умов навчання та виховання, створення відповідного 

освітнього середовища для здобувачів освіти. Зокрема, 

- планується провести капітальний ремонт приміщення шкільної їдальні та харчоблоку; 

- проведено благоустрій території школи: висаджено декоративні деревця та кущі; 

- проведено фарбування підлогових покриттів у коридорах, спортивному залі; 

- проведено перезарядку 15-ти вогнегасників. 

За рахунок батьківських коштів проведено ремонти в класних приміщеннях, косметичні ремонти коридорів, постійно 

здійснюється догляд за квітниками та кількаразово проведено скошування трави на території закладу. 

 Обладнано класні кімнати для учнів 1-х класів, обладнано осередки творчої та ігрової діяльності. 

Проблемним залишається питання капітального ремонту приміщення шкільної їдальні та харчоблоку, відновлення 

харчування дітей у навчальному закладі,   капітального ремонту стелі у кабінеті музики, капітального ремонту роздягалень та 

облаштування внутрішніх вбиралень спортивного залу. 

Виховна робота 

        Виховна проблема закладу: «Виховання здорової, творчої особистості, громадянина  України – носія національних та 

загальнолюдських цінностей».  Головна увага приділяється формуванню ціннісного ставлення особистості до суспільства і 

держави, до людей, до природи, до мистецтва, до праці і до себе через просвітницьку роботу, стимулювання школярів до 

самостійного і усвідомленого вибору життєвої позиції за допомогою позакласних заходів, семінарів, діяльності класних 

керівників, представників громадськості, учнівського самоврядування, вчителів- предметників, лікарів, працівників ССД та 

правоохоронних  органів. 

      З метою формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави в кожному класі створено куток 

державної символіки і права. Проведено бесіди до Міжнародного дня миру, до Дня української писемності та мови,  до 

Міжнародного дня прав людини,  до річниці Буковинського Віча, до річниці голодомору 1932-33 та 1947 рр. на Україні, до 

Дня  референдуму про акт проголошення незалежної України та до Міжнародного Дня боротьби зі СНІДом, до Дня 

Соборності України , до Дня пам’яті героїв Крут ,  до70 р. від дня народження Л. Каденюка, у дистанційному режимі 



проведено 15.02 – День пам’яті воїнів-інтернаціоналістів,  до Міжнародного Дня рідної мови, перегляд відео фільмів  «Герої 

Небесної Сотні»,  відеопрезентації, години спілкування.У фойє закладу демонструвалися відео ролики до всіх дат (на 

дистанційному навчанні матеріали висвітлювалися онлайн). 

      З метою національно-патріотичного виховання учнів, вивчення ними традицій, історії, духовної спадщини, символіки, 

звичаїв українського народу, виховання у підростаючого покоління національної гідності, морально - психологічних якостей 

громадянина, патріота, захисника Вітчизни у школі проведеноТиждень національно - патріотичного виховання, присвячений 

Дню захисника України, Дню козацької слави та 78-ій річниці УПА. У зв’язку з протиепідемічними вимогами масові заходи, 

які планувалися, було відмінено. 

      До 150-ї річниці з дня народження Л.Українки Лашта С.Д, Колесник У.В. підготували з учнями відео презентації читання 

учнями віршів поетеси. Класні керівники 1-11 класів провели онлайн години спілкування, тематичні уроки, бесіди. У 4-Б 

класі (кл. кер. Спісак С.С.) дистанційно проведено інтегрований урок «Просто слухай: Леся Українка». 

      Проведено Тиждень "У вінок Кобзареві...", присвячений 207-ій річниці з дня народження геніального поета і художника 

Т.Г.Шевченка. У кожному класі дистанційно проведено тематичні уроки, виховні години, літературні читання, вікторини, 

присвячені життю і творчості Кобзаря. Здобувачі освіти закладу взяли активну участь у створенні відеофільмів, у онлайн-

виставці малюнків до улюблених творів генія українського народу.  

      До 72-ї річниці від дня народження Володимира Івасюка вчителі мистецтва Микитей С.В. та Зубік Н.В. провели з учнями 

5-8 класів уроки на тему «В. Івасюк  - легендарний український поет і композитор. Творчий шлях митця», учні переглянули 

відеофільми «Пісні В.Івасюка», «Червона рута», «Смерічка».  

      З метою військово-патріотичного виховання учнівської молоді, формування ціннісних орієнтирів і громадянської 

самосвідомості, вшанування героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України, 

виховання молоді готової до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України 

в школі з 01 по 30.12.20 р. пройшов Місячник військово-патріотичного виховання, присвячений 29-ій річниці ЗСУ. 

Проведено бесіди на теми: «З історії Збройних Сил України», «Державні і військові символи України», «Слава нашого 

краю», «05.12 – Міжнародний день волонтерів», «На варті миру», «Конституція України про службу в ЗСУ», виставка газет, 

присвячених 29-ій річниці ЗСУ «Я буду військовим», «День ЗСУ», «На варті Батьківщини», «Наші герої», «Солдати АТО» 

(5-11 кл.), виставка малюнків «Наша славна армія», «На варті миру» (1-4 кл.).  4 грудня проведено  єдиний урок мужності, 

присвячений 29-ій річниці ЗСУ.  У фойє школи демонструвалися відеофільми про ЗСУ, про героїв-волонтерів,  про героїв 

ООС.  14.12–День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, проведено бесіди з учнями, у фойє школи 

демонструвалися відео фільми про Чорнобильську трагедію. 



       Члени «Молодої Просвіти» під керівництвом вчителя історії Орлик М.М. підготували і провели виступи перед учнями на 

тему: «День захисника України, День українського козацтва, 78-а річниця УПА, свято Покрови», до Дня Соборності України, 

до Дня пам’яті героїв Крут. 

     Відбулася зустріч учнів 9-11 класів з випускником школи, учасником Київського майдану, воїном добровільного 

батальону ОУН Пазюком І.М. 

      З нагоди 76-ї річниці вигнання нацистів з України відбулися  уроки мужності (онлайн). До Дня Свободи і  Гідності у школі 

проведено бесіди, у фойє закладу освіти демонструвалися відео фільми про події 2014 року. 

     Проведено Урок звитяги, присвячений Дню пам’яті та примирення і Дню перемоги у ІІ Світовій війні. Старшокласники 

взяли активну участь у відзначенні Дня Перемоги (почесна варта біля пам’ятника, покладання вінків). 

    Проведено виховні бесіди по класах та години спілкування «Україна у моєму серці», «Гарячі серця»,  «Волонтер – мирний 

воїн», «Ніхто, крім нас!», «Історія героїв АТО», «Ми боремося за українську землю», «УПА», «З історії українського 

козацтва», «Учасник АТО мого двору» тощо.   

        З метою проведення цілеспрямованої роботи з учнівською молоддю щодо профілактики травматизму невиробничого 

характеру, формування у підростаючого покоління світоглядних та етичних основ здорового способу життя, підняття рівня  

інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення безпечної життєдіяльності учасників навчального процесу  у ш   

колі відбувся  Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, Тиждень безпеки дорожнього руху, бесіди про здоровий 

спосіб життя, про Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, бесіди 

«Попередження» шкідливих звичок», «Булінг і кібербулінг», «Я і закон» тощо.  Систематично проводяться інструктажі з 

учнями з техніки безпеки (перед святами, перед канікулами, перед екскурсіями) із записом у відповідні журнали та підписом 

учнів. У дистанційному режимі проведено бесіди з учнями щодо  протидії торгівлі людьми, класні години з правового 

виховання «Право кожної дитини – право на навчання», «Твої обов’язки», «Права і обов’язки школяра», «Конфлікт на  

уроці», години спілкування «Контролюй свої вчинки», бесіди з правил поведінки на дорозі взимку, «Про шкідливий вплив 

тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків» «11 лютого-День безпечного інтернету»,  бесіди з морально-етичного 

виховання 

       З метою формування в учнів ціннісного ставлення до себе, в рамках підтримки Олімпійських ігор, пропаганди здорового 

способу життя в школі проведено Олімпійський  тиждень під гаслом «Ми – майбутні олімпійці!»:  Олімпійський урок, 

спортивні змагання з настільного тенісу, шашок, з міні – футболу,  «Веселі старти», конкурс малюнків на асфальті «Спорт – це 

життя!».     До Всесвітнього дня здоров'я у 1-Б класі стартувала міжнародна кампанія "Fast103", амбасадором якої є Колісник 



А.А., Чіботар Л.В. провела уроки в 7-их класах на тему: "Здоровий спосіб життя та профілактика хвороб цивілізації", вчителі 

фізкультури оформили мотиваційний челендж «»Ми - за здоровий спосіб життя».  

     До Дня космонавтики проведено уроки онлайн  «Подорож у космос», тематичний день «Космос» , перегляд відео.  

     До Всесвітнього Дня Землі  у  4-А класі (кл. кер. - Семенюк О.В.) проведено годину цікавого «Збережемо Землю», 

переглянули відео, учні  2-Б класу долучились до Всеукраїнського відкритого уроку "З турботою про Землю", проведеного за 

ініціативи телеканалу «Плюс Плюс».  З метою вшанування подвигу учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 

проведено у всіх класах єдиний перший урок "ЧорноБІЛЬ 35 - трагедія поколінь". Учні переглянули відео,  під керівництвом 

Ковалик Н.Я. створили фільм "Запалімо свічку пам'яті". 

     З 20 по 22 квітня амбасадорами Всеукраїнської молодіжної громадської організації "АЙСЕК в Україні" та представництва 

Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні проведено онлайн "Найбільший урок у світі" для учнів 6-8 класів (про Глобальні 

цілі сталого розвитку ООН).  

      До Великодня в закладі проведено майстер клас «Сяду я скраєчку, розпишу яєчко» із залученням батьків учнів, вчитель-

логопед Вакарчук О.Д. провела логопедичне заняття з учнями 1-Б класу на тему: «Розмалюю писанку, розмалюю», у 6-Б 

(Мотовилець О.І. ) проведена гра-квест «Великодні історії», Микитей С.В. організувала онлайн виставку робіт «Писанка 

мальована». 

      З метою формування ціннісного ставлення до сім'ї, до родини, до людей проведено ряд бесід з учнями на виховання 

ввічливості, скромності, тактовності, дисциплінованості, відповідального ставлення до виконання правил внутрішнього 

розпорядку школи, формування культури у взаємовідно- синах, у спілкуванні, культури мовлення, про культуру зовнішнього 

вигляду. Систематично проводяться заняття «Школи ввічливості», «Уроки чемності» в початкових класах, та виховні години 

в 5-11 класах. 

    Ціннісне ставлення до природи формується через проведення в школі акції по озелененню класів «Затишок», роботу на 

пришкільних клумбах, насадження дерев та кущів на пришкільній території, участь в районному конкурсі «Галерея 

кімнатних рослин».   

Ціннісне ставлення до праці формується в процесі бережного ставлення до 

підручників, до шкільних меблів, стін, підлоги, під час проведення трудового десанту на території школи та міста, 

господарська робота по класах тощо. 

        В закладі працюють гуртки до занять в яких залучаються учні з девіантною поведінкою, сім'ї яких опинилися в важких 

життєвих обставинах: гурток естрадної пісні (кер. Н.В. Зубік), хореографічний гурток (кер. Ковалик Н.Я.), «Рукоділля», 



«Вишиванка» (кер. Шпилей Д.М.).  «Основи наукової діяльності» ( кер. Ковальчук Г.М.), «Історичне краєзнавство» (кер. 

Орлик М.М.), «Інфомандри» (кер. Шевчук Г.М.), «Захисник Батьківщини», «Стрілець», «Юний командир» (Шологон О.В.). 

       Члени гуртка «Основи наукової діяльності» ( кер. Ковальчук Г.М.),  «Історичне краєзнавство» (кер. Орлик М.М.) , 

«Захисник Батьківщини» (кер. Шологон О.В.) взяли участь у І етапі конкурсу пошуково- дослідницьких робіт  

Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина - Україна». Роботи Лисої О. (кер.Ковальчук 

Г.М.) «Магія лісу. Ліс у звичаях та традиціях буковинців» за напрямком «З батьківської криниці, Ковалик Д. (кер. Орлик 

М.М.) «Євген Гакман – митрополит Буковини і Далмації» за напрямком «Духовна спадщина мого народу» та Мотовилець Т. 

(кер.   Шологон О.В.) «Афганістан – біль Буковини» за напрямком «З попелу забуття» зайняли ІІ місця і направлені для 

участі в ІІ етапі конкурсу.  

                  Гуртківці ( кер. Ковальчук Г.М.) в захистили наукові роботи ХІV Міжнародного конкурсу з українознавства (Лиса О. – ІІ 

м., Ковалик Д.-ІІІ м., Сіра О. –ІІІ м.). У березні Лиса О. захистила наукову роботу на Х зльоті Юних краєзнавців, посіла І м. 

та виступила з доповіддю «Етнографія Заставнівщини у дослідженнях Г.Кожолянка» (кер. Ковальчук Г.М.). 

                Ковалик Д. 9-А кл. (кер. Орлик М.М.) захистила наукову роботу «Співучий голос Буковини. Ольга Павлова – оперна 

співачка Канади» в МБА  і посіла ІІІм.  

                Члени гуртка естрадної пісні (кер. Зубік Н.В.) та хореографічного (кер. Ковалик Н.Я.) підготували відео привітання для 

жителів міста до Дня вчителя, до нового року, до Різдва, до Великодня, художні номери до останнього дзвоника, до 

випускного. 

             Проведено м/о класних керівників  Методичні рекомендації з питань організації  виховної  роботи в   закладах  освіти 

Чернівецької  області   у 2020/2021 навчальному році. Система роботи класного керівника по формуванню в учнів культури 

поведінки та спілкування », «Патріотичне  виховання підростаючого покоління як головна складова національно-

патріотичного виховання  та загального виховного процесу в школі.   Учнівське самоврядування як спосіб організації життя 

колективу. Військово-спортивне і національно-патріотичне виховання української молоді на основі  традицій українського 

козацтва.   «Правовий аспект у вихованні учнів. Профілактика насильницьких та агресивних форм поведінки серед учнівської 

молоді. Причини виникнення булінгу та його наслідки.  Про стан роботи із запобігання торгівлі людьми, профілактики та 

протидії поширенню наркоманії, злочинності, тютюнопа- ління».  «Організація системи профілактики правопорушень серед  

підлітків шкільного віку на основі гуманізації сучасної школи. Система роботи класного керівника по формуванню в учні   

учнів культури здорового способу життя». 

      В школі діє учнівська Рада старшокласників «Веселка». Члени учнівського самоврядування є ініціаторами й 

організаторами привітань до Дня вчителя, до Дня Козацької Слави та захисника України, до Дня Збройних Сил України, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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новорічних та різдвяних онлайн привітань, до 8 Березня, до Дня матері, до Дня Соборності України, до Дня вшанування 

пам‘яті героїв Небесної  Сотні тощо. Старшокласники допомагають в організації заходів, входять до складу журі 

різноманітних інтелектуальних турнірів. Учні організували загальношкільні акції «Запалімо свічку», «Зупинимо СНІД», 

«Скажемо курінню НІ!», є учасниками акції «Не залишатися осторонь». Є ініціаторами проведення операції «Довкілля», 

«Зелена толока»  з метою озеленення   території школи та міста, активними учасниками діяльності гуртків естрадної пісні, 

хореографічного, виступають на шкільних та районних заходах.  

     З дотриманням карантинних вимог проведено спортивно – розважальні заходи до Дня здоров’я « Рух – це здорово!», 

Олімпійський тиждень,створено відео мотиваційний челендж «»Ми - за здоровий спосіб життя».  Щоранку проводили 

руханки для учнів  під час дистанційного навчання. 

Старшокласники взяли участь у спортивно – масовому заході «OPEN FIT SCHOOLS»,  увійшли у фінал, який 

проводився в м. Чернівці. Цього року  в онлайн режимі вітали з Новим роком, Різдвом  та з Великоднем жителів міста. 

      У дистанційному режимі проведено батьківські класні збори щодо дотримання правил техніки безпеки під час 

перебування дітей вдома, про переваги і недоліки дистанційного навчання тощо. 

      Систематично проводилися інструктажі з учнями з техніки безпеки (перед святами, перед канікулами, перед екскурсіями) 

щодо безпеки життєдіяльності, про дотримання правил пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки дорожнього руху, правил 

поведінки на об’єктах залізничного транспорту, правил поведінки з вибухонебезпечними та невідомими предметами, правил 

поведінки на воді та попередження отруєння грибами і іншими продуктами рослинного походження, протидії 

розповсюдженню наркотичних, токсичних речовин, пияцтва, тютюнопаління серед дітей та підлітків  тощо) за 

затвердженими інструкціями з реєстрацією у відповідних журналах під особистий підпис та в дистанційному режимі. 

       На засіданнях педагогічної ради заслуховувалося питання: «Стан правової та психологічної підтримки дітей та молоді, 

які потрапили в складні соціальні умови. Виховання дітей та учнівської молоді в умовах нових стандартів освіти»,  «Аналіз 

правовиховної роботи в школі у І семестрі», «Робота педагогічного колективу щодо формування  особистісних якостей та 

соціальної активності учня – громадянина-патріота України», «Соціально-педагогічна робота з учнівською молоддю щодо 

профілактики злочинності. Аналіз правовиховної роботи в школі у ІІ семестрі».              

        Адміністрація освітнього закладу тримає тісний зв'язок з службою у справах дітей Заставнівської міської ради  та з 

правоохоронними органами з метою профілактики правопорушень та вчасного виявлення батьків, які безвідповідально 

ставляться до виховання своїх дітей.  

      Інформація про проведені заходи висвітлена на сайті  закладу освіти,  Заставнівської міської ради та в соціальних 

мережах.                                           


