
Звіт директора Лисичанської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

Котової Зінаїди Михайлівни перед громадськістю у 2021 році. 

Відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників 

дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів 

про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю 

сьогодні я, як директор школи, звітую про персональний внесок у 

підвищення рівня організації навчально-виховного процесу та створення 

належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти 

за 2020-2021 навчальний рік 

Діяльність школи у 2020-2021 навчальному році була визначена згідно з 

основними положеннями Законів України "Про освіту", "Про загальну 

середню освіту", Державних стандартів початкової загальної, базової 

середньої освіти, з урахуванням результатів роботи школи за 2019-2020 

навчальний рік та спрямована на: 

• Створення умов для здобуття загальноосвітньої середньої освіти на рівні 

Державного стандарту, з метою підвищення якості знань учнів. 

• Створення належних умов для адаптації до навчання в початковій школі 

учням 1-ого класу, в основній школі - учням 5 - ого класу, впровадження 

положень НУШ у 1-3х  класах ; 

• Створення відповідних умов для формування і розвитку 

високоінтелектуальної і свідомої особистості з громадянською позицією, яка 

готова до конкурентного обрання свого місця в житті. 

• Сприяння інформаційно-комунікативному забезпеченню освітнього 

процесу, 

розвитку навичок самоосвіти педагогічних працівників та учнів, методиці 

використання інноваційних технологій навчання, розвитку особистості учня; 

• Підвищення фахового рівня та професійної майстерності вчителів 

шляхом залучення їх до різних форм роботи; 

• Забезпечення розвитку учнівського самоврядування, широкого 

залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного 

процесу, розвитку громадської активності,організації здорового способу 

життя; 

• Здійснення допомоги учням, батькам, родини яких опинилися в 

складних життєвих обставинах; 

• Здійснення просвітницької діяльності, спрямованої на патріотичне 

виховання молоді, формування громадянського та державного 

світосприйняття особистості. 

• Здійснення роботи щодо поліпшення умов виховання, навчання та 

оздоровлення, забезпечення та захисту прав дітей–сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 



• Підвищення якості освітніх послуг, соціально-психологічний супровід і 

підтримку дітей, що потребують інклюзивного та інтегрованого навчання; 

здійснити умови для забезпечення рівного доступу громадян до якісної 

освіти. 

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, 

плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-

предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система 

планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, 

підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує 

координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в 

процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню 

навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.У 

навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що 

регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З 

підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися 

матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, сайтом міського 

методичного центру, сайтом обласного інституту післядипломної освіти, 

інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно 

користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, 

вчасно знайомитися з новими документами. Контроль - це важлива, складна 

та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність 

здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування 

бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного 

процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє 

тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно 

реагувати на відхилення від норми та нанегативні явища, знаходити 

невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в 

колективи. У школі адміністрацією використовується багато різних форм 

контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких 

традиційних як вивчення викладання стану предметів,  виконання 

навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників , 

особових справ учнів. 

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький 

до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі 

врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий 

мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й 

самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у 

роботі з працівниками дотримується партнерського стилю 

керівництва.Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти 

рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в 

подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, 

індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради 

пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє 

переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається 

мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі 



методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до 

людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, 

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

колегам більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру 

роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх 

підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських 

якостей і властивостей. 

Протягом року було організовано роботу щодо охоплення навчанням 

дітей та підлітків, які проживають у мікрорайоні школи. У школі 

функціонувало 12 класів, де навчалось 285 учнів,  

з них: 

       1-4-х – 7 класів (161 учень), 

5-9-х – 5 класів (124 учні) 

В цьому році школа третій  рік працює над впровадженням положень 

Нової української школи у 1-3х   класах. 

В школі створено умови для організації інклюзивного навчання у 1,  2-А, 

2-Б, 3-А, 3-Б, 4-Б, 5, 6, 7 класах. Відповідно до ст. 37 ЗУ «Про освіту», на 

підставі рішень інклюзивно-ресурсного центру , довідок ЛКК для учнів: 

Облапінського  Кирила  (9 клас), Нікітіної  Арміри (9 клас), Дюдюнова 

Дмитра (4-Б) організовано навчання за індивідуальною формою 

(педагогічний патронаж).   Індивідуальне навчання здійснювалось за 

індивідуальними навчальними планами, розробленими школою з 

урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб. 

Кількість годин для організації навчання визначалась відповідно до 

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах :  учням 9х  класів  – 14 годин, учню 4 класу – 10 годин. 

Для забезпечення належного рівня підготовки дітей до навчання в 

першому класі та успішної їх адаптації протягом грудня-лютого 2020/2021 

н.р.  в школі працювала школа майбутнього першокласника, яку відвідували 

30 дошкільнят. 31.05.2021 року зараховано до 1 класу 48 дітей, які 

розпочнуть навчання з 01.09.2021 року  ( наказ по школі  № 83-агд ). 

Річний план роботи школи на 2020-2021 н.р. виконаний в повному 

обсязі. 

      Навчальні програми виконані в повному обсязі за рахунок ущільнення 

навчального матеріалу та проведення дистанційного навчання.        

       Проаналізувавши рівень знань за І-ІІ семестри та за рік, ми маємо такі 

результати: 

Високій рівень навчання мали 25 учнів, достатній -52 

Середній - 92, 



Початкового рівня не було, 

Неатестованих – 116 (учні 1-3 класів) 

Участь у проєктах , конкурсах, змаганнях і акціях Міжнародного , 

Всеукраїнського обласного міського рівнів.  

25  учнів  школи,  які закінчили навчання на високому рівні знань,  були 

нагороджені Похвальними листами. 

Кращі класи у рейтингу «Зроби крок» у 2021 році стали  

I місце  - 6 клас – класний керівник  Циганкова І.В. 

II місце – 5 клас класний керівник Граневська К.М. 

III місце – 9 клас  класний керівник Сидоренко Г.Л. 

Початкова школа : 

I місце  - 2-А  клас – класний керівник  Яблуненко Ю.Г. 

II місце – 2-Б  клас класний керівник Швець І.М.  

III місце – 4-А  клас  класний керівник Гребенюк С.О.  

За перемоги в міських олімпіадах, конкурсах, змаганнях  учні школи були 

також нагороджені грамотами .  

Обласний турнір юних математиків пам’яті І.І. Антипова – l місце, диплом I  

ступеня отримала учениця 7 класу Дем’яненко Олександра (вчитель 

Денищук Ю.Ю.). 

III місце в міській  олімпіаді з інформатики отримав учень 9 класу Кобзар 

Ростислав  вчитель Сидоренко Г.Л.  

Регіональна інтернет олімпіада з фізики ім.. М.І. Германчука – III командне 

місце вчитель Луганська Н.В.  

Міський конкурс читців «Мова-душа народу» - I місце – диплом , вчитель 

Бондаренко Н.В.  

Всеукраїнський командний конкурс «Весенний вальс» - I місце – головний 

кубок , дипломи учасників, диплом школі – вчитель Бекетова Г.М.  керівник 

проєкту  - директор школи Котова З.М.  

VІ Всеукраїнський національно-патріотичний конкурс "Ми-патріоти 

України" - I місце. 



Міський конкурс "Охорона праці очима дітей" – III місце. 

Міський конкурс читців та художників до творів В.Сосюри – II місце. 

Міський конкурс "Початкове технічне моделювання" – I місце. 

Міський інтернет-марафон "Молодь і право" – II місце. 

Обласний конкурс учнівської творчості" Чому я поважаю професію 

військового" – III місце.  

Всеукраїнський конкурс "150 імен Лесі Українки",ТОВ " На урок" – диплом I 

ступеня 2. 

VІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада ТОВ "На урок"з біології та основ 

здоров'я – диплом II  ступеня. 

      Випускники школи, учні 9 класу(у кількості 17),  продовжують здобувати  

За підсумками 2020 – 2021 навчального року дитяча організація  «Хвиля» 

входить у число кращих   шкіл міста та є переможцем у міському етапі 

Всеукраїнської гри  «Джура».  

Школа повністю забезпечена педагогічними кадрами: 

    41 педагогічний  працівник, з них:  

- 5 учителів мають звання «старший учитель»; 

- 9 учителів – кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 

- 10  учителів – категорію «спеціаліст І категорії»; 

-  7 учителів - категорію «спеціаліст ІІ  категорії»; 

- 7  учителів -  категорію «спеціаліст» 

У школі створено шість методичних об’єднань:   

• Природничо-математичного циклу;  

• Суспільно-гуманітарного циклу;  

• Іноземних мов; 

• Інтегроване об’єднання вчителів предметів «Захист Вітчизни», 

«Фізична культура», «Мистецтво», «ОТМ», «Праця»;  

• учителів початкових класів;  

• класних керівників. 

 



 

Педколектив школи третій рік працює над науково-методичною проблемою  

" Використання сучасної освітньої моделі в умовах впровадження НУШ " 

В школі організовано безкоштовне гаряче харчування для учнів 1-4 

класів та дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей з 

малозабезпечених сімей,  дітей УБД на суму 15 гривень  за кошти бюджета 

міста. 

      На сьогодні шкільна їдальня відповідає санітарним сучасним нормам 

НАССР.   

      Для учнів 5-9 класів було організовано  харчування за кошти батьків  в 

шкільному буфеті. Відповідальною за ведення шкільної документації з 

харчування були призначені Семіволкова А.Д., психолог школи,     

Мормель О.І. – дефектолог школи.  

     Медичне обслуговування учнів та вчителів здійснюється згідно постанови 

Міністерства охорони здоров’я : 

- вчителі та працівники школи проходять обов’язкове медичне обстеження 

перед початком нового навчального року, що стосується учнів, то згідно 

плану та за згодою батьків наші учні проходили поглиблене обстеження. 

Листи здоров’я оформлені вчасно. Уроки фізкультури відвідували всі учні, 

які за результатами довідок допущені до занять. 

      Що стосується санітарно-гігієнічних норм утримання навчального 

закладу, треба зазначити, що протягом осінньо-зимового періоду 

проводилась систематична робота щодо збереження тепла та протидії 

COVID- 19. 

      В 2020-2021 році було проведено косметичний ремонт  та 

харчоблоку. Було відремонтовано приміщення та закуплено необхідне 

обладнання харчоблоку за кошти місцевого бюджету для того, щоб 

шкільна їдальня відповідала сучасним нормам організації харчування 

НАССР.  

    Приведено у відповідність до сучасних вимог пожежної безпеки 

будівлю школи. 

        Шановні колеги! Успіх нашої школи залежить від кожного з нас , 

тому необхідно дуже відповідально ставитись до виконання своїх 

службових обов’язків, доручень, так як  ми здійснюємо головне-

виховуємо молоде покоління громадян, які будуть продовжувати наші 

традиції в майбутньому. Бажаю всім гарного навчального року та 

злагоди у родинах. 



Дякую батькам,які є та будуть нашими першими помічниками у 

створенні затишного та розвиваючого навчального середовища. 

Дякую відділу освіти та  Лисичанській міській раді за надану фінансову 

допомогу у розвитку матеріальної бази школи. 

Дякую за увагу! 

 

 

 


