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Аналіз роботи школи за 2019-2020 навчальний рік

У 2019-2020 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
Національної доктрини розвитку освіти, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової та повної
загальної середньої освіти», Концепції національного виховання, власного Статуту і локальних документів, дотримувались норм Конвенції про
права дитини та впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти у першому класі, інших чинних законодавчих та
нормативних документів.

Керуючись вищезазначеними документами, колектив школи цілеспрямовано працював над реалізацією науково-методичної проблеми
«Формування в учнів свідомого засвоєння знань, умінь та навичок, соціалізації особистості на засадах компетентнісного навчання й виховання
через інтеграцію інформаційних та комунікаційних технологій в навчально-виховний процес».

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом школи проведено певну роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі. На початок 2019-2020 н.р. в
закладі було відкрито класів, з них:
1- 4 класів – 20,
5 - 9 -х класів – 20,
10 - 11-х класів – 5.

Станом на 1 вересня 2019 року до першого класу було зараховано 166 школярів.
1 - 4 кл. – 630  учнів
5 - 9 кл. – 559 учень.
10 – 11 кл. – 119 учні.

Аналізуючи перехід учнів до інших навчальних закладів освіти, слід зазначити, що основною причиною переходу є зміна проживання
сім'ї.

Основними заходами із збереження контингенту учнів в 2019/2020 навчальному році були:
контроль відвідування учнями навчальних занять;
організація навчання за індивідуальною формою;
організація роботи з підготовки учнів до навчання в школі.

На кінець навчального року кількісний склад учнів становив 1179 учнів.
Шкільна мережа 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020



Кількість класів та учнів на початок
навчального року

36/1000 37/1032 39/1065 41/1109 43/1182 44/1249 45/1308

Кількість класів та учнів на кінець
навчального року

36/1007 37/1030 39/1062 41/1093 43/1179 44/1239 45/1306

Середня наповнюваність класів 28 28 28 26,7 27,5 28 29
Охоплення профільним
навчанням/учнів/

56 48 38 36 52 46 119

Охоплено поглибленим вивченням 63 64 51
Кількість учнів, які навчаються за
індивідуальною формою

2 1 2 1 6 6 8

У 2019-2020 н.р. випущено зі школи:
Старша школа - 46 учнів.
Одним із головних завдань школи щодо здобуття повної загальної середньої освіти є перехід старшої школи до профільного навчання.
Метою профільного навчання є створення умов для диференціації та індивідуалізації навчання, урахування та забезпечення подальшого
розвитку інтересів, нахилів, здібностей учнів у тій сфері діяльності, з якою у них пов'язаний вибір майбутньої професії.
У 2019-2020 навчальному році на виконання запитів учнів, їх батьків, з метою якісної підготовки учнів 10-11 класів до зовнішнього
незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації на базі школи працювали факультативи, консультації запровадження яких сприяло,
по-перше: ефективному використанню годин варіативної складової; по-друге: задоволенню освітніх потреб учнів.
Введено факультативи та консультації:
Факультативи:
Сталий розвиток -4-В клас, 7- ті класи;
Народознавство – 4-А, 4-Д класи
Консультації: Математика - 8-А клас;
«Готуємось до ЗНО» - 11-А клас
Плавання -6-8 класи
Продовжується профілізація навчання в школі III ступеня.

Навчальний
рік

Загальна кількість
10-11 класів

В них учнів Профільні класи В них учнів % охоплення

2013-2014 4 109 2 56 51,4%
2014-2015 4 103 2 48 46,6%
2015-2016 4 85 2 38 44,7%
2016-2017 4 78 2 36 46%
2017-2018 4 106 2 52 49%



2018-2019 4 102 3 74 73%
2019-2020 5 119 5 119 100%

10-А,10-В – економічний (кл.керівники Постолатій С.М., Русин А.В.)
10-Б – філологічний (українська філологія) (кл.керівник Сеник О.Б.)
11-А – філологічний (англійська філологія) (кл. керівник Гойда Н.В.),
11-Б -  філологічний (українська філологія) (кл. керівник Телішевська Л.С.).

Показник вступу випускників школи до вищих навчальних закладів свідчить про доцільність організації профільного навчання в
навчальному закладі.

Однак потребує покращення матеріально-технічна база деяких кабінетів, а саме: поновлення устаткування кабінетів трудового навчання
(хлопці), комп’ютерного класу для початкової школималого спортивного залу тощо. Крім цього, необхідно дообладнати кабінет захисту
України. Не завжди здійснюється рання діагностика щодо виявлення нахилів і здібностей учнів з метою профілізації.
Відповідно чинних вимог у школі організована робота за індивідуальною формою навчання учнів. У 2019-2020 навчальному році за
індивідуальними планами навчались 8 учнів : Байда Ростислав – 1-А кл., Хоминець Маркіян – 1-Г кл., Готра Роман – 2-А кл., Русин Владислав
– 3-Д кл., Полоцький Максим – 4-Д кл., Потилицький Юрій - 5-Б кл., Палюх Олег – 6-В кл., Русин Софія – 10-В кл.. Навчальні заняття для усіх
учнів проходили систематично, школярі та їхні батьки відповідально ставилися до такої форми навчання.

Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

Працевлаштування випускників 9-х класів

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Загальна кількість 73 84 88 84 96

ВНЗ І-ІІ р.акр 26 22 19 27 16

ПТНЗ 10 12 11 9 9

10 кл. 37 48 57 48 71

Аналіз працевлаштування 11 класів

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019



Загальна кількість 56 45 31 49 55

ВНЗ ІII-I V  р.акр 47 38 30 41 51

Працевлаштовані 56 44 31 48(1-виїзд за
кордон)

55

ПТНЗ 5 1 1 2 4

Непрацевлаштовані 0 1 0 0 0

На виконання статті 35 Закону України «Про загальну середню освіту» школа повинна забезпечити право молоді на одержання освіти. У
цьому напрямку школа проводить достатню роботу. Адміністрацією школи, класними керівниками приділяється велика увага охопленню учнів
навчанням, ми не байдужі до причини відсутності на заняттях кожної дитини.

Необхідно відзначити, що кількість пропусків, особливо через не поважні причини, продовжує зменшуватися через те, що протягом
всього навчального року у школі постійно проводився: рейд «Урок»;
питання охоплення учнів навчанням розглядалися на засіданні педагогічної ради, на нараді при директорі;
при необхідності питання відвідування учнями школи навчальних занять розглядалися на Раді профілактики правопорушень;
проводилася індивідуальна робота з батьками;
велися журнали відвідування.

Аналізуючи стан відвідування в школі виявлено, що за 2019-2020 н.р  пропущено:

Пропущено уроків за 2019-2020 навчальний рік:

місяць пропуски  по  хворобі % пропуски по поважній причині % пропуски без поважної
причини

вересень 101 7,8 6 0.5 1

жовтень 116 8,9 8 0.6 1
листопад 121 9 7 0.5 1
грудень 133 10 8 0.6 1
січень 173 13 9 0,7 1
лютий 181 13.9 8 0.6 1
березень 156 12 5 0,4 1
квітень 0 0 0 0 0



травень 0 0 0 0 0
У 2019-2020 навчальному році необхідно застосовувати більш різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання, ширше

використовувати можливості батьківського комітету для впливу на учнів.
Позитивні результати праці за навчальний рік Завдання для вдосконалення:

знижено у порівнянні із попередніми роками кількість пропусків
уроків без поважних причин

посилити роботу з батьками щодо збільшення відповідальності серед
учнів за невиконання Статутних вимог щодо рівня навчання учнів,
спізнень, відвідування.

Кадрове забезпечення

Реалізація освітньо-виховних завдань, що стоять перед педагогічними колективом школи багато в чому залежить від ефективності роботи
з педкадрами. У кадровій політиці адміністрація школи керується основними тенденціями роботи з кадрами, сформульованими в державних
документах: Конституції України, Закону України «Про загальну середню освіту», Національній Доктрині розвитку освіти в Україні, державній
національній програмі «Освіта України ХХІ сторіччя» та інших регламентуючих документах Міністерства освіти і науки України. Підбір і
розстановка керівних та педагогічних працівників відбувається на підставі вимог нормативних документів Міністерства праці, Міністерства
освіти і науки молоді та спорту України. На підставі аналізу штатного розкладу, наказів із кадрових питань, матеріалів атестації, особових
справ, документів педагогічних працівників про їх освіту та кваліфікацію, інших документів встановлено наступне: педагогічний склад школи,
враховуючи базову освіту, досвід практичної роботи, рівень підготовки повністю відповідає вимогам до займаних посад. Освіта педпрацівників
відповідає предмету викладання, відповідній професії. Чітко визначені функціональні обов'язки та посадові інструкції педагогічних
працівників, які розроблені згідно до вимог кваліфікаційних характеристик. Розстановка кадрів здійснюється відповідно до фаху та їх
компетенції. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Перспектива в
освіті така, що вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім
вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями.
Освітній рівень педпрацівників відповідає займаним посадам. У школі немає педагогічних працівників, які працюють не за фахом.
У 2019/2020 навчальному році в школі працювало – 85 педагогів.

Школа повністю укомплектована педагогічними кадрами, розстановка кадрів умотивована й раціональна, здійснюється з урахуванням
творчих здібностей і побажань учителів. Віковий склад і практичний досвід педагогічної роботи колективу обумовлюють високий рівень
працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики в галузі освіти й упровадження інноваційних технологій навчання і
виховання.

Якісний склад вчителів за віком



Кількість педпрацівників 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
До 30 років 5 4 6 7 8 8
31-40 років 22 16 14 8 9 9
41-50 років 38 38 40 45 45 43
51-55 років 5 8 8 7 7 9
55-60 років 4 5 5 4 5 5
Понад 60 років 11 11 10 12 11 11
Всього 85 82 83 83 85 85

Якісний склад вчителів за педагогічним стажем

Кількість педпрацівників 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
До 3 років 2 3 4 7 8 8
3-10 років 4 3 6 4 4 5
10-20 років 36 25 22 17 18 14
Понад 20 років 43 51 51 55 55 58
Всього 85 82 83 83 85 85

Переважна кількість вчителів школи (58 осіб – 68%) мають стаж педагогічної роботи більше 20 років. Від 10 до 20 років – 14 педагогів, що
складає 16%.
На початок 2019-2020 н.р. якісний склад педагогічного колективу становив:
Спеціаліст вищої категорії –55;
Спеціаліст першої категорії – 12;
Спеціаліст другої категорії – 2;
Спеціаліст – 12;
Бакалавр – 3;
Молодший спеціаліст – 1.
учителів зі званням «Учитель-методист»-11;
учителів зі званням «Старший учитель»-24;
нагороджено значком «Відмінник освіти України»-1.



Атестація педагогічних працівників 2019-2020 навчального року проходила за планом заходів з проведення атестації, який передбачає
перевірку строків проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників при ЛОІППО; закріплення вчителів за членами адміністрації
школи, відвідування навчальних занять представниками адміністрації, профкому, членами атестаційної комісії; оформлення атестаційних
матеріалів; складання графіку проведення відкритих уроків учителів, які атестуються, а також позакласних заходів, вивчення рівня кваліфікації,
професійної діяльності та загальної культури в педколективі і серед учнів та їх батьків. Атестація вчителів у школі організована і проводиться
згідно з Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», та згідно з «Типовим положенням про атестацію педагогічних
працівників», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2010р. за №1255/18550 і проводиться з метою: стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної
компетентності педагогічних працівників; росту їх професійної  майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету;
забезпечення   ефективності  навчально-виховного процесу.

Важливим моментом у кадровій роботі із забезпечення високого методичного та професійного рівня діяльності педагогічного колективу є
курсова перепідготовка. У 2019-2020 н.р. перепідготовку пройшли 19 педагогічних працівників.



З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності протягом року проводились взаємовідвідування уроків, де вчителі
змогли продемонструвати цікаві прийоми і форми роботи.
На кінець 2019-2020 н.р. якісний склад педагогічного колективу становить: 86 вчителів.
Спеціаліст вищої категорії – 57;
Спеціаліст першої категорії – 12 ;
Спеціаліст другої категорії – 3;
Спеціаліст – 12;
Бакалавр -1;
Молодший спеціаліст – 1.
Учителів зі званням «Учитель-методист»- 11;
учителів зі званням «Старший учитель» - 26;
нагороджено значком «Відмінник освіти України»- 1.
Адміністрація школи, педагогічні працівники дотримуються норм трудового законодавства. Права і обов'язки педагогічних працівників
визначені Посадовими інструкціями і Статутом школи. Особові справи і трудові книжки педпрацівників ведуться згідно вимог, зберігаються в
кабінеті директора.



Управлінська діяльність. Контрольно-аналітична робота

Упродовж року управління школою здійснювалося 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.

Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної та
фахової допомоги педагогічним працівникам.

Згідно плану роботи на рік 68 позицій (у програмі контролю) діяльності школи підлягали оцінці та контролю з боку адміністрації
протягом навчального року за розділами:



І.Контроль за виконанням навчальним закладом вимог нормативно-правових актів у галузі освіти
ІІ.Контроль за організацією навчально-виховного процесу
ІІІ.Контроль за результатами навчальних і творчих досягнень учнів
ІV.Контроль за методичною роботою
Особлива увага приділялася контролю щодо:
вчителів, що атестуються, стану викладання та рівня навчальних досягнень з предметів англійської мови, фізкультури, ведення шкільної
документації: класних журналів, особових справ учнів, обліку запису інструкцій з техніки безпеки, виконання навчальних програм та планів,
організації повторення навчального матеріалу з предметів іваріантної складової, підготовки до ДПА та ЗНО, стану харчування дітей, роботи
басейну, дотримання санітарно-гігієнічних норм утримання навчального закладу, роботи з ОП та ТБ серед учнів та працівників, відвідування
учнями занять тощо.
Результати перевірок були узагальнені в наказах, рішеннями нарад при директорі, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені
шляхи усунення недоліків перевірок.

Позитивні результати праці за навчальний рік Завдання для вдосконалення:

вдалося чітко та у повному обсязі  виконати річний план роботи
навчального закладу

домагатися і надалі чіткого виконання програми контролю з боку
адміністрації
ширше включати у програму контрольно-аналітичної діяльності
батьківську громадськість, учнівське самоврядування

Підсумки роботи ГПД

У минулому році працювали 5 груп подовженого дня, які відвідувало 175 учнів 1-4 класів. Групи працювали за рахунок бюджету. Для
роботи ГПД було надано навчальні кабінети. Усі діти, які відвідували ГПД, були охоплені гарячим харчуванням, дотримувались режиму
роботи. У цілому, роботу групи подовженого дня можна визнати задовільною.

Інформатизація НВП

Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо
забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних
технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, пріоритетними
напрямками діяльності закладу освіти в 2019/2020 навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:



упровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних технологій у навчально-виховний процес;
формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;
удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;
використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.

У своїй діяльності комп’ютер використовують директор, секретар, заступники директора, бібліотекар, педагог-організатор, вчителі.
Реалізується повний комплекс задач. Кваліфікація користувачів задовільна. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням
технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені
програмними засобами. Ведеться база даних у програмному комплексі ІСУО«Курс-Школа».

Що стосується безпосередньо навчально-виховного процесу, то у школі функціонують 4 комп’ютерні класи в яких є 64 комп’ютери, 3
мультиборди, мультимедійне обладнання, майже усі кабінети та приміщення школи підключено до Всесвітньої мережі Інтернет.

Процес впровадження ІКТ-технологій у навчально-виховний процес в цьому навчальному році значно активізувався. Вчителі нашої
школи пройшли навчання в офісі ІТ-компанії «Symphony Solutions» з інновативного навчання. Зустрічі були організовані в рамках програми
«Е-освіта», що покликана поширити використання електронних технологій в навчально-виховному процесі. Основне завдання циклу зустрічей
– популяризувати новітні технології в шкільній освіті. Учасниками заходу стали запрошені представники освіти: вчителі біології, фізики. хімії.
Ми отримали три мультиборди - велика технологічна дошка для електронного навчання школярів. На уроках фізики, хімії, біології, математики
вчителі вже користуються, такий гаджет коштує 150 тис. грн, проте у використанні дуже зручний та корисний.
Більшість вчителів протягом року провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій. Організовано обмін досвідом із
використання комп’ютерних технологій шляхом відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення майстер-класів з ІКТ. При підготовці
та проведенні уроків, групових занять, підготовці учнів до наукових конкурсів педагоги використовували мережу Інтернет, власні презентації,
медіатеку школи. Для перевірки вивченого матеріалу розроблялись або використовувались готові тести в електронному вигляді. При вивченні
окремих тем учні отримували домашні завдання, при виконанні яких використовувався комп’ютер. Активно використовувались комп’ютерні
технології при проведенні предметних днів, конференцій, конкурсів. Більшість позакласних заходів проводилися із використанням
комп’ютерних презентацій.

Моніторинг використання інформаційних технологій в освітньому процесі здійснюється через безпосереднє спостереження, звіти
вчителів-предметників, анкетування.

Значна увага приділяється використанню на уроках програмних засобів навчання. Вони допомагають створити активне кероване
комунікативне середовище, у якому здійснюється навчання. Використання електронних засобів навчання дає вчителю необмежену творчу
діяльність, учитель може раціональніше використовувати навчальний час, індивідуалізувати навчання та скоротити види роботи, що
стомлюють учня.

Методична робота



У 2019-2020 н. р. методична робота з педагогами закладу здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну
середню освіту», «Про мови», Концепції національного та громадянського виховання, Національної доктрини розвитку освіти та відповідно до
завдань, визначених у наказі по школі «Про організацію методичної роботи у закладі у 2019-2020н.р.», Державного стандарту освіти та інших
нормативних документів, річного плану школи та була спрямована на розвиток педагогічної творчості вчителя, підвищення фахової
майстерності відповідно до рівня дидактичних умінь шляхом участі в міських та шкільних методичних заходах та самоосвітою.

Згідно з річним планом роботи закладу у 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив продовжував працювати над єдиною
методичною проблемою «Формування  в учнів свідомого засвоєння знань, умінь та навичок, соціалізації особистості на засадах
компетентнісного навчання й виховання через інтеграцію інформаційних та комунікаційних технологій в навчально-виховний процес» на IV
етапі її впровадження.

Головними завданнями методичної роботи у 2019-2020 н.р. були:
забезпечення дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, базової   й повної загальної середньої освіти;
участь у пілотному проекті МОН із впровадження нового Державного стандарту початкової освіти у рамках реформи «Нова
українська школа»;
опанування особистісно орієнтованих технологій навчання педагогічними працівниками закладу;
стимулювання вчителів до самоосвіти, удосконалення фахової майстерності, формування конкурентоспроможного педагога,
адаптованого до нових соціально-економічних умов;
створення оптимальних умов для підвищення професійного рівня педагогічних працівників навчального закладу, розвитку їхньої
творчої ініціативи в міжкурсовий період;
вивчення, узагальнення, поширення та впровадження передового педагогічного досвіду;
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, підготовка до атестації;
стимулювання роботи педагогів закладу у шкільних, міських та обласних творчих групах;
пропагування досвіду   роботи вчителів закладу на сторінках фахових періодичних видань;
створення обстановки інтелектуально насиченого середовища, атмосфери співтворчості, взаєморозуміння та підтримки;
впровадження нових і дієвих форм роботи з обдарованими, талановитими, здібними учнями;
використання сучасних технології та інструментаріїв моніторингового, психологічного супроводу та діяльнісного підходу
науково-методичної роботи з педагогами;
реалізація програми розвитку освіти м. Львова на 2017-2020 роки;

У  рамках реалізації науково-методичної проблеми:
досліджено на педагогічній раді питання: Формування людини майбутнього - основний ціннісний орієнтир сучасної освіти.
Партнерство між учнями, учителями та батьками в процесі навчання та виховання, як шлях підвищення рівня соціалізації та
адаптації до життя у громадянському суспільстві.



взято участь у семінарах, вебінарах, конференціях, професійних конкурсах («Учитель року» Кривошей О.А., вчитель зарубіжної
літератури,), що сприяло зростанню професійної майстерності та творчої ініціативи педагога;
взято участь у Програмі «Успішний педагог» (вч.Лоїш О.В.)
підвищено комп’ютерну грамотність педагогів через дистанційні курси, через вебінари ВГ «Основа», освітнього проекту «На Урок»,
освітнього  ІТ проекту «Всеосвіта», додатків Google, «Інтерактивної Школи творчого вчителя»,
взято участь у конференціях «Е-освіта», завдання якої дати учасникам розуміння тенденцій розвитку освіти, показати можливість
безпосередньої участі кожного вчителя у творенні простору Е-освіти у житті міста Львова та в Україні в цілому
Участь у Всеукраїнському форумі для учасників пілотного експерименту НУШ «Агенти змін» 29.11.19р. м. Київ (Мохнацька В. Й.,
Ковалевич О. П., Посувайло О. Б., Черноусова А. В.)
Робоча зустріч вчителів пілотних класів Львівщини «Формувальне оцінювання в Новій українській школі» (Макар О. І. Черноусова
А. В.), грудень 2019
Участь у тренінгу в рамках проекту «Сприяння у світі», «Гра по - новому, навчання по - іншому» за підтримки The LEGO Foundation.
Початкова школа «Дивосвіт» 09.11. 2019р.

м. Львів. (Беньо Н. Б., Черноусова А. В.).
Міська конференція ЕКОвік «Я дбаю про планету» м. Львів вересень 2019. (Кужим І. Ф., Басараба Т. М.).
Участь всеукраїнському форумі інноваційної освіти INED 15. 11. 2019р. м. Львів (Мохнацька В.Й., Ковалевич О.П., Слоцька Н.В.,
Мельничук Н.Ф. )
Співпраця з ДНЗ № 187 у рамках проекту «Сприяння у світі» Використання LEGO-6 цеглинок у навчальній діяльності дошкільного
закладу та школи. Грудень 2019р. (Ковалевич О П., Басараба Т. М., Глава І. В., Венгрин З. М.)
Участь у міжнародному навчально-практичному коворкінгу «Сходинки до інклюзивної освітньої спільноти - без кордонів» (Макар О.
І.).
Участь у авторському майстер- класі Скворцової С.О. та Онопрієнко О.В.за темою «Організація навчальних досліджень на уроках
математики в початковій  школі з використанням математичних матеріалів»
Участь в онлайн-семінарі «Я Дослідник 20 та Сінгапурська математика: варіативні концепції впровадження концептуальних засад
Нової української школи»(04.06.2020, Ковалевич О.П.)
Учасник Онлайн-толоки Ed Camp Ukraine 2020(Ковалевич О.П.)
Участь у міському семінарі «Сучасні методи викладання хімії» (28.11.2019, вч. Гойда Н.В.)
Участь у  міському семінарі вчителів біології «Використання Mozabooky на уроках біології». (Гавдульська І.Я., 09.12.2019)
Участь у  міському семінарі вчителів біології 28.01.2020 «Сучасна систематика в біології» ( Гольштейн Л.Ф., 28.01.2020  )
Участь у семінарі-практикумі «Концептуальні засади формування підприємницької компетентності школярів» (Горобець В.Д,
Савенець Н.М.)
Участь у тренінгу «Медіаграмотність для громадян» (Садоха Н.Б.)



Методична робота в школі здійснювалась згідно плану роботи школи через колективну, групову, індивідуальну форми роботи, кожен
учитель працював над обраною власною темою, співзвучною загальношкільній проблемі. Ця тема обирається, виходячи з професійних потреб
учителя.

З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення
педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників була організована робота шкільних МО, творча група
«Медіаграмотність – вимога часу».( Керівник:Чалий А.В. )

Індивідуальні форми: наставництво, стажування, методичні консультації.
Дистанційні форми методичної роботи: сайт «Методичний навігатор», спільноти, Інтернет-групи.

МО вчителів початкових класів (голова Посувайло О.Б.);
МО вчителів іноземних мов (голова Максимович З.М.);
МО вчителів  української мови та літератури, зарубіжної літератури (голова Новіцька Н.М.);
МО вчителів  математики та інформатики (голова Шишка О.М.);
МО вчителів історії та географії (голова Садоха Н.Б.);
МО вчителів художньо-естетичного циклу (голова Добуш Е.П.);
МО вчителів природничого  циклу (голова Гавдульська І.Я.);
МО класних керівників (голова Півтораніс Г.М.).

Діяльність ШМО була спланована на основі річного плану роботи школи. Кожне з МО провело по 4-5 засідань, робота яких будувалася за
окремими планами. На засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (запровадження Концепції Нової
української школи, рекомендації МОН, обласної конференції, серпневої міської конференції, рекомендації щодо викладання і вивчення
навчальних предметів у 2019/2020 н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів), так і
науково-методичні питання. Протягом року проводилися методичні наради з метою ознайомлення з нормативними документами, державними
стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з
предметів тощо. Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність методоб’єднання, перспективно визначив
пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема щодо посилення уваги роботі з обдарованими учнями, поширення
передового педагогічного досвіду через публікації у фахових виданнях, узагальнення досвіду у вигляді професійного портфоліо
вчителя-предметника тощо.

Методичну роботу закладу координувала методична рада. На засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:
Аналіз науково-методичноїї роботи за 2018/2019 н.р. та затвердження планів роботи методичної ради, методичних об’єднань на
2019/2020 н.р.;
Про організацію та проведення інтегрованих днів.



Про організацію проведення та підсумки І етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів та участь у ІІ етапі олімпіад,
турнірах, творчих та інтелектуальних конкурсах, конкурсі учнівських творчих робіт МАН.
Про хід атестації педагогічних працівників школи.
Тренінг «Види пошуку контенту для створення уроку. Медіатека та бібліотека інструментів»
Аналіз результативності методичної роботи за І семестр.
Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, турнірах, творчих та інтелектуальних конкурсах, конкурсах
учнівських робіт МАН.

Однією із провідних форм методичної роботи школи є педагогічна рада, яка досліджує і розв’язує злободенні питання життя навчального
закладу, стимулює розвиток творчого потенціалу педколективу, ріст професійної майстерності вчителів, вихователів, керівників гуртків. При
визначенні змісту роботи педагогічної ради ми обирали насамперед ті питання, які цікавлять увесь педагогічний колектив і колегіальне
вирішення яких сприяє формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечує істотне піднесення якості навчально-виховного процесу.

На належному рівні організована робота з молодими вчителями. Заступником директора школи з навчально – виховної роботи Ковалевич
О.П., протягом 2019-2020 н.р. було проведено ряд заходів з молодими вчителями, а саме: консультації з питань організації навчально – виховної
роботи, складання орієнтовного індивідуального плану молодого вчителя, розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання та
індивідуальні методичні рекомендації. На належному рівні організована система наставництва. Роботу вчителя – наставника розглядаємо як
одне з найважливіших громадських доручень. Вчителі – наставники Глава І.В. Черноусова А.В., Цьолків У. Б., Басараба Т.М., Палій О.Б.,
Ковалевич О.П., Процайло Л.М, Новіцька Н.М., Мельничук Н.Ф., Кривошей О.А. згідно з індивідуальним планом роботи з молодими
вчителями складали індивідуальний план роботи молодих вчителів з урахуванням їх потреб і можливостей, розроблення конспектів уроків,
ознайомлення з науково–методичною літературою, надавали індивідуальні консультації.

Школа бере Участь у проектах:
«Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів». Програма організована Центром «Розвиток КСВ» у рамках програми
Mondelēz International Foundation за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Інституту модернізації змісту освіти та
Національного олімпійського комітету. Її мета – популяризація здорового способу життя, раціонального харчування серед учнів та
концепції «здорового дизайну» рекреацій та приміщень, де перебувають і харчуються діти. (Координатор: Сторожук Ю.М.)
Освітньо – просвітницький проект «Навігатор по етикетках» у рамках курсу «Основи здоров’я» для учнів 6 класів.
(Координатор:Гавдульська І.Я.)
Інформаційно-просвітницький проект «Навігатор до фінансової свободи» для учнів 8-х класів (наказ УО ДГП ЛМР від 01.09.2018р.
№ 529р «Про впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-просвітницького (вчитель Цьолків У.Б.)
«Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність». Реалізація проекту здійснюється міжнародною організацією IREX (Рада
міжнародних наукових досліджень та обмінів) та її українськими партнерами Академією української преси і StopFake за підтримки
Державного департаменту США та Міністерства закордонних справ і справ Співдружності націй Великої Британії у співпраці з
Міністерством освіти і науки України. ( Вчителі;Чалий Ю.В.,Олексюк Л.М.,Садоха Н.Б.)
Проект «Львівське рондо», (Координатор: Савенець Н.М.)



Проект «Здоровий зір». (Координатор:Лоїш О.В.)
Проект «Година Коду». (Координатор : Якимів-Ткач С.І.)

Українсько-канадський проект «Літній інститут-2019», який реалізується в рамках заходів Програми розвитку освіти Львівщини на
2017-2020 роки та з метою запровадження інтерактивних форм роботи в освітній процес закладів загальної середньої освіти у
м.Львові реалізується українсько-канадський проект «Літній інститут 2019».

Вчителі школи були активними учасниками тренінгу із соціально-емоційного навчання. Програму розробили в організації Lions Quest.
Тренінг організувала громадська організація «I am» у партнерстві з Навчально-методичним центром освіти м. Львова. Останнім часом ми
багато чуємо про проблему булінгу у школах. Багато таких історій висвітлюють журналісти. Соціально-емоційне навчання — це той
інструмент, який об’єднує педагогів, батьків та громадськість, є дійсно дієвим у превенції агресії та формуванні гармонійної особистості».

Запорукою ефективності навчально-виховного процесу було і залишається підвищення професійного рівня педагогів.
У 2019-2020 навчальному році проатестовано 19 педагогів. : Ковалевич О..П., Басараба Т.М., Ревенко Т.В., Бохенко О.Я., Беньо Н. Б.

Ігнатова Т.В.-вчителІ початкових класів, Максимович З.М., Карпа Л.Ф., Алекса О.В.,-. вчителі англійської мови, Боднар З.Б. вчитель української
мови та літератури, Чалий Ю.В. вчитель образотворчого мистецтва, Шишка О.М., Півтораніс Г.М.- вчителі математики, Бовтач О.Р., Грицько
С.М.- вихователі ГПД, Зварищук А.В.-вчитель християнської етики, Кривошей О.А., вчитель зарубіжної літертури, Шило І.Б. вчитель
музичного мистецтва, Денько Г.М., вчитель трудового навчання. Атестація відбувається у відповідності до вимог Типового положення про
атестацію педагогічних працівників, наказу Міністерства освіти й науки України №930 від 06.10.2010 року (зі змінами), наказу відділу освіти
Шевченківського та Залізничного районів УО ДГПЛМР від 17.09.2019р. №339 «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2019/2020
навчальному році», наказу по закладу від 18.10.2019 року № 399 «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2019/2020 навчальному
році».

Було складено план роботи атестаційної комісії в 2019-2020 навчальному році. Складено графік проведення засідань атестаційної комісії
Члени атестаційної комісії вивчали рівень професійної підготовки вчителів за блоками: науково-теоретична підготовка вчителя; методична
підготовка вчителя; виховна робота; громадсько-педагогічна діяльність. У ході атестації оцінювались: уміння планувати педагогічну діяльність;
уміння коригувати навчально-виховний процес залежно від досягнення результатів; рівень науково-методичної діяльності; рівень викладання
предмету; вміння реалізовувати провідні ідеї щодо свого предмета; результати навчально-виховної діяльності.
Протягом 2019/2020 навчального року на базі ЛОІППО пройшли навчання 22 педагогічних працівників: Повалена Н.Б., Процик Н., Семків
Н.Б., Горобець В.Д., Новіцька Н.М., Бурка А.Л., Посіко Р.М.., Олексюк Л.М., Цоьлків У.Б., Муйла О.Й., Зварищук А.В., Джичка А.Б.,
Нескоромна О.В., Добуш Е.П., Слоцька Н.В., Мохнацька В.Й., Кравець Н.Р., Должанська Л.І., Гавдульська І.Я., Гольштейн Л.Ф., Федорович
О.В..Денько Г., Боднар З.Б.
Для формування методологічної та теоретичної компетентності , поглиблення соціально-гуманітарних і психолого-педагогічних знань
протягом 2019-2020 навчального року педагогічні працівники закладу успішно пройшли онлайн-курси на платформах онлайн-освіти EdEra та
Prometheus, були учасниками вебінарів освітнього проекту «На Урок», освітнього ІТ проекту «Всеосвіта»



Необхідність учителів займатися самоосвітою відповідає викликам часу, зростанню вимог і якісним перетворенням у суспільстві, а отже,
важливим соціальним і педагогічним питанням. Суспільству потрібні вчителі, які би сприйняли зміни, що відбуваються в освіті, адаптувалися
до них, трансформували в собі нову освітньо-світоглядну парадигму та працювали на рівні вимог часу. 
В рамках І Міжнародної науково- практичної Інтернет конференції «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах
сьогодення» пройшли онлайн-навчання:Ковалевич О.П., Ляховська О.К., Лоїш О.В.

Ляховська О.К.
Онлайн-курс «Додатки Google в освітній діяльності», учасник Digital Academy з інформаційної безпеки «Використання цифрових
інструментів і можливостей Google для інформаційної безпеки в освітній діяльності». Вебінари: «Використання GOOGLE MEET в освітній
діяльноті», «Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників. Можливості платформи «Всеосвіта» для дистанційного
навчання.», отримала сертифікат за курс «mozaBook та  mozaWeb»;

Слоцька Н.В.
Інтернет-конференції: «Інтернет-ресурси у навчальному процесі», «Безпека в Інтернеті», учасник львівської студії з гуманної педагогіки
«Світло душі вчителя»,авторського курсу ЛІТНЬОГО ІНСТИТУТУ-2019, ІНСАЙТ-ФОРУМ 2019, отримала сертифікат за курс «mozaBook та
mozaWeb», вебінари-«Додатки Google в освітній діяльності», «Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу»

Ревенко Т.С. Вебінар на інтернет-порталі «На Урок» Читати модно: як заохотити школярів до читання;

Човган Н.Б. Вебінар «Ігрові педагогічні прийоми: як пробудити в учнів інтерес до навчання», «Онлайн –тести : варіанти завдань для
ефективної взаємодії», «Як обрати стиль спілкування з дитиною в умовах сьогодення»,

Должанська Л.І. Вебінари: «Сучасний урок: у пошуках натхнення.» ,«Лепбук, як інструмент реалізації практичного та творчого навчання»

Васько І. В.   Вебінари: «Сучасний урок: у пошуках натхнення.» ,«Лепбук, інструмент реалізації практичного та творчого навчання»



Ігнатова Т.С. Медіаграмотність для освітян, дизайн-мислення у школі ( онлайн-курси на платформі «Prometheus», вебінар Онлайн-ресурси
для організації практичної роботи з візуальними джерелами інформації» Інтерактивний урок: ресурси для створення дидактичних онлайн-ігор
та роздаткового матеріалу, «Мислення логічне, креативне, критичне» (інтернет-конференція);

Басараба Т.М.
Вебінари: «ClassDojo та інші інструменти для зворотного зв'язку» ,«Інтернет-олімпіада як сучасний інструмент поглиблення знань учнів»,
Ментальна арифметика – ефективна методика гармонійного розвитку мозку, «Ігрові педагогічні прийоми: як пробудити в учнів інтерес до
навчання» ,«Екологічні дати року. Що? Де? Коли? Як?».

Венгрин З.М.
Участь у глобальному тестуванні на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності. (Сертифікат), Перегляд вебінару «Онлайн-тести:
варіанти завдань для ефективної взаємодії»;

Кужим І.Ф.
Вебінар «Врятуймо природу! Практичні прийоми для розвитку екологічної компетентності учнів» на урок(bell), Опрацювання матеріалу
«Творчі завдання для другокласників про подорож у часі!» на урок(bell), Вебінар «Як провести натхненний урок, який точно запам'ятається
учням?» на урок(bell), Iнтернет – конференція «Навчаємося ефективній взаємодії разом!» на урок(bell), Вебінар «Лепбук, як інструмент
реалізації практичного та творчого навчання»;

Любунь Г.В.
Вебінар: «Формування комунікативних навичок у дітей з особливими потребами».

Процайло Л.М. онлайн-платформа «Дія. Цифрова освіта». Перегляд фільму «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів». вебінар  «STEM із
задньої кишені: експерименти і демонстрації у відеоуроках для «Я досліджую світ», «Ігрові педагогічні прийоми: як пробудити в учнів  інтерес
до навчання», «Лепбук як інструмент реалізації практичного та творчого навчання»;

Беньо Н.Б.
онлайн-платформа «Дія. Цифрова освіта». Перегляд фільму «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів», інтернет-конференція «Ефективна
взаємодія в освіті: інструменти та прийоми»;

Черноусова А.В.
онлайн-платформа«Дія. Цифрова освіта». Перегляд фільму«Карантин: онлайн-сервіси для вчителів». «Синдром гіперактивності і дефіциту
уваги учнів», «Ігрові педагогічні прийоми як пробудити в учнів інтерес до навчання?», «Дослідницька діяльність в екологічному вихованні



учнів початкових класів», «Практичні прийоми розвитку навичок критичного мислення в учнів початкових класів», «Презентація можливостей
електронних журналів та щоденників», «Лепбук як інструмент реалізації практичного та творчого навчання»,
Макар О.І.
Вебінари: «Розвиток імпресивного мовлення у дітей з інтелектуальними порушеннями», «Проведення виховної роботи класним керівником в
умовах карантину»;

Іванина Н.Ю. Вебінар «Інтернет-олімпіада як сучасний інструмент поглиблення знань учнів», «Онлайн-тести:варіанти завдань для ефективної
взаємодії», «Технологія ТРВЗ: (теорія розв’язання винахідницьких задач)розвиток творчого мислення та активізація пізнавальної діяльності
учнів» ,«Ігрові педагогічні прийоми: як пробудити в учнів інтерес до навчання»

Атаманчук В.В.
Вебінари: «Як зберегти психічне здоров'я в умовах соціальної ізоляції», «Онлайн-тести від «Всеосвіти» - альтернативний інструмент для
організації навчання»  «Бачу, чую, відчуваю». Інтерактивна наука в освіті, «Ігрові педагогічні прийоми: як пробудити в учнів інтерес до
навчання»
«Екологічні дати року. Що? Де? Коли? Як?»;

Бохенко О.Я.
Вебінари: «Технологія  ТРВЗ: розвиток творчого мислення та активізація пізнавальної діяльності учнів»,  «Розвиток різних  видів пам’яті в
початкових класах НУШ», «Створення онлайнового освітнього середовища під час карантинних заходів»;

Заверуха Г.Д.
Вебінар «Інтернет-олімпіада як сучасний інструмент поглиблення знань учнів», Скринкасти, або форми і методи подачі навчального матеріалу
під час дистанційного навчання», «Ігрові педагогічні прийоми: як пробудити  в учнів інтерес до навчання», Курс»Критичне мислення для
освітян»PROMETHEUS;

Постолатій С.М.
Вебінари «Застосування інноваційних технологій для формування ключових компетентностей на уроках природничого циклу», «Практичний
інтенсив: Інтернет ресурси в роботі вчителя» , «Метод проектів - ефективна технологія навчання» Конференція «Інтернет-ресурси в
навчальному процесі» «На Урок», «Ресурси міжнародних екологічних проектів для роботи в сучасній школі», «На Урок» «Особистий
професійний блог вчителя: дизайн, контент, просування» «На Урок» «Створюємо мультфільми разом»;

Гавдульська І.Я.



Вебінари:«Механізми і наслідки виникнення стресу» ,«Метод проектів - ефективна технологія навчання», «Інструментарій для інтерактивного
наповнення уроків» ,«Гуманна педагогіка- педагогіка майбутнього» Конференція «Інтернет-ресурси в навчальному процесі» «На Урок», «На
Урок» «Використання онлайн-тестів у роботі з батьками», «На Урок» «Особистий професійний блог вчителя: дизайн, контент, просування»,
«На Урок» «Онлайн-тести: варіанти завдань для ефективної взаємодії», . Інтернет-конференція «На Урок» «Ефективна взаємодія в освіті:
інструменти та прийоми», «На Урок» «Створюємо мультфільми разом»

Гольштейн Л.Ф.
Вебінари: «Механізми і наслідки виникнення стресу» ,«Метод проектів - ефективна технологія навчання», «Інструментарій для інтерактивного
наповнення уроків» ,«Гуманна педагогіка- педагогіка майбутнього», Конференція «Інтернет-ресурси в навчальному процесі» «На Урок», «На
Урок» «Особистий професійний блог вчителя: дизайн, контент, просування», «На Урок» «Онлайн-тести: варіанти завдань для ефективної
взаємодії» ,«На Урок» «Створюємо мультфільми разом»

Федорович ОВ.
Вебінари; «Метод проектів - ефективна технологія навчання», Конференція «Інтернет-ресурси в навчальному процесі» «На Урок»

Боднар З.Б.
Вебінар «Граємо і навчаємось на уроках української мови та літератури (і не тільки)». Інтернет-конференція «Мотивація в освіті: іструменти,
прийоми та принципи», Всеукраїнський предметний інтенсив «На урок» «Українська мова», вебінар «Лепбук як інструмент реалізації
практичного та творчого навчання» на сайті «Всеосвіта».

Кец Н. В.
Участь у проекті «Маленькі кроки до великого успіху» ( Школа молодого вчителя в НМЦО ). Участь у вебінарах: «Дистанційне навчання:
інструменти для отримання миттєвого зворотного зв'язку», «Практичні поради з вивчення творів сучасної літератури в школі».

Козіброда І. П.
Участь у вебінарах: «Українська мова та література: ідеї та досвід викладання», «Створення інтерактивних робочих аркушів на платформі
Wizer.me та Classkick», «Онлайн-тести: принципи успішної взаємодії під час дистанційного навчання», «Кругла методика. Віртуальний круг:
фасилітація онлайн»;

Кривошей О. А.
Участь у вебінарах:
«Герой літературного твору: сучасні прийоми роботи з образом», «Онлайн-тести: варіанти завдань для ефективної взаємодії»;

Мельничук Н.Ф.



Участь у Форумі інноваційної освіти  INED, часть у Всеукраїнській інтернет-конференцІЇ:«Українська мова та література: ідеї, та досвід
викладання»,  «Використання інтернет-ресурсів на уроках суспільствознавчого циклу»;

Новіцька Н. М.
Участь у майстер-класі «Інформація в кривому дзеркалі», спрямований на розвиток критичного мислення (НМЦО м. Львова). Участь у
вебінарах: «Створення онлайнового освітнього середовища під час карантинних заходів», «Використання додатків Google для налагодження
взаємодії між учасниками освітнього процесу»,
Олексюк Л. М.
Курси мультимедійної грамотності «Вивчай та розпізнавай» (Федик А.). Участь в українсько-канадському  проєкті «Літній інститут — 2019».
Участь у вебінарах: «Створення інклюзивного середовища в закладі освіти», «Скринкасти, або форми і методи подачі навчального матеріалу
під час дистанційного навчання». Участь у онлайн-конференції «Ефективна взаємодія в освіті : інструменти та прийоми» (панельна дискусія ).

Цьолків У. Б.
Навчання методики викладання уроків проекту «Навігатор до фінансової свободи» Участь у вебінарах: «Метод проектів – ефективна
технологія навчання», «Типові завдання на ЗНО з української мови та літератури», «Граємо і навчаємось на уроках української мови та
літератури»,
«Інтерактивний урок», «Інтерактивне читання як засіб мотивації школярів до навчання», «Вправи з редагування на уроках української мови в

середніх і старших класах».

Телішевська Л. С.
Участь у вебінарах: «Як полегшити підготовку до ЗНО за допомогою візуалізації?», «Медіаграмотність та інструменти перевірки інформації:
текст, фото, відео», «Проектний менеджмент як невід’ємна складова сучасної освіти». Протягом року проводилася певна робота щодо
поширення досвіду роботи вчителів школи, оприлюднення результатів професійної діяльності педагогів закладу шляхом друку матеріалів у
фахових виданнях, розміщення електронних публікацій на освітніх сайтах.

№ п/п П.І.Б. автора
матеріалу

Фахове видання Назва матеріалу

1 Савенець Н.М. ВГ «Основа» ж. «Географія».Конспект уроку  «Транспорт» 9к.листопад,2019

2 Должанська Л.І. Презентація для 1кл. з теми «Загадки про пташок з використанням леґо»
3 Ляховська О.К. освітній  ІТ проект

«Всеосвіта», Тест «Арифметична прогресія» 9 кл.(травень, 2020)



Тест  «Геометрична прогресія» 9 кл.(травень, 2020)
Результативною є методична робота в галузі роботи з обдарованими школярами й підготовка їх до районних турів, конкурсів, олімпіад.

У II етапі Всеукраїнських олімпіад учні школи вибороли 17 призових місць, з них: I-х - 2 місця(12 %), II-х - 8 місць(47%), III-х - 7місць
(41%) (Однак, доцільно вказати на низький якісний рівень підготовки учнів з інформаційних технологій, фізики, географії, правознавства,
астрономії. Високі та добрі результати на ІІ (міському) етапі Всеукраїнських олімпіад продемонстрували такі учні

І місце

1. Калужний Дмитро - учень 9-А класу: англійська мова(вч. Карпа Л.Ф.)
1. Колівошка Марк - Маркіян-учень 10-Б класу: хімія (вч. Гойда Н.В.)

ІІ місце

1. Боднар Соломія – учениця 8-А класу: українська мова та література (вч. Боднар З.Б., Телішевська Л.С.)
2. Боднар Соломія – учениця 8-А класу:  математика (вч. Мохнацька В.Й.)
3. Панасюк Андріан - учень 10-Акласу: математика (вч. Слоцька Н.В.)
4. Мартиняк Назар - учень 8-В класу: трудове навчаня (вч.Бурка А.Л.)
5. Нер Наталія-учениця 8-Гкласу:трудове навчання (вч. Добуш Е.П.)
6. Боднар Соломія– учениця 8-А класу:  історія (вч. Садоха Н.Б.)
7. Питель Вікторія –учениця 9-Вкласу:історія (вч. Притула С.В.)
8. Кулеша Христина-учениця 10-Б класу: християнська етика (вч. Лемішка О.Ю.)

ІІІ місце

1. Бенько Неля – учениця 11-Б класу: англійська мова (вч. Карпа Л.Ф.)
2. Барчук Анна  – учениця 10-Б класу: англійська мова (вч. Мокрогуз В.Г.)
3. Медведюх Вікторія - учениця 11-Б класу: біологія (вч. Постолатій С.М.)
4. Боднар Соломія– учениця 8-А класу: біологія (вч. Федорович О.П.)
5. Симко Вікторія-учениця 10-А класу: історія (вч. Садоха Н.Б.)
6. Подвірний Максим-учень 10-А класу: інформатика (вч. Палій О.Б.)
7. Співак Софія-учениця 9-Бкласу: українська мова та література (вч. Цьолків У.Б.)

Учні школи  брали участь  у міських Інтернет-олімпіадах:
8-Вкл. -Гав’юк Андрій учасник ІІ етапу з біології – вч. Постолатій С.М.
8-Акл.-Боднар Соломія –учасник  ІІ етапу з біології – вч. Федорович О.В
8-Акл. -Боднар Соломія  учасник  ІІ етапу з хімії –вч. Гавдульська І.Я.)



8-Акл.-Боднар Соломія –учасник  ІІ етапу з історії– вч.Садоха Н.Б.
8-Бкл.Дубовіч Андрій- учасник  ІІ етапу з української мови та л-ри вч.Олексюк Л.М.
8-Акл. Боднар Соломія- учасник  ІІ етапу з української мови та л-ри  вч.Боднар З.Б.

З 9 по 15 грудня у світі проходить захід з популяризації вивчення інформатики - Година коду. Наша школа також долучилась до даного
заходу. Учні 9-10 класів в межах уроків інформатики мали нагоду поспілкуватись з працівниками ІТ компаній, та більше дізнатись про
створення та популяризацію програмування в світі. У першу чергу Година коду спрямована на те, щоб навчати програмуванню дітей.
Технології розвиваються дуже стрімко, і в майбутньому програмування буде таким же звичним, як знання української, англійської чи будь-якої
іншої мови. В нашу школу завітали ментори Павлів Мар'ян та Дутко Олег, які на власному прикладі розповіли дітям як вони прийшли в
програмування та наскільки це перспективна галузь в майбутньому. Діти залюбки виконували завдання, та досягали поставлених цілей уроку.
Завдяки цьогорічній участі в даному заході шкільна бібліотека та бібліотеки класів інформатики доповнились прекрасними книгами для
вивчення програмування для дітей. Також всі учні отримали сертифікати міжнародного зразка. Шкілький координатор Якимів-Ткач С.І.

Учні школи беруть активну участь в інтерактивних конкурсах і здобувають перемоги:( Результати участі учнів школи в предметних
конкурсах, турнірах, змаганнях у 2019-20120 навчального року надані в таблиці:

Назва конкурсу Координатор Кількість
учасників

1. Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної
грамотності «Бобер»

Палій О.Б. 324 уч.-2019р.
229 уч.-2018p. 2-11 класи
137 уч.-2017p.
163 уч. -2016p.

2. Всеукраїнський інтерактивний конкурс з природничих
дисциплін «Колосок»,
«Осінній колосок»

Постолатій С.М. 363 уч.-2019р.
366 уч.-2018р.
327 уч.-2017р.
357 уч.-2016р.

3. Міжнародна природнича гра «Геліантус»
http://helianthus.com.ua/

Боднар О.П. 130 уч.-2019р.
120 уч.-2018р.
53 уч.-2017р.
60 уч.-2016р.

4. Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Олімпус» Максимович З.М. 69 уч.-2019р.



47 уч.-2018р.

5. Міжнародна гра із зарубіжної літератури «Sunflower» Кривошей О.А. 34 уч- 2019  5-10 кл.
31 уч.-2018р.
43 уч.-2017р.

Назва конкурсу Місце Учні Учитель

1. Міський конкурс-есе «Красномовтво
без обмежень»

І місце

ІІмісце

Петренко Еммануїла
Лісний Маркіян 11-Б

Телішевська Л.С.

2. Міський конкурс малюнків «Пригоди
круасана Джуна» для учнів 6-7 класів у
рамках проекту «Навігатор по
етикетках».

учасники Василина Анастасія (5-Г), Яримович
Марко (6-А), Марущак Роксолана (6-А),
Гуменюк Аліна (6-Б), Гошовська Марія
(6-А) –Л.Ф.; Пона Тетяна (6-В), Заяць
Марко (7-А), Домашовець Віта (7-А),
Хома Максим (7-А), Пелех Анна (7-А),
Щерб’як Мар’ян (7-А), Бартиш
Владислав (7-Б), Марушко Олена (7-Б)

Гольштейн Л.Ф

Гавдульська І.Я.

3. Міський конкурс «Хімічні реалії»
(науково-дослідницька номінація),

Переможці I
етапу

Кохан Д, Пацюрко А., 10Б Гойда Н.В.

4. Міський конкурс 11.12.2019 «Запроси
фізику до себе»

Спільна робота учнів 3-Д класу і 9-В
класу (Драчук Вікторія і Питель
Вікторія))

Русин А.В.



5. Міський конкурс «Збережи життя
Ялинці»

ІІ місце Денько Ю. Постолатій С.М.

6. Районний конкурс «Мій рідний край» ІІ місце 6-А кл. Савенець Н.М.

7. Обласний конкурс «Квітковий
вернісаж»

І місце Денько Ю.
Симко В.

Постолатій С.М.

8. Обласний конкурс тематичних
малюнків з нагоди Дня вшанування
ліквідації наслідків на
Чорнобильській АЕС

І місце Мелех Маркіян 6-Вкл. Чалий Ю.В.

9. Міський конкурс ораторської
майстерності серед учнів 7-10 класів
м. Львова

І місце Алфавіцька Марта 10А

10. Конкурс Львівське Рондо Напрямок:
“Історія Львівських вулиць в іменах
видатних осіб” Тема роботи: “Вулиця
Богдана Хмельницького»

ІІ місце Олійник Вікторія Мудрик Марія
Тютюнник Анна 8А

Савенець Н.М.

11. Всеукраїнська краєзнавча експедиція
учнівської молоді «Моя Батьківщина
– Україна». Напрямок експедиції
«Козацькому роду нема переводу»,
«Наш земляк Ю.Ф. Кульчицький –
герой Відня».

IIмісце Бойцун Ангеліна,
Горбаль Настя 9В

Притула С.В.

12. Учасники міської програми «Великий
день маленьких громадян»

Симко Вікторія10-А
Яремків Вікторія-4Б



13. Всеукраїнська краєзнавча експедиція
учнівської молоді “Моя Батьківщина
– Україна”, напрям експедиції
“Духовна спадщина мого народу.”

IIмісце Захаревич Христина 11А Садоха Н.Б.

14. Районний етап Всеукрайнської
краєзнавчої акції учнівської молоді
“Українська революція:100 років
надії і боротьби” у напрямі
“Український національний
визвольний рух 1930-х років, періоду
Другої світової війни та у повоєнні
роки

IIмісце Симко Вікторія10-А Садоха Н.Б.

15. Всеукраїнська краєзнавча експедиція
учнівської молоді “Моя Батьківщина
– Україна”, напрям експедиції
“Духовна спадщина мого народу.
Історія Львівської ляльки”

ІІ місце Зарецька О, Сухай І. 9Б Савенець Н.М.

16. «Сурми звитяги», номінація
«Декоративно-тематична композиція»

ІІ місце Денько С. – 7-В Денько Г.М.

17. Призери районного етапу
«Міжнародного конкурсу ім. П. Яцика

Боднар Соломія-8-А Яремків
Вікторія-4Б

18. Всеукраїнський дистанційний
інтернет фестиваль-конкурс читців
«ART soul 2020»

3місце Струтинський

Матвій

Ревенко Т.С.



19. Участь учнів 1Б кл у Всеукраїнській
олімпіаді з української мови
«Всеосвіта Весна 2020»

Диплом
Переможця
за 1 місце-6
учн.

2 місце-5
учн.

3 місце-6
учн.

17 учнів Човган Н.Б.

20. Участь учнів 1Г кл. у Всеукраїнській
олімпіаді з української мови
«Всеосвіта Весна 2020»

Диплом
Переможця
за 1 місце-4
учн.

2 місце-3
учн.

3 місце-3
учн.

24 учасники Должанська Л.І.

21. Участь в онлайн-курсі
Вчи.юа-міжнародна онлайн
платформа, де учні початкової школи
усієї України вивчають математику в
інтерактивній формі

1 Кухар Злата
2.Вацлав Максим
3.Лідиховський Максим
4.Лошманов Олександр
5.Фурманевич Давид
6.Вовк Олег
7.Дорошенко Юрій
8. Кулич Валерія
9.Іванець Юлія
10.Стельмащук Ангелін

Ігнатова Т.С.

22. Участь в інтернет-олімпіадах «На
Урок» (осінь)

6 переможців
з біології:

Гораєцький Ю. (9-А) – Диплом І ступеня
Вітюк Є, Перетятко І., Бик Т.. Гулаєвич Д.

Постолатій С.М.



23. Участь в інтернет-олімпіадах «На
Урок» (зимова сесія)

Боднар Соломія –Диплом І ступеня (8-А),
Терещенко Діана – Диплом І ступеня
(8-В))

Гавдульська І.Я.

24. V Всеукраїнська інтернет-олімпіада
«На Урок» з біології

Пелех Анна – Диплом ІІ ступеня (7-А),
Кулай Богдан – Диплом ІІ ступеня (7-А)

Гавдульська І.Я.

25. V Всеукраїнська інтернет-олімпіада
«На Урок» з основ здоров’я

Марушко Олена – Диплом ІІІ ступеня
(7-Б), Гермак Ірина – Диплом ІІІ ступеня
(7-Б))

Гавдульська І.Я

26. Інтернет-олімпіада «Зима – 2020» на
сайті «На урок»:

І м.,

ІІ  м

ІІІ м.,

ІІІ  м

ІІ м.,

ІІІ м.,
ІІІ м.

Яремович М.   Сухай  М.  6Акл.

Копчик Н.  , Стегній М.  І

Федишин О.
учні 8- Г  класу
Сушицька О.   Медведюх А.
учні 9-А класу
Довбуш О. ІІ м., Гораєцький Ю.  ІІІ м.,
учні 9-Б класу
Співак С. ІІІ м.Гула  Н..

Цьолків У.Б.

27 V Всеукраїнська інтернет-олімпіада
«На Урок» з  математики ІІ місце

III місце

Учні 6-х класів:
Копчик Назар(6А),
Бєган Аліна(6А),
Мелех Маркіян(6В),
Устименко Дарія(6А),
Яремович Марко(6А),
Хом’як Роман(6В),
Шпех Максим(6В)

Слоцька Н.В.

28 Квіз «Наш Шевченко»  в IT’s School ІІІ м. 9-А Цьолків У.Б.

29. Кінофестиваль серед учнівської
молоді м. Львова на тему: «Екологія

планети в небезпеці: SOS» -

ІІ місце Постолатій С.М.



30 Настільний теніс Район І місце
Область
ІІ місце

Гайзлер Михайло
Кукурудза Олег та Ярина

Андрушко О.В.

Щоб посилити інтерес учнів до навчальних предметів, поглибити прагнення до пізнання і саморозвитку, у школі впродовж навчального
року були проведені інтегровані тематичні дні: збережемо довкілля рідного краю, енергія-джерело життя, добро починається з тебе, між
минулим і майбутнім, шануємо традиції свого народу, фінанси очима дітей, книга-мій друг і порадник, я українець і цим пишаюсь, родина
–найвища цінність , матеріали яких оформлено у звітах і розміщені на сторінках «Методичного навігатора».

Проаналізувавши рівень методичної роботи з реалізації науково-методичної проблеми можна сказати, що впровадження інноваційних
технологій в методичну роботу позитивно позначилось на формуванні професійної майстерності педагогів, створило сприятливі умови для
розвитку творчого потенціалу педагогів, їх саморозвитку та самовдосконалення. 2019/2020 навчальний рік- напружений і особливий. Цей рік
увійде в історію освіти України саме через свою незвичайність і напруженість, адже з 16 березня 2020 року в Україні запровадили режим
карантину через пандемію коронавірусу. З цього дня освітяни мусили шукати шляхи, як організувати навчання дітей у нових умовах.

Педагоги нашої школи досить швидко налагодили онлайн-навчання. У класах Zoom, у вайбері, скайпі та на інших онлайн-платформах
одночасно працювали вчителі, діти, батьки, тому навчальний процес продовжувався.

У додатках Google для освіти – Google Class Roоm зареєстровані аккаунти всіх педагогічних працівників, бібліотекарів, соціального педагога,
психолога, педагога-організатора, всіх учнів 1-11 класів. Вчителем інформатики Палій О.Б. для вчителів було проведено індивідуальні
консультації, створені навчальні відеоуроки по роботі з додатками Google, які розповсюджувались в групах і були створені для роботи під час
карантину. Не все було просто, але інформаційна і законодавча підтримка МОН України, самонавчання, обмін досвідом, переконаність у тому,
що навчальний процес зупиняти не варто забезпечили школярам можливість успішно завершити навчальний рік.

У 2020-2021 навчальному році шкільним методичним об’єднанням, творчим групам учителів - предметників необхідно працювати над
підвищенням рівня якості знань учнів; підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад з інформатики, інформаційних технологій, фізики;
покращувати результативність участі в інтелектуальних конкурсах; активізувати взаємовідвідування уроків та заходів колегами предметів
одного циклу; інтенсифікувати роботу учнів з написання науково-дослідницьких робіт МАН; урізноманітнювати форми проведення засідань
методичних об’єднань, творчих груп; спланувати роботу з педагогами з виконання рекомендацій за наслідками внутрішкільного контролю;
сприяти покращенню матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

Ви погодитесь зі мною, що якою б потужною не була матеріально-технічна база школи основним її багатством є вчитель і лише він.

Позитивні результати праці за навчальний рік Завдання для вдосконалення:



орнанізація методичної роботи у навчальному закладі забезпечила
високу ефективність навчально-виховного процесу

домагатися і на далі урізноманітнення форм, методів та прийомів
роботи учнів на уроках;
посилити роботу над впровадженням сучасних технологій навчання
кожним педагогом
покращити роботу з дистанційного навчання

Результативність навчально-виховного процесу



Результати праці – це основний показник діяльності навчального закладу. Одним з найважливіших результатів є якість навчання. За
результатами середній бал навчальних досягнень у 2019/2020н.р.







Рівень навчальних досягнень учнів 11-го класу за підсумками ЗНО, як ДПА у 2019 року

Одним із високих показників будь-якогонавчального закладу є результати ЗНО його випускників

Дата
написанн
я роботи

К-сть
учнів
за
спис
ком

К-сть
учнів,

що
писали
роботу

Високий Достатній Середній Початков
ий

К-сть % К-ст
ь

% К-ст
ь

% К-ст
ь

%

21.05.201
9

Математика у формі ЗНО
55 27 2 7,5 13 48,1 10 37 2 7,5

23.05.201
9

Українська мова у формі ЗНО
55 55 19 34,5 25 45,5 10 18,2 1 1,8

28.05.201
9

Англійська мова у формі ЗНО
55 36 8 22 19 53 9 25 0 0

30.05.201
9

Фізика у формі ЗНО
55 3 0 0 3 100 0 0 0 0

04.06.201
9

Історія України  у формі ЗНО
55 31 12 39 17 55 2 6 0 0

06.06.201
9

Біологіяу формі ЗНО
55 5 2 40 2 40 1 20 0 0

11.06.201
9

Географія у формі ЗНО
55 6 1 17 4 66 1 17 0 0

13.06.201
9

Хімія у формі ЗНО
55 2 1 50 1 50 0 0 0 0

Порівняльння якості результатів ДПА-ЗНО у період з 2016 по 2019 рр. подано у наступних діаграмах.









Результати участі учнів школи в предметних  конкурсах, турнірах, змаганнях у 2019-2020 навчального року надані в таблиці:
Міжнародний природничий
інтерактивний конкурс «Колосок»
Осінній – 2019           Весна-2020
366учнів 330 учнів
Координатор: Постолатій С.М.

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»
Кількість учасників – 285 учнів
Координатор: Шишка О.М.

Конкурс з англійської мови «Гринвич»
Кількість учасників – 72учнів.
Коодинатор:Плечій Г.І.

VIII Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Орлятко»
Кількість учасників:12
Координатор :Плечій Г.І.

Міжнародний учнівський конкурс юних істориків
«ЛЕЛЕКА – 2020»
Кількість учасників – 158
Координатор: Притула С.В.

Міжнародна природознавча гра «Геліантус»
Кількість учасників –96
Координатор: Боднар О.П.

http://www.kangaroo.com.ua/


Міжнародний конкурс з інформатики та
комп'ютерної вправності "Бобер"
Кількість учасників – 229
Координатор: Палій О.Б.

Всеукраїнський фізичний учнівський конкурс  «Левеня»
Кількість учасників-96 учнів
Координатор: Русин А.В.

Міжнародна гра із зарубіжної літератури
«Sunflower»-
Кількість учасників – 31 учень.
Координатор:Кривошей О.А.

Всеукраїнський мовний конкурс з англійської мови «Олімпус» - 56учнів.
Координатор:Максимович З.М.

Наступність дошкільного навчального закладу та школи

З метою забезпечення наступності у навчально-виховному процесі підписана угода про співпрацю з дошкільним навчальним закладом
№ 187 та школою. На сьогодні склався певний алгоритм роботи школи по підготовці дітей до школи, створення умов для позитивної адаптації
майбутніх першокласників у школі:
видання наказу про роботу з дітьми п'ятирічного віку (жовтень);
ознайомлення з перспективною мережею (вересень);
уточнення списків майбутніх першокласників (жовтень);
знайомство вчителя з родинами майбутніх першокласників (листопад);
проведення батьківських зборів з метою знайомства з умовами навчання (вересень);
оголошення (на сайті)  про роботу Школи майбутнього першокласника;



робота Школи майбутнього першокласника (листопад-травень);
проведення педагогічної ради, семінарів з метою опрацювання передового педагогічного досвіду з даного питання та впровадження його в
практику роботи школи;
батьківські збори батьків майбутніх першокласників (квітень).

Робота шкільної бібліотеки
Шкільна бібліотека є структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення

навчально-виховного процесу. Свою роботу вона організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої
документації.

У 2019 -2020 навчальному році робота бібліотеки була побудована згідно Закону України «Про бібліотечну справу» від 27.01.1995
№32/95 ВР, наказу МОН України від 14.05.1999 р. № 139 «Про затвердження Положення про бібліотеки ЗНЗ», постанов Кабінету Міністрів
України, відповідних наказів Департаменту освіти Львівської обладміністрації,  департаменту освіти і науки Львівської міської ради,

Робота бібліотеки ведеться згідно річного плану. Вона спрямована на національно-патріотичне, громадське, трудове, естетичне виховання;
виховання культури читання учнів, керівництво позакласним читанням; поповнення і збереження книжкових фондів. Робота бібліотеки в
2019-2020 навчальному році спиралася на вирішення завдань по інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу та здійснювала
інформаційно-бібліографічний супровід упровадження Державних стандартів освіти, переходу до Нової української школи.
Бібліотека протягом року:

Здійснювала системну, цілеспрямовану допомогу школярам в успішному засвоєнню навчальних програм, розвитку їх творчого
мислення, пізнавальних інтересів і здібностей з використанням бібліотечного ресурсу;

надавала інформаційну підтримку педагогічним працівникам у підвищенні методичної культури та педагогічної майстерності,
допомогу в діяльності вчителів й учнів в освітніх проектах;

формувала в учнів навички незалежного користувача бібліотеки, навчала користуватися книгою й іншими носіями інформації,
пошуку, відбору й критичній оцінці інформації;

удосконалювала традиційні й освоєнні нові бібліотечні технології. Забезпечувала можливості найбільш повного й швидкого
доступу до документів. Надавала  методичні  консультаційні допомоги педагогам, учням та їх батькам в одержанні інформації.

Використовувала різні форми проведення масових та інформаційних заходів.
Проводила он-лайн зустрічі в період карантину.

Саме тому бібліотека школи стала інформаційним центром як для учнів, так і для вчителів, одним із важливих напрямків роботи якого є
формування інформаційної культури читачів з використанням різних джерел інформації.

Протягом 2019-2020 навчального року бібліотека продовжувала формування бібліотечного фонду, який відповідав би за змістом освітнім,
виховним та інформаційним потребам, а також забезпечувала бібліотечне обслуговування учнів та вчителів.

Станом  на 01.06 2020 р. кількість літератури всього – 26450  з них
22013  підручники



4437    худ. Літ
відвідування           1796
видано                    15695 книг
читачів                   1308

Рівень забезпеченості підручниками:

3 кл
7 кл.                   Очікується надходження підручників  за новою

програмою

1 кл.-94%
2 кл.-97%
4 кл.- 94%
5 кл.- 80%
6кл.- 98%
8 кл.-100%
9 кл.–100%
10кл.-100%
11кл.-87%

Згідно наказу МОН №1228 кошти, одержані від списання літератури будуть використані для придбання необхідних підручників

Інформаційна робота бібліотеки
Дні Інформації  - 3
Виставки нових надходжень – 10
Списків літератури                  - 15
Тематичних виставок              - 43
Книжкових поличок              - 35
Бесід індивідуальних та масових – 47
Презентацій – 14



Онлайн зустрічі на платформі Zoom – 49

Протягом навчального року були визначені конкретні форми інформування кожної категорії читачів з урахуванням їхніх потреб.
Продовжувалося формування довідково-інформаційного фонду, були проведені виставки

- «В нас єдина мета – Україна одна, нездоланна ніким і ніколи»;
- «Знайомтесь нові книжки»;
- «Уклін тобі, мій сивий Львове»;
- «Небесна сотня – новий символ незалежності   України»;
- «Краща мова єднання українська»;
- «Голодомор – чорна сповідь моєї Вітчизни»;
- «Дитячий книголенд» ;
- «Світ врятує доброта. Булінг»;
- « Тривожні дзвони Чорнобиля».
Певна робота проводилась бібліотекою щодо популяризації літератури, з цією метою були організовані зустрічі з письменниками - Леся

Кичура, Леся Берест, Леся Відута , Ірина Мацько, Сашко Дерманський. Протягом поточного навчального року бібліотекарі постійно
розширювали бібліотечно-інформаційні послуги на основі вдосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи.
Введення в роботу новітніх технологій (комп’ютерні презентації, слайд-шоу, квести, проекти, буктрейлери, букслем (реклама, підготовлені
виставки до ювілейних дат письменників, видатних людей, міжнародних днів).

Цього річ бібліотекарі та вчителі школи взяли участь у панельних дискусіях «Роль літератури рідного краю в сучасному освітньому
просторі»,
«Зміна ролі та пріоритетів діяльності шкільної бібліотеки в умовах реформування освіти». На яких обговорили :

1. Якою мірою вивчення літератури рірного краю сприяє формуванню особистості учня;
2. Методи і форми роботи, співпраці бібліотекаря і вчителів – філологів;
3. Роль уроків “Література рідного краю” у підвищенні читацького інтересу школярів.

Діяльність шкільної бібліотеки у 2019 -2020 навчальному році була спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до
книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне
сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.

Особлива увага приділялася широкій популяризації української сучасної літератури, літератури з питань освіти, історії і культури
українського народу та поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.

Отримуючи нову літературу, бібліотекою готувались «Зустріч з новими книгами», організовано відкриті перегляди літератури та
періодики «Знайомтесь нові книжки». На бібліотечно-бібліографічних уроках діти вчились користуватися книгою і опановували навички
спілкування.

Пробудженню інтересу до довідкової та науково-популярної літератури сприяло використання таких форм позакласної роботи як ,
конкурси, колективна робота, тематичні уроки та свята.



Колективна робота:
«Книга вчить як на світі жить» (Лікуємо книги)
Переддень Святого Валентина (Майстер клас з виготовлення валентинок)
«Тризуб – наша гордість і слава»(День державного герба)
Створюємо лепбук памяті «Тарас Григорович Шевченко 1814-1861»
«Майстерня радості» (До Міжнародного дня захисту дітей)

Слід відзначити активну участь бібліотеки у проведенні щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, який проходив під
гаслом: «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини». Метою якого є реалізація основних пріоритетів Нової української школи.
Особлива увага в ході проведення місячника приділялася видовищній інформації, що спонукає школярів звертатися до книг та пробуджує
інтерес до читання; популяризації літератури та інтернет-сервісів; поповненню бібліотечного фонду документами з різних галузей знань.

У популяризації основ бібліотечно-бібліографічних знань використовувалися найрізноманітніші методи: бесіди, лекції, бібліотечні уроки,
практичні заняття, повідомлення учнів, різні види змагань, конкурсів. Крім того в класах була проведена бесіда, презентації про збереження
підручників.

Протягом року бібліотекою було проведено чимало цікавих і захоплюючих заходів:
Літературна година «Лесю! Перед безсмерттям зоряним твоїм ми низько голови склоняємо в пошані»
Філологічне занурення «Рідна мова  моя пелюсткова – ти у серці народу живеш»
«Школа ввічливості. Краще переконувати словами ніж кулаками»
Поезія Т. Шевченка « Своїм сином пишається Україна» 1-4кл.
Конкурс на кращого читця поезії Т.Шевченка. 5-9 (До Дня української мови та писемності)
Квест " Мова – чарівниця» 8-і класи.
Літературно-музична вітальня «Кобзарю! Знов до тебе я приходжу»
Бібліотечний урок «Розвиток звязного мовлення.» Опис сучасної бібліотеки -трансформера.

Поповнено фонд художньою, науково-популярною літературою для учнів.
В зв’язку з епідеміологічною ситуацією та введенням карантину були організовані зустрічі з дітьми на платформі Zoom. В основному

зустрічі проходили у форматі бесіди, вікторини чи гри. Були висвітлені такі теми :
«З родини йде життя людини». До дня родини
«Вдягни синочку, вишивану сорочку…»
«Травневим цвітом вкрилася земля…»
«Сторінками життя Юрія Винничука. Повість –казка «Місце для Дракона»»
«Світ врятує доброта». Булінг
«Вчимося жити разом». Протидія булінгу.»
«Гіркий присмак першого кохання» ( за твором В. Чемериса Вітя + Галя або Повість про перше кохання)
«Що за дверима музею?»  (Міжнародний день музеїв )
Інтелектуальна гра «Найрозумніший»



Вікторина «Правила поведінки учнів влітку»
«Майстерня радості» (До Міжнародного дня захисту дітей)
Таким чином, зміст роботи бібліотеки був спрямований на те, щоб формувати духовний світ дитини і сприяти гармонійному розвитку

особистості, яка здатна бути спадкоємцем і продовжувачем прогресивних національних традицій.

Виховна робота

У 2019 – 2020 н. р. виховна діяльність школи була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», державних національних програм: програми профілактики правопорушень, Загальнодержавної програми забезпечення профілактики
ВІЛ – інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ – інфікованих та хворих на СНІД на 2019– 2020 роки, програми протидії поширенню
наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин , на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) .
Виходячи із можливостей школи виховний процес був спрямований на виконання наступних завдань:
Формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів, правової
свідомості.
Створення сприятливих умов для співробітництва вчителів, учнів та їх батьків, як необхідної умови запобігання відхилень у поведінці учнів.
Створення умов для розвитку інноваційної особистості та творчої самореалізації кожного учня.
Формування позитивних загальнолюдських цінностей.
Зазначені завдання були спрямовані на виконання основної мети виховної роботи у школі, а саме – виховувати учня активним свідомим
громадянином незалежної держави, формувати здатність до адаптації у суспільному житті.
Для реалізації цих завдань у школі був розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани педагога-організатора,

соціального педагога, практичного психолога, а також розроблено заходи і програми, які охоплюють всі напрями виховання:
ціннісне ставлення до природи (екологічне виховання);
ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави ( громадсько-патріотичне виховання);
ціннісне ставлення до людей (морально-етичне виховання);
правове виховання;
ціннісне ставлення до праці (трудове виховання та профорієнтаційна робота);
ціннісне ставлення до мистецтва (художньо-естетичне виховання;)
ціннісне ставлення до себе (фізичне вдосконалення і виховання потреби здорового способу життя);
родинне виховання;
пропаганда здорового способу життя.
Виховна робота побудована за тижневою системою, враховуючи всі напрямки.



Виховання особистості здійснюється під впливом педагогічного колективу, учнівського колективу, сім’ї, громадськості. Головне завдання
виховної діяльності школи - створення умов для активної життєвої позиції учнів, громадянського самовираження і самореалізації,
максимального задоволення потреб учнів в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку.

Патріотичне виховання учнів
Формування патріотизму, відповідальності за долю нації, держави;

виховання розуміння високої цінності українського громадянства, внутрішньої потреби бути громадянином України;
формування поваги до Конституції України, державної символіки: Герба, прапора, Гімну України.
збереження і продовження українських культурно-історичних традицій;
виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, історії;
формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу;
формування соціальної активності;
виховання правової культури особистості;
формування й розвиток духовно-моральних і загальнолюдських цінностей;
формування в учнів потреби до праці як першої життєвої необхідності, високої цінності й головного способу досягнення життєвого успіху;
сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;
виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності.
Організаційно-методична діяльність з національно-патріотичного виховання учнів: розгляд стану реалізації заходів національно-патріотичного
виховання учнів на засіданнях педагогічної ради, творчої лабораторії національного виховання, нарадах при директорові.
забезпечення використання державної символіки України під час проведення масових заходів.
забезпечення висвітлення заходів національно-патріотичної спрямованості, які реалізуються закладом, в засобах масової інформації.

Флешмоби «5 колосків-100 зернин», Україна- єдина європейська держава», «Крила Небесні Сотні», «Мова єднання», «Діти Сонця» , 20
лютого 2020 року  у 1-11 класах проведено  Урок пам’яті «Жива історія Майдану» із залученням учасників Революції Гідності .
Фото-флешмоб «З любов'ю до книжок», урок-флешмоб «Це важливо»( 13 листопада у Міжнародний день незрячих.), акція-флешмоб «Посади
дерево-збережи планету» онлайн -флешмоби «Одягни вишиванку та зроби фото», «Вишивана поезія»(під час дистанційного навчання).

На високому естетичному рівні проведені відкриті виховні заходи: У навчальному закладі відбулися заходи: Цикл зимових свят (учні 1-х
класів-кл.кер.Ревенко Т.С,Човган Н.Б.,Ігнатова Т.В,ДолжанськаЛ.І., Васько І.В.), «Ми сини і дочки України, а вона, мов матінка для нас!» -2-Д
клас,кл.кер.Кужим І.Ф.) , «Українські вечорниці»-3-Б клас,кл.кер.Беньо Н.Б., «Посвята в козачата»- 3-В клас, кл.кер.Посувайло О.Б., «
Прощання з Колядою»-4-Д клас ,кл.кер. Заверуха Г.Д., « Шевченко у ріднім серці»- 9-В, 6-В клас,кл.кер.Олексюк Л.М.,Садоха Н.Б., « Мово моя,
барвінкова!» 6-Г клас ,кл.кер.Боднар З.Б., 90-річчя ОУН -7-В, 7-Г клас,кл.кер, Притула С.В.,Горобець В.Д., «А Сотня в небо відлетіла..»-8-Б
клас,кл.кер. Максимович З.М.,  «Прощання з колядою»-10-А,10-Б,10-В класи ,кл.кер.: Постолатій С.М.,Сеник О.Б.,Русин А.В.;
«День Вчителя» -11-А,11-Б класи,кл.кер.Гойда Н.В.,Телішевська Л.С.



Участь педагогів, учнів школи в акціях : щорічна тиха акція «Ангели пам’яті», «Запали свічку», «Незабудка пам’яті»; "Жменька
зерна-жменька тепла", «Ланцюг єдності українського народу», «Миколай про тебе не забуде», «Подаруй цукерку воїну АТО», «Будь
милосердним» (будинок престарілих с.Журавне), «Подаруй книгу», «Збережи довкілля»- збір макулатури- всього зібрано школою 1т 120 кг,
XIX Всеукраїнський радіодиктант до Дня писемності,участь у районному фестивалі «Сурми звитяги»

Учні школи здобули призові місця у Всеукраїнській краєзнавчій експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»: номінація
«Духовна спадщина   мого роду» - робота «Наш земляк Юрій-Франц Кульчицький – герой Відня» - уч. Бойцун Ангеліна, Горбаль Анастасія –

ІІ місце (вч. Притула С.В.); номінація «Із батьківської криниці» «Історія львівської ляльки. Крутися, мотанко!» - уч. Зарецька Оксана, Сухай
Ірина – І місце (вч. Савенець Н.М.). Участь учнів школи у Всеукраїнській краєзнавчій акції учнівської молоді «Українська революція: 100
років надії і боротьби»: робота «Діяльність Р.Дашкевича» - уч. Симко В.(вч. Садоха Н.Б.). Під час дистанційного навчання,21.05.учні 9-В
кл.(кл.кер.Олексюк Л.М.),8-В кл.(кл.кер.Новіцька Н.М.) взяли участь в онлайн- конференції «Зустріч із франкознавцем, директором дому І.
Франка Б.Тихолозом до Дня вишиванки «Від малого Мирона до Великого Каменяра, або Як стати генієм?» (12 уроків від Івана Франка).

Морально-духовне виховання

Морально-етичне виховання спрямоване на прищеплення та розвиток почуття моралі, міцних переконань, постійно перебувати в центрі
уваги колективу. Протягом року в школі проходили заходи: Відповідно до заходів ЛМР на відзначення 75-х роковин від дня смерті
митрополита Андрея Шептицького, листа Навчально-методичного центру освіти м. Львова УО ДГП ЛМР №845 від18.11.2019 р. «Про
відзначення 75-х роковин від дня смерті митрополита Андрея Шептицького у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького» та з
метою формування у сучасних школярів пам’яті до славетної постаті в українській історії, вчителем християнської етики Зварищуком А.В.
проведений урок 13 грудня 2019 року у Національному музеї імені Андрея Шептицького «Дороги доброти Митрополита Андрея» з учнями 4-Б
класу. Духовно збагачуються школярі на уроках образотворчого мистецтва, взявши участь у міському конкурсі малюнка, присвяченого пам’яті
Митрополита Андрея Шептицького «На кордоні совісті» та відзначені дипломами: Куличний Р., Кіш Я., Терещенко Д., Качмар В., Марушко О.

06 вересня 2019 року учні 4-Д класу разом з класним керівником Г.Д.Заверухою та вчителем християнської етики О.Ю Лемішко відвідали
Страдчансьнку печеру-монастир, де отримали благословення від священників на весь навчальний рік. Творити добро-місія християнина. Учні
школи разом із вчителями Олексюк Л.М, Андрушко О.В., Садоха Н.Б., впродовж багатьох років дарують свою любов, увагу, доброту,
небайдужість вихованцям РЦ с.Біберки. Св. Миколай і цього року щедро наділив подарунками кожного з них. Майстер-класи «Виготовлення
Стрітенської свічки»,Третій шкільний фестиваль «Коляда йде Україною», Андріївські вечорниці.

Превентивне виховання

Серед заходів превентивного виховання, яке передбачає попередження злочинів і злочинності серед неповнолітніх, попередження булінгу
мали місце такі як бесіди, зустрічі з батьками, відвідування вдома, співпраця з ЮП Шевченківського відділу поліції та відділом «Служба у



справах дітей» Шевченківського району Управління «Служба у справах дітей» ДГП ЛМР.Важливе місце у роботі з соціальної адаптації
належить шкільному психологу. Проведення анкетувань, опитувань за темами , тренінгові заняття «Привіт, Конфлікт», заняття з елементами
тренінгу «Клубок відносин», «Червоне світло»; з метою запобігання правопорушень була проведена психоедукаційна та психодіагностична
робота у 5-А, 4-Д, 8-А класах, заняття з елементами тренінгу «Я і мої права», «Як себе уберегти», «Безпека в інтернеті», «Торгівля
людьми».,«Шкідливі звички», «Моя самооцінка», «Адаптація учнів 1-х,5-х класів до школи» тощо дають можливості не тільки з’ясувати
ставлення та обізнаність дітей до соціальних проблем, а накреслити шляхи відповідної роботи з дитиною.

Відповідно до річного плану роботи школи, на засіданнях педагогічної ради слухались питання:
«Шляхи забезпечення творчого співробітництва педагогічного колективу учнів і батьків в умовах демократизації школи»;
Меморандум співпраці між усіма учасниками освітнього процесу (педагогами, учнями, батьками)»;
«Шляхи виявлення та попередження булінгу в освітньому закладі».

Вагоме значення у профілактичній роботі з булінгу відіграють Тижні правових знань, зокрема з 16.09 по 21.09.2019р у школі проводився
Всеукраїнський тиждень з протидії боулінгу «Стоп Булінг», під час якого учні 5-6-х класів спілкувалися із Ст. інспектором з ЮП
Шеченківського ВП ГУНП у Л/о ст.лейтенантом поліції Ковальчук О.В .на тему «Що таке булінг та відповідальність за свої вчинки».
Педагогом-організатором школи Сторожук Ю.М. та членами учнівського самоврядування проведено з учнями 1-4-х класів «Аукціон правил
безпечної поведінки», під час якого діти вивчали основні правила безпечної поведінки на вулиці та в інтернет-просторі; на занятті «Змінюй
негативне ставлення до інших», «Допоможи собі, рятуючи інших», «Стережись! Бо, що посієш, те й пожнеш» .Педагог вела розмову з учнями
8-9-х класів про небезпеку, яка їх оточує;учні вчились говорити «Ні» у змодельованих ситуаціях. Класними керівниками 9-х класів проведено
годину спілкування «Кібербулінг –порушення прав людини», переглянуто відеопрезентацію «Булінг в школі. Як його розпізнати?». Учні 8-10-х
класів переглянули відеоролик «Булінг Stops Тут”, який створили учні нашої школи (вч. Садоха Н.Б., Притула С.В.). У шкільній бібліотеці
працює постійно діюча книжково-журнальна виставка «Булінг. Стоп агресія!». Проводились зустрічі учнів із працівниками ЮП
Шевченківського відділу поліції: старшим лейтенантом Ковальчук О.В. та інспектором Дзелендяк О.О.: 10 вересня 2019 року у Всесвітній день
запобігання самогубствам для учнів 6-В класу (класний керівник Н.Б.Садоха) практичним психологом школи Н.А.Процик проведений урок на
тему "Посміхнись життю, ти йому подобаєшся!». 06 листопада 2019 року відбулася зустріч учнів 10-Б класу із інспектором відділу зв'язків з
громадськістю Управління патрульної поліції у Львівській області Олегом Мельником на тему «Відповідальність підлітків перед законом».
Учні довідалися, що таке адміністративна та кримінальна відповідальність підлітків. Кожен учень зміг висловити свою думку щодо цих понять.
Наводились приклади порушення, дізналися, які є засоби захисту власного життя. У школі проводились заходи по відзначенню 30-річчя
Конвенції ООН про права дитини:уроки з правознавства у 9-х класах «Права людини. Загальна Декларація прав людини. Конвенції ООН про
права дитини» (вч. Притула С.В.); «Права дитини у малюнках» (вч. Чалий Ю.В.); «Казка про права» (кл.кер.1-4-х кл.); тренінг «Реалізовуємо
свої права» (Процик Н.А., пр.психолог).

Класними керівниками ведуться зошити педагогічних спостережень, в яких фіксується проведена робота з батьками та дітьми «групи
ризику»: 6-Г (кл. кер. Боднар З.Б.) розмови класного керівника, адміністрації школи з матір’ю учня класу Октисюка Марка - Октисюк О.Я.
стосовно жорстокого поводження з учнями класу; 5-Г клас (кл. кер. Півтораніс Г.М.) - проведена робота з батьком учня Кусого І.В. Кусим В.В. з
питання неадекватної поведінки учня до однокласників та вчителів (було складено Акт на учня Кусого І.В., який вчинив побиття кл. кер.



Півтораніс Г.М.). Практичним психологом школи Процик Н.А. проведена робота з учнями, які стоять на внутрішкільному обліку: Октисюком
М. (6-Г кл.), Кусим І. (5-Г кл.). З учнями даної категорії проводились профілактичні бесіди, розмова з вчителями з приводу поведінки на
уроках. Надані консультації батькам щодо більш відповідального ставлення до виховного процесу в сім’ї, рекомендації щодо вікових
особливостей дітей, виховання позитивних якостей, умінь реагувати у конфліктних ситуаціях. Проводились індивідуальні бесіди з учнями по
фактах неприязних стосунків між однолітками, незадовільної поведінки під час уроків та перерв. Надання їм рекомендацій щодо поведінки у
колективі, взаємодії з однолітками. Важливою складовою виховної роботи під час дистанційного навчання є попередження правопорушень
серед школярів, зокрема протидія булінгу. 04 травня - Міжнародний день протидії булінгу. Сплановані цікаві заходи дали можливість учням в
онлайн-режимі ще більше дізнатись про булінг та запобігти йому:

пройшли онлайн-тест «Чи можемо ми розпізнати булінг»;
вирізали долоньки, робили на них надписи :чим ми можемо допомогти один одному;
розповідали, які є види булінгу та чим вони відрізняються один від одного;
малювали «Коктель емоцій» - ділилися своїм настроєм, тобто коктелем з близькими;
переглядали відео із ситуаціями булінгу, обговорювали їх, робили висновки: чому не можна так робити.
Виготовили унікальні плакати, зняли відео, що #діти проти булінгу.
онлайн –конференції з учнями «Стоп-Булінг!»;
вікторина «Світ врятує доброта»;

Більшість педагогів пройшли вебінари та отримали сертифікат «Протидія та попередження булінгу в навчальних закладах» на порталі
Prometheus, курсу    «Недискримінаційний підхід у навчанні».
На батьківських зборах у 1-11-х класах впродовж навчального року були розглянуті питання правовиховної роботи: «Як сформувати у
дитининавички ненасильницького спілкування», «Засоби впливу на дитину», «Дозвілля школярів», «Шкідливі звички».
.

Розвиток інтелектуальних здібностей учнів

Впродовж навчального року класними керівниками, вчителями та педагогом-організатором проведена достатня виховна робота: ранки,
усні журнали, виставки малюнків, участь у конкурсах: учні нашої школи 20 листопада 2019 року брали участь у міській програмі «Великий
день маленьких громадян» та допомагали в управлінні містом в державних установах. Вікторія Яремків, учениця 4-Б класу, на день стала
начальником відділу ландшафту міста в управлінні екології та природних ресурсів. Разом з іншими дітьми, які стали працювати в управлінні
провела нараду, склала план робочого дня та відвідала Личаківський парк.Вікторія Симко, учениця 10-А класу, була в цей день заступником
міського голови з містобудування. Ознайомилась з департаментом, була присутня на апаратній нараді. Проводила інспекцію. Наші учениці
отримали сертифікати за участь у локальній «Школі Успіху». З метою розвитку творчого й інтелектуального потенціалу старшокласників
,пропагування культури публічного виступу з 17.10-30.10.2019р. проходив міський конкурс есе «Красномовство без обмежень», переможцями
та призерами стали учні 10-11-х класів: Лісний М., Алфавіцька М., Петренко Е., Кулик Х., Подвірний М., Симко В. Свій талант художника
реалізував на обласному конкурсі тематичних малюнків з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС учень 6-В
класу Мелех М., переможець конкурсу.



Щорічно у нашій школі проходить глобальна ініціатива - акція «Година Коду», мета якої - популяризація інформатики серед школярів
усього світу. Для проведення даного заходу були запрошені ментори, працівники ІТ-компаній «Техмеджік»: Р.Пилипенко, який провів урок у
7-Б класі та А.Сорока провів урок у 8-В класі. Вчитель інформатики Якимів-Ткач С.І. провела урок у 6-Г класі «Об’єкти презентації та засоби
керування її демонстрацією», під час якого учні створювали презентації до героя мультфільму. Під час дистанційного навчання з ініціативи
«Едельвейс мистецьке об'єднання#ARTsoul» учні школи стали переможцями у Всеукраїнському дистанційному інтернет-фестивалі (номінація
«читці»): Струтинський М., театральна студія «Непосиди»,Науменко Г., Бац Т., Галянта С.,Симко В. Активними були наші учні в онлайн-
конкурсі на кращу Великодню композицію Львів_Великдень_онлайн та здобули перемогу: Патер Ангеліна, Жеребецький Максим, Гуменюк
Аліна . 16 травня в день Європи, Львівський центр УМКС Люблін провів онлайн-квест серед школярів львівських та обласних шкіл на тему
"Відомі українці в Польщі"-перемогу здобула Драчук Вікторія.

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування в школі діє на добровільних засадах, на основі єдності інтересів, відповідно до Статуту школи, Конституції
України, законів України "Про об'єднання громадян", " Про молодіжні об'єднання та дитячі громадські організації" та Конвенцію про права
дитини. Самоврядування в нашій школі спрямоване на розвиток ініціативи, можливості розкриття організаторських здібностей, підготовку та
проведення різноманітних заходів у відповідності до потреб та інтересів.
Учні парламенту «Барви» під педагогічним супроводом педагога –організатора Сторожук Ю.М., брали участь у заходах :

З 11.11 по 15.11.2019 року проходив Тиждень толерантності: Уроки, конкурси, майстер-класи, тренінги розвивали творчість школярів,
вчили бути спостережливими, кмітливими та креативними. Ранкова зустріч всіх школярів та педагогів компліментами та солодким подарунком;
проведено квест серед учнів 7-8-х класів «Мова-запорука толерантності»; 13 листопада у Міжнародний день незрячих у школі відбувся
Всеукраїнський урок-флешмоб «Це важливо». Спільно із вчителями фізичної культури було проведено турніри із шахів та настільного тенісу, а
також змагання з чирлідингу «Веселі старти» між 3-8 та 5- и класами. Вперше проведено анкетування "Найтолерантніший вчитель", в якому
брали участь учні 5-11-их класів. Спільна співпраця вчителів та учнів у проведенні тематичних Днів кольору наповнює шкільну атмосферу
теплотою, енергією, добротою: цікаво проведено день червоного та жовтого кольору, Піжамний день. Впродовж I семестру члени парламенту
проводили благодійні збори коштів для дітей (складено акт), які потребували матеріальної допомоги: допомога на лікування учениці гімназії
«Престиж» Тупісь Анастасії – вилучено зі шкільної скриньки 3107 грн та 20 євро,які всіх школярів та педагогів компліментами та солодким
подарунком передано заступнику директора гімназії Іващишин М.І.

13.12.2019 року відбувся ІІІ Благодійний гала-концерт «Сузір'я учнівських талантів», під час якого учні нашої школи тішили своїми
талантами усіх охочих, разом чекали новорічно-різдвяних свят; на зібрані кошти 19 грудня 2019 року учнівський парламент «Барви» та
адміністрація школи вручили подарунки від Святого Миколая дітям-сиротам та дитині, батько якої загинув в АТО.

Протягом жовтня-листопада 2019 р. проводилась акція «Збережи довкілля»- збір макулатури; всього зібрано школою 1т 120 кг., 6 жовтня у
школі відбувся "Козацький ярмарок" (на вулиці). Зібрані кошти було перераховано на благодійність.

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWQydxDUKtBy41Bf9t23z0J2W_0hP11xgWGXvkWbLeoD5RBpwkqNJZqnQ3Q16DAhY5mh2QeNzJ-DV7tNL6nWi-7aO-Ah0Q2mLqD4zq25E7G3YJK84SWMgjk5vpDoUXieXQ_FHnIlwa_PZGzNI09nlYX097FxGZaLmdk6z0A67s7OA&__tn__=*NK-R


Художньо-естетичне виховання

Оскільки саме краса повинна врятувати світ, тому всю структуру роботи розглядаємо з позиції естетичного виховання (ціннісне ставлення
до мистецтва). Побачити красу у звичайному, буденному - ось завдання нашої школи. Моральні та духовні цінності учнів виховується під час
читання книг та відвідування бібліотек, зустрічі із сучасними письменниками. Під час навчального року проведено: «Ми - творчі читачі» -
10.10 2019 року в бібліотеці пройшла зустріч із письменницею Л.Берест на якій були присутні учні: 2- Б клас (кл. кер. Т.М. Басараба ), 5-В клас
(кл. кер. О.М. Шишка), 5- Г клас (кл. кер. Г.М. Півтораніс), вихованці ГПД – (вихователь Р.М. Посіко). Учні мали можливість познайомитись з
сучасною львівською письменницею, поетесою, яка у своїй творчості прагне глибше розкрити бачення світу та сутність життя, пізнати красу і
глибину свого «Я», навчає любити Землю та людей;учасники зустрічі познайомились із творами землячки: «Пізнай себе», «Паутинка»,
«Бабусині літа», «Колискова мамі» На зустрічі були присутні 106 дітей.

«Диво- ім’я, якому книга» - проходила зустріч учнів 4-Бкл.(кл. кер. В.В.Атаманчук) та 4-Д кл.( кл.кер.Г.Д.Заверуха) 13.11.19р. з
письменницею Л.Кичурою, під час якої були присутні 58 дітей. Письменниця провела презентацію книг «Добрі мамині казки» ,«Магія
Різдва».

11.10.2019р учні 4-В класу (кл. кер. З.М.Венгрин) відвідали бібліотеку та брали участь в інтерактивній бесіді «Книга завжди поруч з
нами», під час якої дізнались про історію виникнення книги, яку важливу роль відіграє книга в нашому житті. Вікторина «Цікава книжка»
допомогла присутнім 28 дітям глибше запам’ятати історію книги.

З 23.10-08.11.19р у бібліотеці проводилась фотовиставка «Я і моя улюблена книжка»,в якій брали участь учні 7 -8 класів. Організувала даний
захід вчитель української мови та літератури Н.М.Новіцька.

23.10 2019 р. було проведено майстер – клас «Створи свою книгу» з учнями 1-А класу (кл. кер. Т.С Ревенко ), 2- А класу(кл. кер.
Г.В.Любунь), 2-Гкласу(кл. кер. Н.Р. Кравець), 2-Д клас (кл. кер. І.Ф.Кужим). Учні переглянули мультфільми та із задоволенням створили книги
– казки,виконуючи малюнки: «Рукавичка», «Ріпка», «Їжак та заєць», «Івасик – Телесик», «Кривенька качечка»; всього взяли участь 98 учнів.

Екологічне виховання

Формування творчої, працелюбної особистості, умілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями, професійною
майстерністю, на основі сучасних знань про ринкову економіку; формування екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною
природи, відчуття відповідальності за неї: переможці обласного конкурсу «Квітковий вернісаж», І місце, Денько Юстина, 10-А клас (вч.
Постолатій С.М.); проведення шкільного конкурсу та участь у міському «Збережемо життя ялинці» - цього річ представляли школу учні 10-А
(кл. кер. Постолатій С.М.); участь школи у районному кінофестивалі «Екологія планети в небезпеці:SOS» - II місце «Вибір: життя…» (вч.
Постолатій С.М.).

02.10.2019 школа взяла участь у ІІ Всеукраїнському уроці доброти (про гуманне та відповідальне ставлення до тварин), присвяченого
Всесвіт ньому захисту тварин, який організував благодійний фонд «Щаслива лапа» та ТМ «Purina» та отримали сертифікат учасника



встановлення рекорду України «Найбільша кількість уроків добра»; за проведення уроків добра колектив школи нагороджений
освітньо-пізнавальною грою «Happy paw» від БФ "Щаслива лапа" та ТМ «Purina». Виховний потенціал несуть інтегровані дні, зокрема «Добро
починається з тебе»: 2 жовтня учні 4-Д класу (кл. кер. Г.Д.Заверуха) відвідали ЛКП «Лев» (Перша комунальна ветеринарна клініка). З собою
діти принесли гостинці для тварин, активно та цікаво поспілкувались з працівниками клініки, які провели екскурсію у приміщення, де
лікуються та тимчасово перебувають тваринки. Учні зрозуміли всю складність та відповідальність догляду за домашніми улюбленцями.

Туристсько-краєзнавче виховання

З метою вивчення рідного краю, виховання патріотичних почуттів молодого покоління протягом навчального року проводилися екскурсії
в музеї Львова та поїздки визначними місцями Львівщини:

Тернопіль - Збараж - 9-А клас;
Львів – Краків – Прага - Дрезден - 7- Бклас;
Зарваниця - Тернопіль - 6-А, 7-А класи;
Екскурсія до Львівського театру ім. С.Крушельницької «Стежинами до Парнасу» - 4-А клас;
Екскурсія на ферму «Мукко» - 1-А, 5-Б класи;
Перегляд вистави у Львівському академічному театрі ляльок - 2-Д, 2-В, 2-А, 2-Г, 2-Б класи;
Екскурсія на сироварню с.Вівня, с.Раковець - 2-Б, клас;
Екскурсія «Таємна аптека» м.Львів - 3-Д клас;
м.Борислав «Резиденція св.Миколая» - 2-Д клас;
м.Львів «Ігроленд» - 4-Д клас;
с.Гамаліївка, парк-готель «Зустріч зі святим Миколаєм» - 4-В, 1-В класи;
Львівська академія «START-IT» - 6-Б клас;
Екскурсія у музей фотоілюзій- 4-Г клас;
Львівська наукова бібліотека - 9-А, 10-А класи;
Пішохідна екскурсія «Вулицями нашого мікрорайону» Криївка у с.Малехів - 7-Г, 7-В класи;
Екскурсія до регіонального ландшафтного парку «Знесення» - 3-В, 6-Б класи;
Екскурсія до ведмежого притулку Домажир - 4-Д, 4-Г класи;
Екскурсія на Високий замок - 7-Б, 6-В, 9-В класи;
Екскурсія до Меморіалу Небесної Сотні - 8-А, 8-Б класи;
Екскурсія у Марійський духовний центр Зарваниця - 6-Б клас;
Екскурсія в зоологічний музей ЛНУ ім. І Франка - 3-Б клас;
Екскурсія в обсерваторію смт. Брюховичі - 4-Д, 4-Б класи;
Екскурсія в держаний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі» -3-Б клас;
Екскурсія  Будапешт – Відень - 10-Б клас;



Кам’янець-Подільський, Хотинська фортеця - 8-В, 8-Г класи;
Музей зброї «Арсенал» - 3-В клас.

Спортивне виховання

Утвердження здорового способу життя як невід’ємного елемента загальної культури особистості, повноцінний фізичний розвиток
особистості, формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров’я реалізується на уроках фізичної культури та участі школярів у спортивних
гуртках. 09 вересня 2019 року розпочався Олімпійський тиждень. Вчителі фізичної культури провели олімпійський урок «Діти - олімпійська
надія України» та відбувся майстер-клас з флорболу, який провели чемпіони, члени збірної команди України "Lemberg" - Черноусов В. та
Іванчук. Під час проведення Тижня до учнів завітали гості: призер прем'єр-ліги, І ден клас - Стойко В.В., майстер спорту, багаторазовий призер
та чемпіон міжнародних змагань - Малець М.А., які провели майстер-клас та показові виступи з карате; випускники школи: гравець
студентської ліги Баран М., Баран Д. та учні нашої школи :Кавний С., Лучка Л. та провели майстер-клас по стрітболу. Учні 3-х класів взяли
участь в спортивних естафетах, а в шкільному басейні між учнями 6-х класів відбулися змагання з плавання. На виконання наказу №425
від04.10.2019 «Про участь учнів школи у спортивно-масовому заході «Фестиваль-марафон «Junior Z» 12.10. 2019 команда учнів нашої школи
під керівництвом вчителів фізичної культури: Лоїш О.В, Андрушко О.В., Жорданія Ю.В. брали участь у змаганнях: марафон на 500 метрів,
перший публічний виступ з чирлідингу і перемога - III місце здобула команда дівчат 5-го класу.

19 жовтня 2019 року учні 5-8 класів відвідали Ярмарок спорту - 2019, який цьогоріч відбувався на Арені «Львів» Діти брали участь в
майстер-класах, конку рсах, познайомилася більше із 20 видами спорту: легка атлетика, баскетбол, фехтування, великий та настільний теніс,
стрільба з лука, флорбол, карате, чирлідинг, велоспорт, фехтування, дзюдо, боротьба, гандбол, футбол, хокей, регбі, тощо.

Учні нашої школи беруть участь у спортивних змагання та здобувають перемоги: команда школи з настільного тенісу (Гайзлер М.,
Кукурудза О. та Кукурудза Я.) - І місце серед шкіл Шевченківського району (вч .Андрушко О.В.); шкільна ліга міста Львова Шевченківського
району з настільного тенісу "Мала ракетка» -. І місце (вч. Андрушко О.В.).

Активно учні долучалися до спортивних змагань під час дистанційного навчання, які організовували вчителі фізичної культури:
спортивний челендж: «Спортивний клас. Здорове харчування» (вч.Лоїш О.В.), «Ранкова гімнастика» – учні 1-х класів (вч.Білоус Л.В.),
«Повторюй разом з нами» -спортивна руханка, учні 1-11-х класів (вч.Андрушко О.В.).

Трудове виховання

Виховання працелюбності, знайомство із процесом виготовлення продуктів проходить в позаурочний час, коли учні разом із вчителями
беруть участь у майстер-класах, відвідують навчальні заклади: участь у майстер-класі з випічки хліба м.Шегіні: 3-А клас (кл. кер. Процайло
Л.М.), 4-А клас (кл. кер.І ванина Н.Ю.); екскурсія в школу професій майбутнього Brainy - 7-А клас (кл. кер. Якимів-Ткач С.І)

Знайомство учнів із професіями, навчальними закладами м.Львова здійснюється як і в школі, так і під час проведення Днів відкритих
дверей: участь у профорієнтаційному Форумі «Живи та працюй в Україні» - 23.10.2019 учні 9-Г кл.(кл. кер. Котик І.Т.) та 9-Б кл.(кл. кер.
Гольштейн Л.Ф.) ознайомились із робітничими професіями на Форумі за адресою: м.Львів, вул. кн.Ольги, 122. Учні 10-Б класу (кл. кер. Сеник



О.Б.) 26.10.2019 взяли участь у Дні відкритих дверей у ЛДУВС. Частими гостями у школі бувають викладачі навчальних закладів, які
знайомлять учнів із професіями та вузами: Саламін О.С. - ЛНУВМБТ ім. С.З.Гжицького;І ваненко О.І -Львівський професійний коледж
готельно-туристичного та ресторанного сервісу; Огоновська Г.Б. - Львівський коледж «Інфокомунікацій»; Лобай М.І. - Львівське вище
професійне училище побутового обслуговування
. Сімейне виховання школяра полягає у гармонійному всебічному розвиткові дитини в умовах взаємозв’язку впливів родини і школи; розуміння
пріоритету виховання дітей у сім’ї та гуманних взаємин між членами кожної родини. Впродовж року проходили батьківські зустрічі:
«Формуємо позитивну мотивацію до навчання», «Проблеми спілкування батьків та дітей. Протидія булінгу», Як виховати успішну щасливу
дитину», «Безпека дитини - щаслива родина», заходи родинного виховання: бесіди, виховні години «Мій родовід», «Чим хата багата», «Родинні
обереги», «Традиції та звичаї сім’ї», родинні читання «Читаємо в колі у сім’ї»; ранкові зустрічі. «Ми усі одна сім’я», «Крок назустріч»,
«Взаєморозуміння та співчуття» Батьківська громадськість залучає учнів школи до участі у Всеукраїнських проєктах, які пропагують
екологічне виховання. Так 01 березня 2020 року директором школи В.Й.Мохнацькою та п. Я.Юрко (мама учениці 2-Б класу), волонтер проекту
«Озеленення Львівщини» підписано Меморандум про співпрацю у Всеукраїнському проекті «Озеленення України -2020». Вчителі, учні та
батьки взяли активну участь в естафеті «Посади дерево-збережи планету!» та конкурсі «Життя без сміття 2019», який присвячений
Всесвітньому дню вторинної переробки. Є серед батьків небайдужі, які розкривають свої таланти та вміння у школі, навчаючи та передаючи
свій досвід іншим школярам під час проведення майстер-класів:

«Петриківський розпис» - Черьомушкіна О. (2-Д, 6-Б класи);
«Шкідливість цукру для організму» - Юрко Я. (2-Б клас);
«Користь аквааеробіки» - Жук В. (4-Д клас);
«Майстер – клас по фітнесу та лекція для учнів 10-11-х класів «Здорове харчування» - Пристай Ю. (мама із 5-А класу).

Класні керівники за сприяння батьківського самоврядування разом із дітьми відвідують музеї, театри, здійснюють краєзнавчі екскурсії
рідним краєм та пізнають. Завдяки платформі «Zoom» проводились онлайн-конференції, зустрічі класних керівників із батьками: «Коронавірус.
Як уберегти своє здоров’я»; Батьківська зустріч: «Міжнародний день Землі. Річниця Чорнобильської трагедії», «Безпека під час літніх канікул»,
«Такий незвичний останній дзвоник 2020».

Робота із соціального захисту дітей

У школі створено умови для навчання і виховання кожної дитини незалежно від стану здоров`я, статусу та соціально-побутових умов
сім’ї.

Педагогічним колективом школи було вивчено соціальний статус родин і складено соціальний паспорт. Відповідно до соціального
паспорту на кінець року в  школі навчалися: Відповідно до соціального паспорту на кінець року в школі навчалися:

Кількість дітей-1306 учнів
629 учнів 1-4 класів
9 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування ;
16 учнів - із малозабезпечених сімей;



184 учні – із багатодітних сімей;
45 учнів – із сімей воїнів АТО;
18 учнів-  діти-інваліди
7 учнів- внутрішньо-переселені зі Сходу

Під час дистанційного навчання наша освітня установа співпрацювала із Товариством Червоного Хреста України Шевченківського району
за підтримки Данського Червоного Хреста з реалізації проекту із запобігання та реагування на спалах Covid-19, зокрема надано допомогу 50
учням школи із числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, багатодітних сімей (отримали «Гігієнічний набір №1»).

Організація харчування

У минулому навчальному році вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Організовано
повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей (замовлення та прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування та
продовольчої сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої
гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування тощо). Було заборонено використовувати продукти, що містять синтетичні
барвники, ароматизатори, підсилювачі смаку, консерванти. Розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей у шкільній їдальні.

Обов’язковим є дотримання щоденного меню, погодженого з міською СЕС. У відповідних журналах медпрацівником реєструється
бракераж сировини та готової продукції. Адміністрацією школи, батьківським комітетом здійснюється періодичний контроль за дотриманням
технології приготування страв, якістю харчування та дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Створено з представниками ради школи групу
контролю за якістю харчування дітей. Батьківське самоврядування тісно співпрацює з адміністрацією школи з питання організації та
забезпечення учнів школи повноцінним здоровим харчуванням: представники батьківської громадськості щоквартально разом із вчителями,
представником від адміністрації, медичною сестрою школи здійснюють перевірку шкільного харчоблоку та дотримання листа УО ДГП ЛМР
«Про перелік асортименту буфетної продукції». Також з лютого 2020р. учні школи, батьки та вчителі залучені до участі у Всеукраїнському
конкурсі «Healthy schools:заради здорових і радісних школярів»(конкурс від Є.Клопотенка) - учні батьки,вчителі ознайомились із «Збірником
рецептур страв»для шкіл Є.Клопотенка, планування тижневого меню та було часткове впровадження страв у шкільній їдальні. Постійний
контроль здійснює медична сестра школи Полупан М.І.
Постійний контроль здійснює медична сестра школиПолупан М.І.
Усі охоплені безкоштовним гарячим харчуванням:

Харчування учнів пільгових категорій:
1 - 4 класи 624 учнів

16 грн;
Діти із сімей АТО – 45 учнів;
1 - 4 кл. – 20 учнів
16 грн;
5 - 11 кл. – 25 учнів;



Діти із багатодітних сімей – 144 учні;
1 - 4 кл. –78 учнів;
16 грн
5-11 кл. –  66 учнів;
Діти із малозабезпечених сімей – 16 учнів;
1 - 4 кл. – 6 учнів;
19 грн
5 - 11 кл. – 10 учнів;
Сироти та позбавлені батьківського піклування -  9 учнів
1 - 4 кл. – 1 учнів;
19 грн
5 - 11 кл. – 8 учнів;

На підставі соціальних паспортів класів у школі створено банк даних на дітей пільгових категорій, який у ході навчального процесу
змінюються та поновлюються в залежності від кількісного складу учнів кожної визначеної категорії. Учнів пільгових категорій:

Політика школи стосовно дітей зі спеціальними потребами в навчанні полягає в створенні умов для адаптації дітей в освітньому
просторі. Для цього на початку року розробляються індивідуальні навчальні плани таких учнів за потреби навчання вибудовується в
індивідуальному режимі.
Основними напрямами роботи щодо забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей із малозабезпечених сімей та учнів із соціально
вразливих категорій є виявлення, облік і створення умов для їх навчання, виховання та розвитку. У ході роботи здійснюється взаємодія з Радою
школи, батьківським комітетом, відділом у справах сім’ї та молоді Шевченківського району, установлюються зв'язки з батьками учнів,
вивчаються умови проживання учнів соціально вразливих категорій. На початку кожного навчального року з метою обліку дітей та сімей, які
потребують соціальної підтримки, складаються соціальні паспорти класів.
Учням пільгових категорій надається право на безкоштовне харчування. Постійно приділяється увага до стану здоров’я учнів пільгових
категорій: щорічне проходження медичного огляду, надання путівок в оздоровчі табори.

У журналі реєстрації вхідного й вихідного листування фіксуються повідомлення щодо роботи з дітьми пільгових категорій. Інформація з
питань соціальної підтримки та допомоги дітям своєчасно й у повному обсязі доводиться до учасників навчально-виховного процесу.

На основі вивчення контингенту учнів щорічно на нарадах при директорі та педагогічних радах заслуховуються питання про
організацію навчання, виховання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

При плануванні роботи закладу на навчальний рік ураховується питання соціальної підтримки та допомоги дітям, розробляються
конкретні заходи щодо організації роботи з охорони дитинства, визначаються оптимальні терміни їх виконання та відповідальні особи.

Для координації роботи з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, іншими дітьми пільгових категорій, захисту
їх прав та інтересів призначено громадського інспектора з охорони дитинства.



Створена система виховної роботи школи забезпечує належні умови для охорони здоров’я, навчання, виховання, фізичного, психологічного,
соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх соціально-психологічної адаптації та активної життєдіяльності, зростання в
атмосфері миру, гідності, взаємоповаги.

Психологом школи складено графік та план роботи для надання допомоги та консультацій сім’ям, де виховуються діти пільгових
категорій.

Проводиться моніторинг індивідуального розвитку дитини, реабілітація дітей у кризових ситуаціях із метою адаптації до навчання та
життєвої діяльності, робота з профілактики негативних явищ по формуванню здорового способу життя та зміцнення власного здоров’я,
розвивальна робота по набуттю вмінь та навичок спілкування.
Класні керівники класів у перспективних планах виховної роботи відповідно до розроблених тематик планують виховні заходи для всіх
категорій дітей із метою висвітлення їх прав та обов’язків, підготовки до життя.

Класні керівники, заступник директора з виховної роботи, психолог відвідують дітей удома, спільно з батьківськими комітетами класів
вивчають умови проживання, матеріально-побутовий та соціальний стан сімей учнів школи, на підставі яких складають акти обстежень.

У процесі бесід із членами родин вивчається моральний стан, взаємовідносини між членами родини, надаються рекомендації щодо
виховання учнів у сім’ї, поліпшення іх здоров’я.

У рамках роботи з дітьми пільгових категорій здійснюється контроль:
громадським інспектором з охорони дитинства – за оздоровленням учнів із сімей, віднесених до пільгових категорій;
класними керівниками – за навчанням дітей пільгових категорій, які є активними учасниками шкільного життя;
адміністрацією – за постійний зв'язок із громадськими організаціями та соціальною службою.
Але в організації харчування були окремі недоліки: недостатньо організовано «овочевий стіл», одноманітність буфетної продукції.

Позитивні результати праці за навчальний рік Завдання для вдосконалення:

запроваджено безкоштовні сніданки для дітей категорій дітей учасників
АТО

домагатися і надалі чіткого контролю з боку колективу та
адміністрації за дотриманням чинних нормативних документів у
галузі захисту та підтримки дітей особливих соціальних
категорій

Діяльність психологічної служби

У 2019-2020 навчальному році основою роботи психологічної служби школи спрямована на реалізацію умов НУШ,
соціально-психологічний супровід здобувачів освіти та педагогів в умовах сучасної освіти, співпраця з батьками.

Психологічна служба школи вирішувала такі завдання як: забезпечення якісного психологічного супроводу навчально-виховного процесу,
створення сприятливого адаптаційного процесу для учнів перших класів, психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми



потребами та їхніх батьків задля забезпечення оптимального розвитку та здобуття ними якісної освіти в умовах навчального закладу, подолання
проявів негативної поведінки серед школярів, профілактика девіантної і ризикованої поведінки підлітків, формування толерантної
особистості, сприяння розвитку у дітей творчих здібностей, формування навичок самоосвіти, підтримка обдарованих учнів, науково-методична
діяльність психологічної служби школи.
У вересні – жовтні 2019 року для учнів перших класів проводились адаптивні заняття, що мали на меті покращення процесу адаптації школярів
до умов навчання в навчальному закладі. Для виконання цього завдання було використано такі методи: знайомство та бесіда з учнями першого
класу; проведені заняття з елементами тренінгу «Привіт, школо!», де учні виконували малюнок «Що мені подобається у школі», арт-методика
«Школа звірів» (Вьюнова Н.І., Гайдар К.М.), що дало змогу певною мірою побачити адаптаційні ресурси дітей, навчальну мотивацію, розвиток
неврозів дезадаптації, комунікативну сферу дітей, емоційний стан; застосовано ігрові методи, що дали змогу спостерігати розвиток емоційного
інтелекту дітей (гра «Мемка-мімка»).
Також проводилось систематичне вивчення особливостей адаптації до навчального процесу, встановлення причин дезадаптації. Для виконання
цього завдання, у листопаді – грудні 2019 року, було використано анкету анкету для оцінювання рівня шкільної мотивації та адаптації дитини
до школи Н.Г.Лусканової.

Протягом року відбувалось постійне спостереження за поведінкою та емоційним станом молодших школярів. За результатами
отриманими після проведеної психодіагностичної роботи, вчителям та батькам було надано рекомендації щодо покращення рівня адаптації
учнів. З учнями, в яких виявлено низькі показники адаптації до навчального процесу, проводяться корекційні заняття.

Не менш важливим є процес адаптації школярів початкової школи до умов навчання у п’ятому класі. Для розв’язання цих завдань
враховувалися психологічні особливості школярів, рівень пізнавальної діяльності, з яким учні прийшли до класу; проаналізовано проблеми, з
якими учні стикаються в адаптаційний період і вироблено шляхи їх подолання. У вересні – жовтні проводилось спостереження за учнями 5 – х
класів, проводились адаптаційні заняття з елементами тренінгу. У листопаді – грудні 2019 року проводилось вивчення адаптації. Для виконання
цього завдання використано такі методики: арт-методика «Вулкан», "Діагностика між особистісних та між групових стосунків» (соціометрія),
«Чоловічки на дереві», РРРД (методика для визначення рівня загального інтелектуального розвитку), тест «Тривожність» Філіпса.

Під час спостереження, виявлено, що вчителі, які викладають предмети в даних класах, намагаються врахувати особливості дітей цього
віку, проводять уроки відповідно до індивідуальних особливостей учнів, стимулюють ініціативу, самостійність учнів, достатньо ознайомлені із
навчальними програмами початкової школи. Готуючи завдання , учителі враховували індивідуальні нахили та інтереси учнів, розвивали
творчі здібності. За результатами отриманими після психодіагностики, учителям та батькам було надано рекомендації щодо покращення
процесу адаптації.

З учнями, в яких виявлено проблеми з процесом адаптації до навчання в основній школі проводились корекційні заняття та спостереження
впродовж навчального року.
У вересні 2019 року було проведено батьківські збори, де батьків школярів було ознайомлено з поняттями «психологічне здоров’я»,
«психогігієна», надано рекомендації щодо спілкування з дітьми, збереження їхнього психологічного та психічного здоров’я.
Впродовж навчального року проводилась індивідуальна психодіагностика учнів школи для визначення особистісних особливостей здобувачів
освіти. У діагностиці брали участь учні з 1-х по 11-ий клас. Було застосовано методики спрямовані на дослідження емоційної сфери,



пізнавальної сфери, особистісної сфери, інтелектуального розвитку. Для учнів, що потребували подальшої роботи створювались та
використовувались індивідуальні плани корекційних занять.
Для батьків учнів 2-х класів у дистопаді 2019 року було підготовлено та використано анкету «Чи знаю я свою дитину?», відповіді якої
порівнювались з відповідями учнів.
Для учнів 3 – Д та 4 - Д класу проведено заняття на тему «Я і мої права» у грудні 2019 року.
Проводився моніторинг динаміки розвитку класних колективів. А саме: 5 – Б клас, 5 – В клас, 6 – Г клас та 8 – А клас. Для виконання цього
завдання було використано методику "Діагностика між особистісних та між групових стосунків» (соціометрія), методика «Сриймання
індивідом груп».

Впродовж року активно проводилась робота щодо запобігання правопорушенням та дитячій злочинності. У 6-х, 7-х та 8-х класах
проводилась діагностика тривожності, агресивності та кофліктності серед школярів. Проведено індивідуальні та групові бесіди з учнями щодо
відповідальності за вчинення протиправних діянь та настання відповідальності за них. Для учнів 8-А, 8-В проведено тренінг «Я і мої права».
Ведеться постійна співпраця психологічної служби школи з ювенальною поліцією, з представниками соціального захисту населення.
Така діагностика також спрямована на виявлення та запобігання булінгу у навчальному колективі. У вересні проведено тиждень протидії
булінгу: для учнів проведено тренінгові заняття «STOP!Булінг», надано рекомендації щодо запобігання та протидії булінгу, виготовлено
брошуру для учнів та батьків з основною інформацією, вчителям надано веб-ресурси з інформацією для проведення виховних заходів.
Не менш важливим є навчання дітей власної безпеки. З цією метою для учнів 8-А, 8-Г, 7-Б, 9-А класів були проведені у січні 2020 року цикл
занять з елементами тренінгу «Я і моя особиста гідність» програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», де основною
метою було надання знань про визначення власних особистісних кордонів та всасної безпеки.
Для учнів 7 – Б класу проведено у листопаді 2019 року тренінгове заняття «Уся різні – усі ми рівні» спрямоване на розвиток почуття
толерантності. Загалом у навчальному закладі проводиться просвіта учнів щодо різноманітних вроджених синдромів, пояснення причин та
умов життя та розвитку таких осіб. Учнів долучено до проведення Всесвітнього дня осіб Синдромом Дауна (21 березня, дистанційно),
Всествітнього дня розповсюдження інформації про проблему аутизму (2 квітня, дитсанційно).

За запитом проводилась індивідуальна робота з педагогами спрямована вирішення проблем пов’язаних з емоційним та професійним
вигоранням, покращенням самоконтролю, особистісного розвитку. Також проводилась постійна консультація педагогів щодо проблем
важковиховуваних, девіантних , дезадаптованих, а також, обдарованих учнів.
За запитом батьків учнів, впродовж року проводились індивідуальні консультації учнів, надання батькам рекомендацій, при потребі
індивідуальна психологічна корекційна робота.

Впродовж року проводиться робота з учнями, які навчаються на індивідуальній формі навчання за складеним індивідуальним планом, за
індивідуальною корекційно-розвитковою прогамою. Постійно ведеться тісна співпраця з батьками та педагогами задля покращення
навчального процесу учнів на індивідуальній формі навчання. Також з ними було налагоджено дистанційну роботу з березня 2020 року для
створення сприятливих умов для навчання вдома. Батькам надано рекомендації та завдання для дистанційного виконання.
Впродовж року проводилась робота з обдарованими учнями. Проводилась індивідуальна діагностика пізнавальної сфери, комунікативної
сфери, інтелекту. Педагогам та батькам учнів надано рекомендації щодо взаємодії з такими дітьми, розвитку їхніх збірностей.



Для учнів 9-х та 11-х класів проводилась профорієнтаційна робота, спрямована на ознайомлення людини з її здібностями й можливостями для
вибору певної професії. Проведено тренінгове заняття для учнів 9-Б класу «Успішна кар’єра розпочинається з профорієнтації». Проведено
бесіди, в основі яких є курс «З учнями про освіту та кар’єру». Учням надано рекомендації щодо вибору майбутньої професії.
В умовах карантину робота психологічної служби не припинялась. А отримала інший формат, а саме: використано платформу Сlassroom, Viber,
консультації по телефону. На вказані платформи для учнів додавалась корисна інформація, арт-терапевтичні методи роботи для самостійного
виконання, відео-ресурси та веб-ресурси для індивудіального розвитку.
Впродовж навчального року робота психологічної служби супроводжується постійним розвитком, проходженням професійних онлайн курсів,

перегляд онлайн-вебінарів, відвідуванням семінарів на базі НМЦО, інтервізія та супервізія професійної діяльності.

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази вимог. Для якісного
медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет, де працює шкільна медична сестра, яка організовує
систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань.
Щорічно на базі міської лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок
лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від
занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Впродовж року класні керівники та
адміністрація вели медичні спостереження за учнями на уроках фізкультури.
Медичне обслуговування працівників школи організовано на базі міської поліклініки. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд
за графіком.
Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі.
Організація харчування учнів закладу організована ПП Говда. Контроль за якістю харчування проводився комісією, про що складені відповідні
акти.

Позитивні результати праці за навчальний рік Завдання для вдосконалення:

покращено організацію проходження учнями різного роду
медичних оглядів

посилити роз’яснювальну роботу серед батьків учнів щодо
відповідальності за вчасне проходження їх дітьми медичних оглядів
та виготовлення  необхідних медичних довідок

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, стан дитячого травматизму.



Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, дотримання санітарно-гігієнічних та протипожежних норм під час навчально-виховного процесу
в шщколі знаходиться під щоденним контролем директора школи, заступників директора з НВР, ВР та АГР.

Впродовж 2019 – 2020 навчального року було видано низку організаційних та аналітичних наказів з питання ОП, ПБ та БЖ, а саме:«Про
призначення відповідального за ОП та БЖ у школі у 2019/2020н.р.», №271 від 12.08.2019;«Про організацію роботи з охорони праці та
збереження життя і здоров’я учасників НВП у 2019/2020 році»; №273 від 12.08.2019;«Про перегляд та поновлення інструкцій з ОП»; №273 від
12.08.2019;«Про затвердження комплексних заходів з ОП та БЖ на 2019/2020 н.р.» №275 від 12.08.2019;«Про організацію роботи щодо
дотримання санітарного законодавства, покращення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювання у 2019/
2020н.р.» №275 від 12.08.2019;«Про призначення відповідальної особи за дотриманням протипожежного режиму, утримання та експлуатацію
засобів протипожежного захисту у 2019/2020 н.р.» №2759 від 12.08.2019;«Про обладнання кабінетів інформатики, режим праці учнів на
персональних комп’ютерах у 2019/2020н.р» №284 від 14.08.2019;«Про заходи щодо забезпечення належного рівня санітарного і
епідеміологічного благополуччя в осінньо-зимовий період 2019/2020н.р.» №286 від 14.08.2019;«Про створення безпечних умов перебування
учасників освітнього процесу у школі» №287 від 14.08.2019;«Про організацію роботи з протипожежної безпеки у 2019/2020н.р «№ 320 від
30.08.2019;«Про створення комісії щодо перевірки стану протипожежного захисту у НЗ» № 321 від 30.08.2019;«Про запобігання харчовим
отруєнням та інфекційним захворюванням дітей та працівників НЗ» № 330 від 30.08.2019;«Про здійснення медико-педагогічного контролю за
фізичним вихованням та про попередження і недопущення дитячого травматизму в учнівському середовищі» № 332 від 30.08.2019;«Про
додаткові заходи щодо забезпечення належного рівня безпеки школи» № 376 від 03.09.2019;«Про посилення роботи з питань пожежної безпеки
у НЗ у 2019/2020н.р.» № 422 від 04.10.2019; «Про підготовку та проведення тренування з відпрацювання дій на випадок пожежі» № 448 від
18.10.2019;«Про посилення охорони приміщення і території закладу» № 450 від 23.10.2019;«Про невідкладні заходи щодо запобігання
захворюваності на грип та ГРВ серед учнів школи в епідсезон 19/20н.р.» № 455 від 24.10.2019;«Про запобігання всім видам травматизму серед
учнівської молоді під час осінніх канікул» № 456 від 24.10.2019;«Про організацію навчання і перевірку знань з питань ОП та БЖ» № 460 від
30.10.2019;«Про ознайомлення з Комплексним планом готовності в міжепідемічний період та реагування під час епідемічного сезону
захворюваності на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції серед населення Львівської області» № 485 від 21.11.2019;«Про заборону
застосування відкритого вогню та особливості використання побутових електроприладів» № 503 від 04.12.2019;«Про вжиття заходів щодо
посилення протипожежного та техногенного захисту , проведення позапланових інструктажів з БЖ» № 508 від 09.12.2019;«Про підготовку та
проведення Дня ЦЗ» № 521 від 13.12.2019;«Про безпеку життя учасників освітнього процесу під час зимових канікул» № 530 від 19.12.2019;

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (ВВР, 1992, №49, ст.668) адміністрацією школи впродовж навчального року було
створено на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечено
додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі. З цією метою адміністрацією навчального закладу: створено відповідні
служби і призначено посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджено інструкції про їх обов'язки,
права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також було проконтрольовано їх додержання; розроблено за участю
сторін колективного договору і реалізовано комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня
охорони праці; забезпечено виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються; забезпечено належне
утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом; забезпечено усунення причин, що



призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками
розслідування цих причин; організовано проведення аудиту охорони праці, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим
актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством; розроблено і затверджено положення, інструкції, інші акти з
охорони праці, що діють у межах закладу освіти та встановлено правила виконання робіт і поведінки працівників на території закладу освіти, у
виробничих приміщеннях, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Навчання та перевірка знань з питань
охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників закладу освіти проводилися 30.10.2019 року (Протокол №1 від 19.11.2019 р.) відповідно до
Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету
України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за N
231/10511 (із змінами) (далі - Типове положення), та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань. з питань охорони праці в
закладах, установах, організаціях, підприємствах.Інструктажі з питань охорони праці із здобувачами освіти та працівниками закладу освіти
проводилися відповідно до Типового положення. Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності, які містять питання охорони здоров'я,
пожежної, радіаційної безпеки, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо,
проводилися відповідно до Положення про навчання.Інструктажі з безпеки життєдіяльності, які проводилися із здобувачами освіти, містили
питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації,
безпеки побуту тощо. Учні, які інструктувалися, розписувалися в журналі, починаючи з 9 класу.Перед початком навчальних занять один раз на
рік, а також при зарахуванні або оформленні до закладу освіти здобувача освіти проводився вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності
заступником директора з навчально – виховної роботи або класним керівником.

Відповідно до Положення, у навчальному закладі впродовж навчального року було:

- призначено відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та визначено їх функціональні обов'язки, чим
забезпечено функціонування системи управління охороною праці;- призначено наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в
структурних підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалі, тощо;- затверджено посадові інструкції керівників
структурних підрозділів, працівників з обов'язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності;- перед початком навчального
року, а також періодично протягом першого семестру було оцінено технічний стан обладнання та устаткування навчальних приміщень закладу
освіти;- укладено колективний договір (угоду), що містить розділ з охорони праці, безпеки життєдіяльності, та забезпечено його виконання;-
забезпечено виконання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності,
передбачених колективним договором, приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій виборного органу первинної
профспілкової організації;- на засіданнях педагогічної ради закладу освіти організовано звітування з питань профілактики травматизму,
виконання заходів розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору, видано відповідні накази, розпорядження з цих
питань;- організовано профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед здобувачів освіти та
працівників закладу освіти;- організовано роботу з розробки програми вступного інструктажу та забезпечено проведення всіх видів
інструктажів;-- організовано роботу щодо розроблення та періодичного перегляду один раз на 5 років:



Інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом
Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року N 9, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за N 226/2666 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 30 березня
2017 року N 526) (далі - Положення про розробку інструкцій); інструкцій з безпеки під час проведення навчання для здобувачів освіти
відповідно до цього Положення

- здійснено громадський контроль за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці;

- організовано проведення обов'язкових попередніх та періодичних медичних оглядів працівників закладу освіти відповідно до Порядку
проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007
року N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113 (із змінами), та наказу Міністерства охорони
здоров'я України від 23 липня 2002 року N 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників
окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення
інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за N 639/6927 (із змінами);

здійснено експлуатацію та догляд будівель, споруд і територій відповідно до законодавства з охорони праці;

забезпечено навчальні приміщення, лабораторії, кабінети, господарські і культурно- побутові підрозділи закладу освіти обладнанням та
інвентарем відповідно до законодавства з охорони праці;

організовано проведення замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлювальних пристроїв, закладу освіти
відповідно до нормативно-правових актів.

Один раз на три роки за планом роботи закладу проводиться навчання та перевірка знань працівників школи з питань охорони праці та з
безпеки життєдіяльності, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо. Формою перевірки є іспит, який проводиться за екзаменаційним білетами у
вигляді письмового опитування.

Остання перевірка знань була проведена у листопаді 2019 році відповідно до наказу № від 19.11.2019р. « Про організацію перевірки
знань працівників  школи  з охорони праці та техніки безпеки ». Результати перевірки оформлені протоколом.

Відповідно до нормативних вимог у навчальному закладі ведуться журнали з ОП, а саме:

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки з педагогічними працівниками школи;
Журнал реєстрації актів про нещасний випадок, що стався з працівником школи;
Журнал реєстрації актів про нещасний випадок, що стався з вихованцем, учнем школи;
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
Журнал видачі інструкцій з охорони праці на робочому місці для вчителів та працівників школи.



Впродовж 2019 – 2020 навчального року у навчальному закладі трапився один нещасний випадок під час освітнього процесу. З приводу
прецеденту складено відповідний акт.

Позитивні результати праці за навчальний рік Завдання для вдосконалення:

чітко налагоджено роботу щодо проведення
інструктивно-розяснювальної роботи серед учнів стосовно ТБ та
охорони життя та здоров я

систематично проводити  цільові інструктажі з ТБ для учнів
урізноманітнюючи форми проведення (зустрічі, відео- перегляди,
лекторії посадових осіб тощо)
контролювати наявність, збереження і використання навчального
обладнання, приладів, хімічних реактивів під час
навчально-виховного процесу відповідно до Типових переліків і
норм, установлених чинним законодавством;

Цивільний захист

2019-2020 н.р. був роком вдосконалення організації ЦЗ у школі. На міських курсах ЦЗ пройшли навчання командир медичного поста
Постолатій С.М. вчитель предмету «Захист України» Бурка А.Л.

Підготовка учасників навчально-виховного процесу та працівників школи була організована в навчальних групах під керівництвом
начальника ЦЗ школи, начальника штабу ЦЗ, командирів невоєнізованих формувань ЦЗ школи, голови евакуаційної і керівників структурних
підрозділів ЦЗ школи.
Навчання в групах керівного складу ЦЗ здійснювалося по 15-ти годинній програмі під керівництвом начальника ЦЗ і начальника штабу ЦЗ
школи відповідно.
По 12-ти годинній програмі здійснювалася підготовка евакуаційної комісії, постійного складу учасників навчально-виховного процесу та
працівників школи, що не входять до складу невоєнізованих формувань ЦЗ школи.
Навчання учнів школи з питань ЦЗ проводилось у ході планових занять за програмами дисциплін «Основи здоров’я» та «Захист Вітчизни»
(розділ «Основи Цивільного Захисту»). Проте, слід відмітити основний недолік в системі ЦЗ школи – слабка матеріально-технічна база.
Якщо засобами індивідуального захисту органів дихання учасники навчально-виховного процесу та учні в основному забезпечені, то прилади
радіаційного та хімічного контролю знаходяться в стані, непридатного до використання. Брак також і медичних засобів індивідуального захисту
(АІ-2, ІПП-8, ППІ).

Фінансово-господарська діяльність



Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами
адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується на
належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. У приміщенні школи проведено косметичний ремонт ,
навчальних кабінетів, оновлювалися та ремонтувалися класні меблі, закуповувалися медикаменти, фарбування огорож та спортінвентарю,
ремонт коридорів, замінено  світильники в навчальних кабінетах.
Деякі навчальні кабінети набувають сучасного дизайну, проводяться капітальні ремонти освітлення.
У школі забезпечено нормальні умови функціонування всіх систем життєзабезпечення. Бюджет використовується в межах запланованих
асигнувань на школу. Протягом року адміністрація школи працювала над зміцненням навчально-матеріальної бази та благоустрою території. У
грудні проведена інвентаризація матеріальних цінностей, складені відповідні акти. Значна увага приділялась енерго - та тепло збереженню:
замінено вікна.
За період навчального року найбільшими за обсягами роботи :

Вид роботи Фінансування
Ремонт спортивного залу №1 міський бюджет
Ремонт роздягалень спортивного залу міський бюджет
Капітальний ремонт актового залу з облаштуванням інтерактивно-креативного простору
(громадський проект)

міський бюджет

Капітальний ремонт освітнього середовища (І поверх) спонсорські кошти
Ремонт кабінету «Захист Вітчизни» (Лоїш О.В.) спонсорські кошти
Придбання меблів кабінету математики (Слоцька Н.В.) спонсорські кошти
Ремонт освітнього простору початкової школи спонсорські кошти
Придбання шаф спонсорські кошти
Придбання спортивного обладнання міський бюджет
Капітальний ремонт санвузлів міський бюджет
Встановлення дверей 2 шт. міський бюджет
Придбані меблі (2-А) спонсорські кошти
Придбані меблі ( 2-Б) спонсорські кошти
Придбані меблі (2-В) спонсорські кошти
Придбані меблі (2-Г) спонсорські кошти
Придбані меблі (2-Д) спонсорські кошти

Позитивні результати праці за навчальний рік Завдання для вдосконалення:



робота адміністрації, колективу, Львівської міської ради
та батьків дозволили на належному стані утримувати
навчальний заклад протягом року

ремонт спортивного майданчика, ремонт сходів, заміна вікон, ремонт
актвого залу, капітальний ремонт їдальні, вхідних дверей, аварійних
дверей у школі.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю;
співпраця з громадськими організаціями.

Робота ради школи будувалася у відповідності до Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом
Міносвіти і науки України 27.03.2001 р. № 159, та плану Ради СЗШ №99 на 2019/ 2020 н.р.
Погоджено робочий навчальний план та претендентів на нагородження медалями та похвальними грамотами та листами на спільному засіданні
Ради й педагогічної ради закладу, усі питання щодо зміцнення матеріально-технічної бази погоджуються з батьківським самоврядуванням
закладу, на святкові заходи запрошуються батьки учнів, представники громадськості, управління освіти, адміністрації району та депутати
міської ради, соціальні партнери.
Батьківське самоврядування, разом з батьками проводив активну роботу з реалізації загальношкільних програм, координував роботу щодо
співпраці з організації охорони школи.
Були реалізовані протягом 2019/2020 н.р. основні завдання ради:
підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інститутами;
визначення стратегії розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; формування
виховного середовища; сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду; підтримка громадських ініціатив
щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; сприяння організації
дозвілля та оздоровлення учнів, медичного обстеження учнів; стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку,
підтримка обдарованих дітей; зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та школи.
Особлива увага протягом 2019/2020 н.р. приділялася громадському контролю за організацією харчування в шкільній їдальні, медичного
обслуговування; безпечних умов функціонування закладу. Так, члени ради школи – батьки – неодноразово проводили експертизу організації
харчування та медичного обслуговування в школі. Зауважень за наслідками цієї роботи не надходило. Адміністрація школи щоденно контролює
ці служби, проводиться моніторинг за наслідками медичного обстеження учнів. Медичне обстеження працівників школи теж знаходиться на
постійному контролі адміністрації школи. Санітарний стан приміщення школи – задовільний. Батьки на сесіях стратегічного розвитку
навчального закладу обговорювали шляхи покращення матеріальної бази: кабінету «Захист Вітчизни», огорожі навчального закладу,
капітальний ремонт спортивного майданчика, ремонт актового залу.
На контролі ради залишається рішення наступних питань: організація дозвілля та оздоровлення учнів; медичне обстеження учнів; організація
харчування дітей; підтримки обдарованих дітей; зміцнення матеріально-технічної бази школи.

Підсумки діяльності школи за минулий навчальний рік



Питання, що були розв’язані.
Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне: навчально-виховний процес має позитивну тенденцію розвитку;
реалізація функцій управління в закладі здійснюється за допомогою організаційно-педагогічних, організаційно-розпорядчих,
соціально-психологічних, фінансово-господарських методів, які спрямовані на забезпечення функціонування та розвитку навчального закладу
шляхом запровадження нових взаємовідносин між керуючими й керованими підсистемами відповідно до мети їх спільної діяльності; діяльність
адміністрації закладу спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення його ефективності; у школі використовують
колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів
адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети; школа підтримує свій позитивний імідж; створюються умови для
врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів; методична робота сприяє модернізації змісту
навчально-виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;
створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.

Питання, що потребують подальшого розв’язання

Аналізуючи діяльність щодо організації роботи закладу за всіма вищезазначеними напрямками, незважаючи на наші успіхи і досягнення
на сьогодні залишається багато завдань, які ми плануємо поступово вирішувати.
Насамперед підвищення якості знань учнів:
через покращення якості, удосконалення навчально-виховного процесу;
використання сучасних педагогічних технологій під час проведення уроків, залучення до навчання комп’ютера, мереж Internet;
підвищення мотивації навчання з боку учнів, батьків;
соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу;
підготовка учнів до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні для вступу до ВНЗ всіх рівнів акредитації.
створення цілісної системи моніторингу НВП;
підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;


