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«Зібратися разом – це початок, триматися разом – це прогрес, 

працювати разом – це успіх!» Генрі Форд 



LOGOВ умовах конкуренції виграє та школа, яка займає активну 

позицію, що завжди в курсі вимог, які висуває до неї соціум.



LOGOМережа класів і кількість учнів з 2013 по 2018  н.р.

Шкільна мережа 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Кількість класів та учнів на 
початок навчального року

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

Кількість класів та учнів на 
кінець навчального року

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

Середня наповнюваність класів 28 28 28 26,7 27,5 28

Охоплення профільним 
навчанням

56 48 38 36 52 46

Охоплено поглибленим 
вивченням

    63 64

Кількість учнів, які навчаються 
за індивідуальною формою

2 1 2 1 6 6



LOGOПрофілізація 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%



LOGOКадрове забезпечення

Кількість педпрацівників 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

До 30 років 5 4 6 7 8

31-40 років 22 16 14 8 9

41-50 років 38 38 40 45 45

51-55 років 5 8 8 7 7

55-60 років 4 5 5 4 5

Понад 60 років 11 11 10 12 11

Всього 85 82 83 83 85



LOGOКадрове забезпечення



LOGOПедагогічні звання учителів



LOGOНауково-методична проблема школи

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. ”



LOGOШМО
У школі  працює 11 методичних об'єднань, керівниками яких є 

досвідчені  висококваліфіковані педагоги 
МО вчителів:
             
•   української мови та літератури;
•   початкові класи
•   математики та інформатики;
•   історії та правознавства;
•   біології, фізики та хімії;
•   географії;
•   іноземної мови;
•   фізичного виховання;
•   зарубіжної літератури та предметів  
•   естетичного циклу;
•   трудового навчання;
•   класних керівників.



LOGOУспіх



LOGOШколи професійного розвитку

Маленькі кроки до великого успіху»
Школи з прав людини
Школа становлення сучасного вчителя
Школа молодого психолога
«Психологія на щодень»
Школа  професійного розвитку заступника директора з НРВ
«Освіта Львова – курс на ефективне використання    інноваційних 
педагогічних технологій»       
Скарбничка заступника директора - методична    взаємодопомога
Навчання з надання першої домедичної допомоги
Методичний супровід освіти. 
Професійний розвиток педагогів



LOGOТематичні дні

Овочі та фрукти, 

Чи зможете ви обійтись без ІКТ, 

Тварини.

Чи можливе життя без чисел, 

Три хліби людства, 

Тарасовими шляхами, 

Я обираю здорові звички, 

День ЄВРОПИ, 

Подорожі.



LOGOНайважливіші зміни у 
2018-2019навчальному році

Нова українська школа
Реалізація програми Нова українська школа:



LOGOНайважливіші зміни у 
2018-2019навчальному році

❖ підвищено комп’ютерну грамотність педагогів через дистанційні курси, через 
вебінари ВГ «Основа», «Інтерактивної Школи творчого вчителя», 

❖ пройшли навчання з використання мультибордів на платформі «Мозабук» для 
подальшого впровадження технологічних рішень на базі Навчально-
методичного центру освіти м. Львова, з метою популяризації та поширення 
використання електронних технологій в навчально-виховному процесі (Чалий 
Ю.В.)

❖ 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 
(Мельничук Н.Ф., Якимів-Ткач С.І.)

❖   Ковалевич О.П.  була учсником Афілійованої (не) конференції для шкільних  
педагогів  міні-EdCamp Lviv

❖ У рамках пілотування проекту МОН із впровадження нового Державного   
стандарту початкової освіти "Нова українська школа взяли участь:

❖ участь у проекті «Фінська підтримка реформи української школи». Тренінг 
«Педагогіка початкової школи: фінський досвід». Київ, березень 2019р., Беньо 
Н.Б

❖ участь у проекті «Експертиза підручників для 2 класів в НУШ», Київ, січень 
2019р. Посувайло О.Б.

❖ Навчально-методичний семінар  «Апробація навчального зошита для 2 класу 
пілотних шкіл НУШ з інтегрованого курсу «Я досліджую світ», лютий 2019р.
Черноусова А.В., Процайло Л.М.

❖ Круглий стіл. Зворотний зв'язок з інтегрованого курсу  «Я досліджую світ». 
Педагогічна майстерка «Створення арт-буків», квітень 2019р., вчителі-
пілотники.

❖ Всеукраїнський семінар  «Лідерство і менеджмент змін у шкільній реформі»16 
жовтня 2018р. Ковалевич О.П



LOGO

Експертів було - 160. І були  як 100 спартанців"... Працювали 2 
дні у верхньому одязі, а руки "примерзали" до авторучок

Найважливіші зміни у 
2018-2019навчальному році



LOGOУчасть у проекті

Фінський проект підтримки Нової української школи 
спрямований на підвищення якості освіти та суспільного 

сприйняття української освіти. 
Проект підтримує заходи з підвищення кваліфікації вчителів, 
які викладають за навчальною програмою Нової української 

школи та розроблення сучасних навчальних матеріалів, в тому 
числі для учнів з особливими освітніми потребами.



LOGOФінський проект підтримки Нової української школи

   



LOGOУчасть у Фінському проекті
❖ Інтенсивний курс з питань педагогіки початкової школи. 

Знайомство з фінською педагогікою, досвідом та 
кращими практиками викладання у Фінляндії. 



LOGOНавчання ЛЕГО.Цікавий пізнавальний тренінг 



LOGOТворчі групи вчителів

Творча група «ФАКТОРИ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ 
НА РОЗВИТОК СОЦІЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ»
Керівник групи: Гойда Н.В. 
Учасники групи : Яворська Н.М., Боднар О.П., 
Заверуха Г. Д., Гавдульська І.Я.
Творча група «СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 
ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ ЖИТТЄВОМУ 
ВИМІРІ» . 
Керівник групи: Черноусова А.В.
Учасники групи : Беньо Н., Глава І.В., Андрушко О.В., 
Котик І.Т.



LOGOВсеукраїнський конкурс  
«Учитель року-2019»

Номінація «Основи здоров'я» - Гавдульська І.Я. - ІI місце
Номінація «Географія» - Савенець Н.М. -  IV місце.



LOGOПрограма «Успішний педагог-2018»

   



LOGO
ПОДЯКА МІСЬКОГО ГОЛОВИ м. ЛЬВОВА  

АНДРІЯ САДОВОГО ВЧИТЕЛЮ ЛОЇШ О.В.
 



LOGOТренінг для директорів

«Етапи сучасного уроку» 



LOGOУчасть ЗНВР 

Участь у майстер-класі для заступників директорів з НВР ЗЗСО м. Львова на 
тему "STEM-освіта – пріорітетний напрямок розвитку освіти в умовах 

творення НУШ".
бажання вчитися і ділитися досвідом! Адже, ми бачимо як швидко міняється світ, 

міняється освітній процес, в якому STEM (STEАM) – освіта дуже швидко займе належне 
місце, тому саме заступник директора з НВР має володіти певними знаннями 

в цій галузі. 



LOGOКонференція е-освіти. 



LOGOКруглий стіл 
«Здоро’я починається з води»

   



LOGOТренінг «Формування підприємницьких навичок у школярів»

Тренери Центр "Жіночі перспективи" навчали вчителів пошуку 
ідей для підприємницької діяльності, проведенню маркетингових 
досліджень, опрацюванню бізнес-ідей, складанню бізнес-планів. 
Найбільшу зацікавленість учасники тренінгу виявили до бізнес-

планування і проектування моделі власного бізнесу. Адже на 
уроках економіки та географії вони надають своїм вихованцям 

практичні знання, застосовуючи методи академічного 
підприємництва

https://www.facebook.com/ZahidnoukrainskijCentrZinociPerspektivi/?__tn__=%2CdK-y.g-R&eid=ARDJd_QOgepTKs2lqW9Fiwqx-rZ7LjEjZgvOztvCfcq_GNNroj2jhw8EvT-In7egWLsmQye8XvEYc_Ob&fref=mentions


LOGOУчасть в проекті

 "Стратегічні питання освітніх оцінювань". 
Активно обговорювали основні 

пропозиції аналітичних документів щодо 
оцінювання в початковій, базовій та 

профільній середній школі. 



LOGOТренінг «Місія та цінності школи. Взаємодія між поколіннями»

про місію та цінності школи



LOGOУчасть у  проекті «Healthy Schools: заради здорових і радісних 
школярів». 

Виграли спеціальну установку для занять спортом



LOGO

Зараз найважливіше сформувати культуру здоров'я у дітей, адже 
здорові діти - здорова нація - сильна держава.

Участь у  проекті «Healthy Schools: заради здорових і радісних 
школярів». 



LOGO
Участь у  проекті «Healthy Schools: заради здорових і радісних 

школярів». 



LOGOПроект «Шкільне харчування»

Шкільне харчування, яке рекомендує Evgeniy Klopotenko у своїй книзі  
«Збірник рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в 
навчальних та оздоровчих закладах».
За його словами, харчування - це частина навчального процесу, яка 

впливає на виховання молодого покоління українців. 

https://www.facebook.com/evgeniy.klopotenko?__tn__=KH-R&eid=ARB1Oph6HeBaEhDPR9For5z8PRqIeJZ2rsXZs6Vv-ks1NQG3yRH9fZlojCoSTSfusMiuKIqS0pZnU3TJ&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARBJaOmpKOfRUrhVC8h4ggA0Qbf9idcqy932ZWHqE2Y2oO17Z8OGsgDzJwD-13W3s7B3Vnu49Y33Zp6imAXtxmZFObvU9du58XGekjann5QYILUBXLZnMRdjcpd0JRBrZ45DhXKNG9Yv7vgPoXjqdmjqRZxrmECbGaWfcpOmgl44i1XQq5YIfGFJYSvPZtpYTZZkDX--D-1ACbRnb6dmN5onPc3sIyp3UnZjRNEQ5crlZm0P4LYTJPrJ1tUIpjwUVr5kn2g-kl9YzH-kYAN6OM0i64av8G6ZGHbM97vsr5plDBPPJLwoPWUp6cmMTLu8onyW8z1DRPij0_F9o5HwS5TH


LOGOПроект «Шкільне харчування»



LOGOУчасть у проекті «Cool school”.

Учні нашої школи взяли участь в проекті та надіслали свої 
роботи на конкурс, аби показати, про яку школу мріють 

сучасні діти.
Президент РІЕЛ Ростислав Мельник вручив набір 

сучасних безкаркасних меблів, що стане першим кроком 
в облаштуванні креативного простору у школі.

 



LOGO



LOGOFIRST LEGO LEAGUE

   



LOGO
Проект 

«FRIENDLY SCHOOL»

До участі у конкурсі подано 29 проектів, з яких обрано 
ТОП-10 найкращих проектів (кер. Савенець Н.М.)



LOGOОблаштування зон Зона І
Прилади для спостережень за 

Сонцем і полярною зорею (1-4).
Прилади топографо-геодезичного 

призначення (5-6).
Зона ІІ

                  Прилади 
метеорологічні (7-14).

Зона ІІІ
                       вхід              

“зелений клас”, 
                                 моделі 

ґрунтових
                                          профілів та 

форм
                    рельєфу.
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LOGOСучасне обладнання в школі

 



LOGO



LOGO



LOGO



LOGOСучасні технології навчання

Інтегроване заняття з теми «Шоколад» провела мама учениці 5 А класу : 
діти працювали на одному диханні, досліджували, читали, писали власні 
твори, розв'язували нетипові задачі, сперечалися і доводили власну 
думку....ще й смакували шоколадкою (а як же без цього в такій темі!!!!!). 



LOGOСучасні технології навчання



LOGOІнтегровані дні:
«Я обираю здорові звички»



LOGOОвочі та фрукти



LOGO
ТВАРИНИ



LOGO«Три хліба людства»



LOGOЧи можливе життя без ІКТ?



LOGO



LOGOУчасть школи в Громадському проекті

 



LOGOДинаміка медалістів за 2015-2019р.р.



LOGO
Динаміка кількості Похвальних листів з 

2013-2019 рр.



LOGOСередній бал навчальних досягнень учнів по класах за 
2018-2019 н.р.   (8, 2 б по школі)



LOGOДосягнення 
II етап Всеукраїнських учнівських олімпіад



LOGOДосягнення

Переможець ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з  трудового навчання 
  ІI м. - Дячун Богдан (учень 9В класу)



LOGOВчителі які підготували 
переможців олімпіад

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

I МІСЦЕ Плечій Г.І., 
Ляховська О.К., 

Плечій Г.І.,
Слоцька Н.В.,
Шарун Б.С.

Гойда Н.В.,
Шарун Б.С.

Гойда Н.В.,
Садоха Н.Б.,
Шарун Б.С.

II МІСЦЕ Плечій Г.І., 
Котик І.Т., 
Горобець В.Д., 
Садоха Н.Б., 
Постолатій С.М., 
Кобилецька О.Ю.

Карпа Л.Ф.,
Бойко А.Б., 
Боднар О.П., 
Садоха Н.Б.,
Гойда Н.В.,
Палій О.Б.,
Круковська Н.Й., 
Добуш Е.П.
Бурка А.Л.,
Півтораніс Г.М.,
Кобилецька О.Ю, 
Постоллатій С.М.,
Швець А.В.

Боднар О.П.,
Плечій Г.І.,
Гойда Н.В.,
Кобилецька О.Ю.,
Добуш Е.П.,
Шарун Б.С.

Садоха Н.Б.,
Добуш Е.П..
Лемішка О.Ю.,
Плечій Г.І..
Півтораніс Г.М..
Шишка О.М.

III МІСЦЕ Палій О.Б., 
Плечій Г.І.,
Слоцька Н.В., 
Півтораніс Г.М., 
Котик І.Т., 
Космовська Г.Ф., 
Максимович З.М., 
Притула С.В., 
Федорович О.В., 
Бурка А.Л., 
Кобилецька О.Ю., 
Гойда Н.В., 
Боднар О.П.

Півтораніс Г.М.,
Кобилецька О.Ю, 
Постоллатій С.М.,
Швець А.В., 
Космовська Г.Ф., 
Плечій Г.І.

Слоцька Н.В.,
Космовська Г.Ф.,
Мельничук Н.Ф.,
Цьолків У.Б.,
Притула С.В.,
Садоха Н.Б.,
Савенець Н.М.,
Постолатій С.М.,
Кобилецька О.Ю.,
Добуш Е.П.

Слоцька Н.В., 
Максимович З.М., 
Притула С.В., Гойда 
Н.В., 
Боднар О.П.,
Лемішка О.Ю..
Денько Г.М.,
Постолатій С.М.,
Русин А.В.



LOGOУчасть в інтелектуальних конкурсах
Міжнародний природничий 
інтерактивний конкурс «Колосок»
Осінній – 2018           Весна-20189                      
366учнів 330 учнів
Координатор: Постолатій С.М.

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

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

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

Міжнародний учнівський конкурс юних істориків 
«ЛЕЛЕКА – 2019» 
Кількість учасників – 158
Координатор: Притула С.В.

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


LOGOУчасть в інтелектуальних конкурсах

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

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

Всеукраїнський фізичний учнівський конкурс  
«Левеня»
Кількість учасників-96
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» - 56
Координатор:Максимович З.М.
 



LOGOУчасть учнів в конкурсах
 Назва конкурсу Місце Учні Учитель
1. Всеукраїнський конкурс SuperUrok 2019 Подяка 10-А Гойда Н.В.

2. Міський конкурс проектно-дослідницьких і реферативних 
робіт з хімії «Хімічні реалії» у номінації «Науково-популярна» 

ІІІ місце Барчук Анна 9-А
Кулеша Христина 9-А

Гойда Н.В.

3. Обласний заочний конкурс творчо-пошукових робіт 
«Тривимірний простір слова: мова, література, 
мистецтвознавство». Тема роботи «Психопоетика новели Івана 
Франка «Пироги з черницями»

І місце Пелипчак Андріана -10-Б Телішевська Л.С.

4. Районний фестиваль «Математичний вернісаж» для учнів 5-10 
класів

Дипломи
ІІІ ступеня

Солонець Юрійя 6 кл.
Барчук Анна 9 кл.

Шишка О.М.
Сеник О.Б.

5. Загальноміський етап конкурсу учнівських проектів «Фізика 
навколо нас»

Подяка УО 
ДГП ЛМР

10 кл.
Мончак Володимир

Русин А.В.

6 Міський англомовний дебатний турнір для молоді IV місце Медик Анастасія, 
Ленський Даніель 11-А

Максимович З.М.

7. Міський конкурс «Lviv Teens Talk» IV місце Ленський Даніель 11-А Космовська Г.Ф.
8. Обласні змагання з баскетболу  3*3 серед команд юнаків ЗЗСО 

(молодша група)
II місце Шкільна команда Андрушко О.В.

9. Обласні змагання з баскетболу  3*3 серед команд юнаків ЗЗСО 
99 (старша група)

III місце Шкільна команда Андрушко О.В.

10. Міський турнір з футболу  «Шкіряний м’яч» III місце Шкільна команда Лоїш О.В.
11. Міські змагання з міні-футболу  серед 6-х класів І місце Шкільна команда Лоїш О.В.



LOGOМіський конкурс проектів
 “Фізика навколо нас”(грудень 2018)

❖ Мончак Володимир 10-Б клас     
  Вчитель Русин А.В.



LOGO
Рівень навчальних досягнень учнів 11-го класу за підсумками 

ЗНО, як ДПА у 2018 року

Дата 
написання 

роботи

К-сть учнів 
за списком

К-сть учнів, 
що писали 

роботу

Високий Достатній Середній Початко
вий 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %

22.05.2018
Математика у формі ЗНО

49 20 6 30 8 40 6 30     0    
0

24.05.2018 Українська мова у формі ЗНО
49 49      12 24 19 39 17 35 1 2

01.06.2018 Англійська мова у формі ЗНО
49 17 3 18 7 41 7 41 0 0

04.06.2018 Біологія у формі ЗНО
49 7 2 29 4 57 1 14 0 0

06.06.2018 Історія України  у формі ЗНО
49 31 6 19 12 39 12 39 1 3

08.06.2018 Географія у формі ЗНО
49 20* 1 5 3 15 14 70 2 1

0
11.06.2018 Фізика у формі ЗНО

49 1 1 100 0 0 0 0 0 0
13.06.2018 Хімія у формі ЗНО

49 1 0 0 0 0 0 0 1 1
0
0



LOGOРезультати ДПА-ЗНО з української мови



LOGOРезультати ДПА-ЗНО 
з історії України



LOGOРезультати ДПА-ЗНО з математики



LOGO          Завдання національно-     
        патріотичного виховання:

❖ формування почуття патріотизму, любові до свого 
народу, його історії, культурних та історичних 
цінностей; 

❖ виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги 
до Конституції та інших законів України, соціальної 
активності і відповідальності за доручені державні та 
громадські справи;

❖ формування здібностей до аналізу зовнішнього та 
внутріполітичного становища, вміння на цій основі 
самостійно адекватно оцінювати події, що 
відбуваються у державі і світі, свою роль та місце в цих 
подіях;

❖ створення нормативно-правової бази та комплексу 
заходів щодо виховання патріотичних почуттів і 
свідомості громадян України 



LOGOАктуальні питання:

1
Які оптимальні форми та методи патріотичного 

виховання обрати?2

Як досягти творчої співпраці вчителя та учня? 3

    

Як сформувати особистість  патріота-громадянина?



LOGOШляхи реалізації  національно-патріотичного виховання:

Удосконалення 
навчально-

матеріальної бази

Національно-
патріотичне 
виховання

Співпраця з іншими 
організаціями, 

закладами

Творча 
співпраця
вчителя та 

учнів 

 

Створення 
нормативно-
правової бази

Інформаційне  
забезпечення



LOGO

ФОРМИ ВІЙСЬКОВО -
ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ

Екскурсії

Проведення стрільб з автомата



LOGOПрограма національно-патріотичного виховання

 



LOGO

27 жовтня 2018 року за підтримки ДГП Львівської міської ради 
Управління освіти та Навчально-методичного центру освіти м. 
Львова, відбувся третій етап "Першості м. Львова з пейнтболу 
- лазертагу серед учнів 9-11 класів ЗЗСО" в рамках "Програми 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 
- 2020 роки". 

Програма національно-патріотичного виховання



LOGO

5 листопада відбулось урочисте 
покладання квітів та запалення 

свічок на Збоїському кладовищі до 
могили УСС учнями 9-х класів



LOGOПрацівники закладу освіти з З З З любов`ю та дбайливим ставленням висадили саджанці 
працівники школи. на території школи. (саджанці подарував Верхоляк Р.)

 



LOGOПравоосвітнє виховання

Проект «Правоосвітня профорієнтація» спільно з ЛДУВС
Міський конкурс «Правознайко»
Конкурс «Стоп наркотикам і СНІДу»
Міжнародний тиждень права
Конкурс «Моя гідність – моя цінність!»
Участь у міському  проекті «Булінг STOPS тут» (Садоха Н.Б., 
Притула С.В.)
ст. інспектором з ЮП Шевченківського ВП ГУНП у Л/О Ковальчук О.
В., яка проведено діалог на тему «Якщо тобі немає 18...», 
ознайомивши присутніх із правами та обов’язками дитини». 
На засіданні методичного об’єднання класних керівників 
(протокол № 1 від 30.08.2018р.) розглянуто питання 
«Ознайомлення з порядком розгляду звернень та повідомлень з 
приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його 
вчинення» Міністерство юстицій України № 1105/25882 від 
10.09.2014р. Класними керівниками 1-11-х класів проводились 
виховні години «Не будь жорстоким», «Толерантність – перш за 
все».



LOGOУчасть в проекті «Булінг Stops Тут»



LOGOПравоосвітнє виховання



LOGOПравоосвітнє виховання



LOGOМоральне виховання

Проект «Exit Tour»
Проект «Покликані до любові та витривалості»
Флешмоб «Пісня – міст через століття»
Акція «На крилах волі»
Акція «Пошанування пам'яті воїнів УПА»
Майстер-клас «Виготовлення Стрітенської свічки»
Шкільний фестиваль «Коляда йде Україною!»
День Благодійності
Участь в конкурсі Різдвяна свічка!



                            



LOGO



LOGOВиховання: Здоровий спосіб життя

Проект «Регбі 5»
Спартакіада
Проект «Шахи»
Проект «Здорова постанова»
Проект «Європейська спортивна родина»
«Шкільна ліга» з баскетболу
Міський етап «Олімпійське лелеченя»
«Jonior3» спортивний рух Олександра Педана
Квест «Олімпійський урок»
Проект «Плавання» для учнів 4 класів
Також для учнів школи організовані змагання з Черлідингу 
В рамках проекту Healhy Schools , акція «Запроси спортсмена в 
школу» відбулась зустріч із випускником П.Кордіякою , а також 
пройшла акція «Збережи свою поставу»



LOGOВиховання: Здоровий спосіб життя



LOGOВиховання: Здоровий спосіб життя

"Ліга Чемпіонів вчителів фізичної культури м. Львова" !



LOGO



LOGO



LOGOВиховання: Здоровий спосіб життя



LOGO



LOGOНагороди



LOGOВиховання: Здоровий спосіб життя



LOGOВиховання: Здоровий спосіб життя



LOGOВиховання: Здоровий спосіб життя



LOGOХудожньо-естетичне виховання. Флешмоби

«Ой у лузі червона калина»
Шкільна вишивана родина
Пам'ятай, помолись за невинну душу. Метелик за дітей, що загинули під час 
Голодомору
«Жменька добра – жменька тепла»
Львівське рондо
Перлини Галицької корони
Екскурсія «Таємниці львівських підземель»
Герої – рукостискання поколінь
Традиційно навчальний рік в Україні розпочинається Днем знань.03.09.18 
учні 8-А і 9-Б класів(класні керівники Боднар О.П. і Постолатій С.М.) 
відвідали Львівську обласну універсальну наукову бібліотеку, де провели 
урок толерантності на тему: «Всі ми різні, всі ми рівні». 
Співпраця з районною бібліотеку № 27:  учні 2-А класу разом з класним 
керівником Л.М. Процайло відвідали дану бібліотеку. Метою заходу була 
зустріч із відомою львівською письменницею Лесею Кічурою, яка 
презентувала свою нову збірку «Мандри». 



LOGOХудожньо-естетичне виховання. Флешмоби



LOGO



LOGO



LOGO



LOGO
Екологічне виховання

Маленький принц. Львів, що любить тварин»
Проект «Година Землі – 2018»
Проект «Ековиховання»
День енергії
Проект «Навігатор по етикетках»
Міський конкурс «До чотирилапих як до себе» -учні школи та 
вчителі: Л.Ф.Гольштейн, О.В.Федорович, І.Я Гавдульська ;
Міський конкурс «Збережемо життя ялинці»- III місце,номінація 
«Стилізована ялинка» - композиція «Різдвяна феєрія вчитель 
Постолатій С.М.;
Обласний конкурс «Квітковий вернісаж» - I місце вчитель 
Постолатій С.М.;
Обласний конкурс Різдвяна свічка» - II місце, вчитель Л.Ф. 
Гольштейн .
Всеукраїнський конкурс «Вода – джерело життя» - І місце, вчитель 
Постолатій С.М.)



LOGO

8-Б клас
Вчитель
Гольштейн Л.Ф

Міський конкурс “Різдвяна свічка”



LOGOМіський конкурс 
“ До чотирилапих як до себе”



LOGOЕкономічне виховання

Проект «Навігатор до фінансової свободи»
Тренінг «Основи підприємництва»
Квест з фінансової  грамотності
Всесвітній тиждень грошей
Тиждень фінансової грамотності»



LOGOОсвітньо-культурний простір. Проект «Театральна педагогіка».

Фотографія, що оживає»
Майстер-класи для керівників шкільних театрів
Фестиваль шкільних театрів
Проект «Бути людиною…»



LOGO



LOGOОсвітньо-культурний простір. Проект «Музейна педагогіка»

Музейний урок 
«Львівське рондо»
«Львів від легенд до історичних фактів»
«Перлини Галицької корони»
«Мистецьке краєзнавство»



LOGOОсвітньо-культурний простір. Проект «Музейна педагогіка»

Музейний урок 
«Львівське рондо»
«Львів від легенд до історичних фактів»
«Перлини Галицької корони»
«Мистецьке краєзнавство»



LOGOОсвітньо-пізнавальні виставки

«Мій тато – герой!»
«Україна - уроки війни»
«Я знаю свої права»
«101 причина любити Україну»
«ЗУНР - у війні та державотворенні»



LOGOРозвиток інтелектуальних здібностей учнів

Учень 2-В класу Максим Борис переможець міського конкурсу талант-шоу  
Х-фактор: бібліореймейк. 

❖Міський конкурс «І слово, і пісня, матусю тобі»-переможці: Рарук Лук'ян, 
Марущак Роксолана, Бобало Катерина (поезія), Мацур Вероніка (проза),  
Нер Олена (малюнок).

❖Всеукраїнський конкурс «Кращий пожежний – це ти обережний» номінація 
«декоративно-прикладна творчість «- І місце Денько Юстина (9-Б кл.).

❖Міський конкурс «Поліція –очима дітей» номінація «інсталяція» – І місце 
Денько Северин (6-В кл.)

❖Міський конкурс «Податки –очима дітей» «декоративно-прикладна 
творчість» - І місце Денько Юстина (9-Б кл.).

❖Участь  школи в Міжнародному дні «Година Коду»;
❖Представники Міжнародної благодійної  організації "Фюжен" провели для 

учнів 8-10-х класів благодійний концерт. Вчителі Максимович З. М., та 
Муйла О.Й. створили дружню атмосферу, під час якої діти могли 
спілкуватися з носіями мови, обговорюючи своє ставлення до життя.

❖Учні 10-А класу, кл.керівник Л.С.Телішевська побували в ЛНУ імені Івана 
Франка. У рамках проекту Franko Art Fest учні слухали лекцію директора 
Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка 
п. Богдана Тихолоза «Франко як виклик». 

❖ 



LOGO
Учнівське самоврядування

❖ «Учнівське самоврядування – шкільна демократія»



LOGOКраєзнавча  екскурсія на “АRTERIUM”, 10-А клас (Гойда Н.В.)

❖                        Листопад 2018



LOGOЛітнє оздоровлення

❖   Під час літніх канікул відповідно до наказу №209 від 
20.05.2019 р. по СЗШ №99 «Про організацію 
пришкільного дитячого табору з денним перебуванням» 
(Мовна школа Lviv Kids) у школі з 27 травня 2019 року 
до 13 червня до 2019 року (терміном 14 робочих днів) 
організовано пришкільний табір «Сонечко» з 
одноразовим гарячим харчування школярів (вартість 
40грн);  режим роботи табору: 9.00 – 15.00 год. У табір 
зараховано відповідно до поданих документів 103 учнів, 
діє 4 загони: «Кульбабки», «Промінчики», «Метелики», 
«Веселка». Учні мають можливість оздоровитися у 
шкільному басейні, відвідують музеї та бібліотеки 
Львова, беруть активну активну участь у спланованих 
заходах: спортивні змагання, конкурси ,налагоджена 
тісна співпраця із бібліотекою №27(вул.Б.
Хмельницького,175) та БДЮТ Шевченківського району,в 
гостях побували артисти обласної філармонії із цікавим 
концертом.
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Інвестиції в якість надання послуг 
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Забезпечення комфортних умов 
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Забезпечення комфортних умов 
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596 учнів 1-4 класів
11 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування ;
21  учнів із малозабезпечених сімей;
144 учні – із багатодітних сімей;
42 учнів – із сімей воїнів АТО;
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Харчування учнів пільгових категорій
1-4 класи  596 учнів – 15 грн.
 Діти  із сімей АТО – 42 учнів
1-4 кл. – 22 учні

15 грн
5-11 кл. – 20 учнів
 Діти  із багатодітних сімей – 144 учні
1-4 кл. –83 учні

15 грн
5-11 кл. –  61 учень
 
 Діти  із малозабезпечених сімей – 21 учень
1-4 кл. – 10 учнів 18 грн
5-11 кл. – 11 учнів  
Сироти та позбавлені батьківського піклування -  11 учнів  
1-4 кл. – 2 учнів

18 грн
5-11 кл. – 9 учнів



LOGOПідключення до Єдиної системи відкритих 
даних - openschool.in.ua
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Стаття 30. Прозорість та 
Інформаційна відкритість закладу 
освіти ст. 30 ЗУ “Про освіту”,
❖ 1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність 

та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може 
забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

❖ 2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати 
на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої 
інформації та документів:

❖     статут закладу освіти;
❖     ліцензії на провадження освітньої діяльності;
❖     сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу 

вищої освіти;
❖     структура та органи управління закладу освіти;
❖     кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
❖     освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені 

відповідною освітньою програмою;
❖     територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів 

дошкільної та загальної середньої освіти);
❖     ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
❖     мова (мови) освітнього процесу;
❖     наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його 

проведення);
❖     матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
❖ результати моніторингу якості освіти;
❖     річний звіт про діяльність закладу освіти;
❖ умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
❖ .



LOGOІнформаційна відкритість закладу 
освіти ст. 30 ЗУ “Про освіту”,
❖  розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

❖     перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
❖     правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
❖     план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
❖     порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу 

(цькування) в закладі освіти;
❖     порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність 

осіб, причетних до булінгу (цькування);
❖     інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

❖ 3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх 
веб-сайтах:

❖     кошторис
❖     фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів,
❖     інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням 

їх вартості,
❖     про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством



LOGOСтратегічна сесія батьківського 
самоврядування школ



LOGOСтратегічна сесія батьківського самоврядування школи.
 Звіт голови батьківської ради школи



LOGOФінансовий супровід 

Дата Постачальник Сума Матеріали
05.09.2018 ТОВ «АЙ БІ СІ ПЛЮС» 82397 Дидактичний матеріал для НУШ
05.09.2018 ФО Столяр О.М. 440 Класні журнали
10.09.2018 ФОП Клунко О.М. 41120 Підручники
10.09.2018 ТзОВ «Світ знань» 4370 Підручники
14.09.2018 ТОВ «БІ-ПРО» 26129 Дидактичний матеріал для НУШ
24.09.2018 ТзОВ «Техніка для бізнесу» 3846 Ламінатор
03.10.2018 ТзОВ «Техніка для бізнесу» 15066.84 Ноутбук
09.10.2018 ТзОВ «Техніка для бізнесу» 16545, 18 Ноутбук, БФП
01.11.2018 ФОП Вовк І. Я. 201600 Шкільні меблі
16.11.2018 ТзОВ «Торговий дім Кристал 

Галичина»
95580 Ноутбук 9 шт.

05.12.2018 ТзОВ «СІТ-ПРОЗОРО» 11562, 75 Вогнегасники
13.12.2018 ФОП Кутянський Т.Г. 3225 Баскетбольні м’ячі
18.12.2018 ТзОВ «Міленіум плюс БК» 84680 Меблі в бібліотеку
20.12.2018  ТзОВ «Компанія Лідер-М» 11902 Макет в кабінет «Захист 

Вітчизни»
20.12.2018 ПП «БЮРО СТИЛЬ» 17136 Крісла в бібліотеку 34 шт.
09.04.2019 ФОП Максимчук Ю.В. 5824 Електролічильник

Загалом сума 621423, 77 грн



LOGOФінансовий супровід

Вид роботи Фінансування
Капітально відремонтовано дах над навчальним корпусом міський бюджет
Ремонт спортивного залу №1 міський бюджет
Ремонт роздягалень спортивного залу міський бюджет
Встановлення відеоспостереження в навчальному закладі міський бюджет
Капітальний ремонт бібліотеки (громадський проект) міський бюджет
Ремонт кабінету та гардеробу (Садоха Н.Б.) спонсорські кошти
Ремонт кабінету «Захист Вітчизни» (Лоїш О.В.) спонсорські кошти
Ремонт кабінету англійської мови (Повалена Н.Б.) спонсорські кошти
Ремонт кабінету математики (Слоцька Н.В.) спонсорські кошти
Ремонт кабінету англійської мови (Максимович З.М.) спонсорські кошти
Ремонт кабінету початкових класів (Глава І.В.) спонсорські кошти
Придбання шафи та столиків для осередків (Глава І.В.) Спонсорські кошти
Придбання спортивного обладнання спонсорські кошти
Частковий ремонт кабінету української мови та літератури та 
встановлення жалюзі (Олексюк Л.М.)

спонсорські кошти

Ремонт гардеробу (Любунь Г.В.) спонсорські кошти
Придбання столиків для осередків  (Любунь Г.В.) спонсорські кошти



LOGOФінансовий супровід
Вид роботи Фінансування
Придбання столів та лавок для освітнього середовища (ІІІ поверх) спонсорські кошти

Встановлення вікон в кабінеті географії (Савенець Н.М) спонсорські кошти
Ремонт гардеробу (Савенець Н.Б.) спонсорські кошти
Ремонт в гардеробі (Котик І.Т.) спонсорські кошти
Ремонт в гардеробі  та придбання жалюзі (Телішевська Л.С.) спонсорські кошти

Ремонт в гардеробі  (Гойда Н.В.) спонсорські кошти
Встановлення вікон в кабінеті початкових класів (Басараба Т.М.) спонсорські кошти

Придбання столиків для осередків  (Басараба Т.М.) спонсорські кошти
Придбані комп’ютерні столи кабінет (Сеник О.Б.) спонсорські кошти
Придбання меблів, тумби з умивальником та придбання лоточків 
для дітей (Процайло Л.М.)

спонсорські кошти

Придбання тумби під умивальник (Беньо Н.Б.) спонсорські кошти
Придбання тумби під умивальник (Макар О.І.) спонсорські кошти
Придбання меблів (Кравень Н.Р.) спонсорські кошти
Придбання меблів ( Кужим І.Ф.) спонсорські кошти
Придбано телевізор (Посувайло О.Б.) спонсорські кошти
Придбано телевізор (Притула С.В.) спонсорські кошти



LOGOФутбольний майданчик потребує капітального 
ремонту
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LOGOДякую за довіру та підтримку


