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1. Контингент учнів. 

         У 2019-2020 навчальному році в школі функціонувало 29 класів із 

середньою наповнюваністю 29,3 учнів. 

          На початок року у  школі навчалося 833 учні, прибуло 10 учнів, вибуло 26 

учнів, на кінець року маємо 817 учнів. У 1-А, 1-Б, 2-Б класах НУШ упроваджено 

програму «Інтелект України», у 2-А і 2-В класах -  «На крилах успіху»,  у 3-Б,      

4-А, 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б класах -  програми з математики за науково-педагогічним 

проектом «Росток». Учні 3-В класу продовжили навчання за програмою 

Всеукраїнського педагогічного проекту "Розумники" (Smart Kids).  Допрофільна 

підготовка та профілізація  старшої школи здійснювалась на основі вивчення 

інтересів та запитів школярів за двома напрямками: української філології та 
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Порівнюючи результати 2019-2020 навчального року з попереднім, бачимо 

стабільний результат: контингент учнів збережено, 58% учнів навчаються на 

високому та достатньому рівнях, на високому рівні – 12%.  

          У 2019-2020 навчальному році з 57 випускників 9-х класів претендують на 

свідоцтво з відзнакою 4 учні, з 29 випускників 11го класу претендентами на 

золоту і срібну медалі є 2 учні. 

       Вчителі закладу, учні та їх батьки залучені  до реалізації міського проекту 

«Онлайн школа. Управління школою і E-learning платформа». 

 

2. Стан здоров’я та травмування учнів 1-11 класів 
         Підвищення рівня культури здоров’я, формуванню здоров’язберігаючої 

компетентності учнів – одне з основних завдань закладу, тому питанню 

профілактики негативних явищ, що можуть призвести до погіршення стану 

здоров’я, надається особлива увага. 

        У школі установлений належний контроль за проходженням учнями 

медичного огляду. Налагоджена тісна співпраця з лікувально-профілактичними 

закладами, функціонує медичний кабінет, укомплектований необхідним 

обладнанням та медикаментами.    Всі планові профілактичні щеплення зроблені 

згідно календаря щеплень, наказ МОЗ № 947 від 18.05.2018 р. У цьому 

навчальному році лікарями оглянуто 817 учнів  (100%). Спостерігається 

погіршення стану здоров`я дітей: відхилення в роботі внутрішніх органів, 

зниження рухової активності тощо. 

          З метою профілактики дитячого травматизму в школі плануються та  

проводяться класними керівниками та класоводами бесіди з учнями щодо 

попередження дитячого травматизму, протипожежної безпеки, безпеки 

дорожнього руху, санітарії і гігієни як у навчальний період так і напередодні 



канікул, екскурсіями тощо. До цієї роботи залучаються працівники ДАІ, 

протипожежної служби, медичні працівники. Аналіз стану дитячого травматизму 

свідчить про те, що кількість випадків травмувань складає 0,5%, у порівнянні з 

попереднім роком показники шкільного травматизму зменшилися. 

     

             3. Про стан харчування 1-11 класів 
Повноцінне харчування – залог здоров’я, а отже, й успішності навчання 

школярів. Медичні працівники школи здійснюють щоденний контроль за якістю 

продуктів, що знаходяться в їдальні, умовами зберігання, дотриманням термінів 

їх реалізації, технології приготуванням страв, санітарно-протиепідемічним 

режимом харчоблоку, фактичним виконанням меню. Для посилення контролю за 

якістю харчування є супровідні документи, які свідчать про походження 

продуктів та їх якість (накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-

епідеміологічної експертизи). 

        У школі постійно  проводиться робота щодо організації гарячого харчування 

серед учнів 1-11 класів.  Так, із 817 учнів, що навчаються в школі, охоплено 

гарячим харчуванням 539 школярів (68%).  

             4. Матеріально-технічна база навчального закладу. 

          Наш заклад п’ятий рік працює над методичною проблемою  «Модернізація 

освітньо-виховного середовища шляхом використання інноваційних технологій з 

метою формування конкурентно-спроможної особистості». Робота закладу також 

спрямована на реалізацію Концепції Нової української школи.            

            Для реалізації основних положень Концепції вже зроблено: 

- оновлені навчальні програми для початкової школи та обрано підручники 

для 1-3 класів НУШ; 

-  укомплектовано початкові класи необхідним обладнанням:  придбане 

електронне обладнання, нові меблі згідно з вимогами НУШ; 

-  вчителі початкових класів проходять навчання через тренінги, семінари; 

- ведеться підготовка до моніторингу якості освіти у початковій школі; 

- забезпечується наступність у роботі дошкільних закладів і початкових 

класів; 

- у стосунках із громадою використовується педагогіка партнерства; 

- на сайті школи оприлюднюється фінансова звітність. 

          Протягом року  школа продовжувала спрямовувати свої зусилля на 

покращення навчальних кабінетів, їхнє оснащення. Сучасний вигляд мають всі 

навчальні кабінети. Навчально-матеріальна база кабінетів підтримується на 

належному рівні і постійно поповнюється сучасною навчально-методичною 

літературою, періодичною пресою.  

           В цьому навчальному році переважна більшість робіт виконана за кошти 

Сумської міської ради та депутатські кошти.              

Додатково залучені кошти: 

 

           Учні школи, які брали участь у різних олімпіадах, конкурсах і змаганнях, 

були премійовані подарунками, грамотами. 



 

            5. Робота з обдарованими та здібними учнями 
          

У нашому закладі велика увага приділяється роботі з обдарованими дітьми.  

Шкільний колектив у цьому напрямку досяг гарних результатів, нам є чим 

пишатися! 

        Вагомими здобутками у 2019-2020 н. р. є 12 призових місць на ІІ етапі 

олімпіад (з історії, математики, трудового навчання, хімії, фізики, географії, 

правознавства, інформаційних технологій). Учні школи є  призерами міських, 

обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсів та спортивних змагань. Також 

вагомими здобутками є ІІІ призове місце на ІV (фінальному) етапі                           

X Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді 

імені Т. Шевченка учениці  5-А класу Лазарєвої Даріни (вчитель Єсипенко В.В.), 

ІІ призове місце на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Ідея соборності» 

в номінації «українська мова та література»  учениці 7-Б класу Єсипенко Євгенії 

(вчитель Костенко Л.М.), ІІІ місце команди школи у ХVІІ обласному турнірі юних 

журналістів імені Геннадія Петрова (керівники Макаренко Т.І., Железна Т.М.),      

ІІІ місце команди школи у Х обласному турнірі юних економістів (керівник 

Матяш В.А.). Шкільний ансамбль сучасного бального танцю «Sky» є переможцем  

Міжнародного конкурсу «Золоте руно», м. Батумі, Грузія, Всеукраїнського 

фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької творчості «Зірковий шанс», 

Всеукраїнського фестивалю хореографічного мистецтва «Діти України»,               

м. Харків (керівник Зіненко О.Л.). Шкільна театральна студія «Креатив» є 

переможцем Всеукраїнського фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької творчості 

«Зірковий шанс»,  Всеукраїнського багатожанрового фестивалю-конкурсу 

мистецтв «Слобожанська осінь, номінація «Театральне мистецтво», м. Запоріжжя 

(керівник Омельченко Н.М.). Шкільний ляльковий театр «Дивосвіт» є 

переможцем Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті 

роси», номінація «Театральне мистецтво» (керівник Диченко Л.В.). Учні школи 

також беруть активну участь у Міжнародних інтерактивних конкурсах «Кенгуру», 

«Колосок», «Бобер», «Лелека», «Геліантус», Всеукраїнських інтерактивних 

конкурсах «Гринвіч», «Соняшник», «Левеня», в яких отримують відмінні та добрі 

результати. 

       У закладі проводяться нові, цікаві виховні  акції та заходи:        

• Благодійний захід «Твори добро» (благодійний концерт на підтримку 

онкохворих), 

• Новорічний бал старшокласників (4-й рік); 

• «Джинсовий день»; 

• «Урок від метра»: від уроку до воркшопу (інноваційний захід від 

спортсменів, музикантів, юристів та журналістів), 

•  «На балу у Попелюшки» (Міс школи);  



• Фестиваль «12 школа має таланти.                                                                                                                

 

            6.  Аналіз методичної роботи 

        У навчальному закладі створені всі умови для самоосвіти педагогів, 

постійного росту їх педагогічної майстерності, удосконаленню педагогічних 

умінь і навичок. Зростання педагогічної майстерності вчителів було забезпечено 

різними формами методичної роботи: семінарами, семінарами-практикумами,         

тренінговими заняттями. 

        17 грудня 2019 року заклад представив свої матеріали на виставці-презентації 

трендів інноваційної освіти «Шляхи впровадження STEM-освіти в закладах 

загальної середньої освіти області», що проходила в рамках ІІІ Форуму 

директорів закладів загальної середньої освіти області «Сучасна школа – простір 

інноваційних можливостей». За його результатами заклад освіти отримав Диплом 

лідера у впровадженні сучасних технологій STEM-освіти. Також наш заклад брав 

участь у програмі  HEALTHY SCHOOLS. У Всеукраїнському конкурсі школа бере 

участь у номінаціях: «Краще  естетичне оздоблення фойє-2020», «Кращий  

кабінет початкових класів - 2020», «Кращий  кабінет історії - 2020». 

          Особистісне та професійне зростання педагогів відбувалося також завдяки 

їх активній участі у виставках, фестивалях, конференціях, акціях, EdCamp 

(не(конференціях)) різних рівнів. Учитель закладу Бескорса О.А. є переможцем 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020», номінація 

«зарубіжна література» . 

       З 2017 року заклад бере участь у регіональному проекті «Теоретико-

методичні засади розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в 

системі післядипломної педагогічної освіти». 

            Під час дистанційного навчання відеоуроки вчителів нашого закладу 

Костенко Л.М.,  Железної Т.М.,  Шокун І.О., Бондаренко Г.П., Соколика О.М.,  

Білоус І.М., Назаревської Т.О., Бескорсої О.А., Шуйської О.А. демонстрували на 

канаті СТС. 

             Робота педагогів навчального закладу висвітлювалася у засобах масової 

інформації та фахових виданнях.  

             Школа і сім’я – два основні осередки, у кожному з яких дитина отримує 

знання  і потрібний життєвий досвід, але лише разом вони створюють оптимальні 

умови для входження дитини у великий світ.  

            Колектив нашого навчального закладу, учні та їх батьки щиро прагнуть 

подальшого розвитку і процвітання школи №12, всі ми цінуємо наші досягнення, 

розуміємо проблеми, шукаємо шляхи для їх вирішення  та віримо в найкраще 

майбутнє нашого закладу. 


