
Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2020-2021 навчальний рік 
Комунальної установи  

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 ім. Б.Берестовського,   

м. Суми, Сумської області 

 

Нормативна база 

Відповідно до статті 38 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту» керівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний звітувати 

щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та 

виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти. 

Порядок звітування визначає Примірне положення про порядок 

звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, 

затверджене наказом МОН від 23.03.20205 № 178. 

Норма про забезпечення прозорості та інформаційної відкритості 

закладу освіти закріплена також у статті 30 Закону України «Про освіту». 

Згідно з нею заклад освіти має формувати відкриті та загальнодоступні 

ресурси з інформацією про діяльність і оприлюднювати її. Заклад освіти 

забезпечує на своєму веб-сайті відкритий доступ до інформації та документів. 

 

1. Основні напрями діяльності 

Головною метою діяльності закладу є: 

1. Формування ключових компетентностей дитини; 

2. Створення сприятливих умов обдарованим та здібним дітям для 

одержання повної освіти, реалізація їх індивідуальних, творчих запитів, 

самостійного вибору предмета для поглибленого вивчення; 

3. Здійснення фундаментальної підготовки до вступу в вищі навчальні 

заклади. 

Програму та стратегію розвитку комунальної установи Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 ім. Б.Берестовського, м. Суми, 

Сумської області спрямовано на реалізацію вимог законів «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», Конституції України, Конвенції про права 

людини.  

2. Організаційна структура та структурні підрозділи 
У КУ Сумська ЗОШ  № 12  функціонує 29 класів, із них 12 класів 

початкової школи, 14 – середньої та 3 – старшої школи, 2 групи продовженого 

дня, у якій перебуває 60 учнів. 

Проєктна потужність закладу – 500 учнів, навчається 875 дітей. 

Показник середньої наповнюваності класів – 30,2 осіб. 

 

3. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної 

бази закладу та залучення додаткових джерел фінансування 

Заклад освіти знаходиться за адресою м. Суми, вул. Засумська, б. 3.  в 

чотириповерховому будинку, де займає два учбових поверхи (третій та 



четвертий), їдальню (з гарячим харчуванням) на першому поверсі і спортивну 

кімнату в підвальному приміщенні. Загальна площа всіх приміщень становить 

1978 кв. м., кількість навчальних кімнат (включаючи навчальні кабінети і 

лабораторії) – 19, їх загальна площа 888 кв.м. Приміщення та територія 

закладу відповідають державним санітарно-гігієнічним нормам щодо 

утримання загальноосвітніх навчальних закладів. У закладі діє Система 

управління охороною праці (СУОП), яка визначає єдиний алгоритм організації 

роботи з охорони праці, а також обов'язки керівників та посадових осіб щодо 

забезпечення здорових і безпечних умов освітнього процесу, запобігання 

травматизму його учасників. У жовтні 2020 року у відповідності до Закону 

України «Про охорону праці», «Кодексу законів про працю України» та 

«Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах 

освіти» затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 

26.12.2017 року № 1669, здійснено перегляд усіх положень, наказів та 

інструкцій з охорони праці, що діють  в школі. 

Освітнє середовище є одним із визначених факторів ефективності та 

результативності освітнього процесу. Нові підходи до освітнього процесу 

передбачають створення сучасного освітнього середовища, планування й 

дизайн якого спрямовуються на розвиток дитини та мотивації її до навчання, 

потребують широкого використання нових ІТ-технологій, мультимедійних 

засобів навчання, оновлення навчального обладнання. 

Заклад працює за кабінетною системою. Навчальні класи та кабінети 

повністю забезпечені меблями. Усього у закладі класних кімнат – 19, 13 з них 

мають інтерактивні дошки, в інших 6-ти наявні мультимедійні проектори з 

екранами. 6 кабінетів початкових класів повністю відповідають вимогам 

НУШ. У 2020-2021 навчальному році один з кабінетів початкових класів 

закладу нагороджений дипломом І ступеня за перемогу в обласному конкурсі 

«Найкращий кабінет початкових класів у 2020 році» (Наказ від 23.12.2020 №  

528-ОД). 

У закладі наявні бібліотека, спортивна кімната, комбінована майстерня. 

Рівень матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів складає 

80%. Ефективно використовується база кабінетів фізики, хімії, біології, 

майстерні обслуговуючої праці. У спортивній кімнаті є достатня кількість 

спортивного інвентаря та обладнання. 

Кількість комп’ютерів у закладі – 45, 33 з них використовуються в 

освітньому процесі, 32 з них підключено до мережі Wi-Fi. Наявний доступ до 

всесвітньої інформаційної мережі Інтернет (швидкість доступу – 100 Мбіт/с). 

       Проведення ремонтних робіт протягом 2020-2021 н.р. 

- Капітальний ремонт обладнання пристроїв захисту від прямих попадань 

блискавки та вторинних її проявів; 

- Капітальний ремонт їдальні, монтаж системи вентиляції харчоблоку  ; 

- Заміна стоків у їдальні; 

- Поточний ремонт приміщення обідньої зали; 

- Поточний ремонт кабінету 54; 



- Поточний ремонт стін коридору ІІІ поверху. 

           Поліпшення матеріально-технічної бази закладу протягом 2020-

2021 н.р. 

- Придбання проточного електрокип’ятильника в їдальню; 

- Придбання комплекту меблів для їдальні; 

- Пральна машинка; 

- Шафи для одягу та металеві полиці в їдальню; 

- Придбання комплекту парт і стільців для НУШ; 

- Парти учнівські та стіл для вчителя каб. 54 (НУШ); 

- Парти учнівські каб. 59; 

- Стіл для вчителя каб. 46; 

- Веб-камери; 

- Веб-камери і штативи. 

         На 2021 рік заплановано ремонт харчоблоку та обідньої зали їдальні та 

встановлення пожежної системи сповіщення. 

 

4. Медичне обслуговування учнів у закладі 

Пріоритетними напрямами роботи у закладі є: 

- Організація та контроль за своєчасністю проходження учнями 

профілактичного медичного огляду та вакцинації згідно календаря 

щеплень; 

- Проведення антропометрії, термометрії, оцінки загального стану 

розвитку учнів; 

- Проведення періодичних оглядів на педикульоз відповідно до вимог, 

установлених МОЗ; 

- Здійснення профілактичних та оздоровчих заходів під час навчання; 

- Здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням 

учнів; 

- Здійснення ізоляції учнів, які мають ознаки інфекційної хвороби, з 

негайним інформуванням їх батьків або інших законних представників, 

а також спостереження за учнями, які були в контакті з інфекційним 

хворим; 

- Надання медичної допомоги учням, які перебувають у невідкладному 

стані; 

- Організація та контроль проведення поточної дезінфекції та санітарних 

і протиепідемічних заходів. 

  Співпраця з територіальними медичними установами – лікарня № 3.  

        Медичні огляди учнів проводяться згідно графіку.  

Станом на 01.06.2021 р.: 

-  медогляд пройшли 845 учнів. 

- щеплення пройшли 875 учнів згідно з календарем щеплень. 

  Система зміцнення здоров’я учнів відбувається згідно до НАССРу і 

санітарно-гігієнічних заходів.  

   Стан травматизму: 



 

         Для формування здорового способу життя медичним працівником та 

класниками керівниками проводяться лекції, санітарно-профілактична робота, 

створюються бюлетні. 

5. Організація харчування учнів у закладі 

Для забезпечення харчування учнів 1-11 класів з 8.00 до 17.00 в 

навчальному закладі працює їдальня. Кількість посадкових місць становить - 

200. 

Приділяється значна увага питанням організації харчування: 

встановлено режим харчування відповідно до режиму роботи школи; 

перспективне меню погоджено в Держпродспоживслужбі; забезпечується 

систематичний контроль за виконанням натуральних норм харчування і 

якістю продукції, яка надходить до їдальні, здійснюється контроль організації 

пільгового харчування дітей. 

           У школі відповідно до системи НАССР розроблені комплексно - цільові 

заходи організації розвитку харчування учнів.     

         Перелік постачальників харчових продуктів по КУ Сумська ЗОШ № 12 

№ 

з/п 

Назва організації Назва продукції, яка постачається 

1. КОРП «Дрібнооптовий» 

СМР 

Риба свіжоморожена, макарони Спагетті, 

вафлі, печиво, хліб, батон, масло солодко 

вершкове, молоко, молоко згущене, йогурт, 

сир твердий Чеддер, сир кисломолочний, 

сметана, лавровий лист, лимонна кислота, 

сіль, сухарі панірувальні, цукор ванільний, 

яйця, перець мелений 

2.  ФОП Оломпієв О.М. Апельсини, банани, лимони, яблуко, 

капуста, морква, буряк, цибуля, помідор, 

огірок, часник, зелень кропу, черешня, 

груша, полуниця 

3. ФОП Аніщенко М.В. Огірки консервовані, ікра кабачкова, паста 

томатна,повидло, родзинки, сухофрукти, 

капуста квашена, чай чорний, дріжджі сухі, 

сік фруктовий, горошок зелений 

консервований 

Загальна 

кількість 

травмован

их учнів 

% до 

загально

ї 

кількост

і дітей 

 

Із них: Кількі

сть 

актів 

Н-Н 

Кількість 

мікротрав

м 

Причини  

великої 

кількості 

травмуван

ня учнів 

На уроках 

фізкультури 

На інших 

уроках 

На 

перервах 

6 0,7 2 - 4 1 5 - 



4.  ФОП Безкоровайний 

Р.С. 

Олія, картопля, горох, крупа гречана, крупа 

перлова, крупа пшеничні, рис, булгур, 

борошно 

5.  ПРаТ «Охтирський 

м’ясокомбінат” 

М’ясо великої рогатої худоби, м’ясо свиней 

охолоджене, печінка яловича заморожена, 

філе куряче охолоджене 

Технологічне та холодильне обладнання наявне й у робочому стані. 

Кадрове забезпечення харчоблоку (3 кухарі і 1 комірник). 

Вартість харчування у закладі: 

1-4 класи (без пільгових категорій)  вартість одноразового харчування 

(сніданок) – 8,00 гривень (за бюджетні кошти) + 9 грн.(за батьківські кошти), 

разом 17 грн. 

5-11 класи – по 17 грн. або 20 грн. в залежності від обраного меню (за 

батьківські кошти). 

1-11 класи (пільгові категорії) вартість одноразового харчування (сніданок або 

обід)  - 14 грн. 

Пільгове харчування 2020-2021 н.р. 

№ 

з/п 

Пільгова категорія Кількість 

учнів 

1. Діти учасників АТО 34 

2. Діти загиблих учасників АТО 2 

3. Діти з числа ВПО (внутрішньо переміщені 

особи) 

7 

4. Діти з малозабезпечених родин 7 

5. Діти з інвалідністю 4 

6. Діти-сироти 2 

У режимі школи велике значення надається організації раціонального, 

збалансованого харчування відповідно до віку і стану здоров’я учнів. 

Періодично, протягом навчального року, адміністрацією моніториться 

питання стану організації харчування, здійснюється контроль за виконанням 

посадових інструкцій працівниками харчоблоку; за культурою харчування 

дітей; відповідно видачі об’єму готових страв, умовами зберігання продуктів 

тощо. Результати моніторингу виносяться на нараду при директору. Серед 

учасників освітнього процесу проводилася просвітницькороз’яснювальна 

робота з питань раціонального харчування, формування здорового способу 

життя. Усі учні школи забезпечені  питною  водою. 

Продукти  харчування та продовольча сировина надходить до їдальні від 

постачальників разом із супровідними документами, які свідчать про їх 

походження та якість (накладні, сертифікати відповідності, висновки 

санітарно-епідеміологічної експертизи тощо).Усі отримані продукти 

зберігаються згідно з правилами товарного сусідства.  

Приміщення для прийому їжі естетично оформлено, облаштовано 

столами стільцями й лавочками. Вони мають гігієнічне покриття, легко 



миються, стійкі до гарячої води та дезінфікуючих засобів. Висота столів та 

лавочок відповідає зросту молодших школярів. У їдальні створено умови для 

організованого миття рук учнями перед прийомом їжі. Шкільний харчоблок  

забезпечено посудом в необхідній кількості.  

Як здійснюється контроль за харчоблоком і якістю приготування їжі: 

- Здійснюється щоденний огляд медичною сестрою закладу працівників 

їдальні та харчоблоку на наявність гнійничкових захворювань і гострих 

респіраторних інфекцій; 

- Розроблюються та затверджуються примірні двотижневі меню, які 

погоджуються з державною санітарно-епідеміологічною службою; 

- Щоденно здійснюється бракераж сирої та готової продукції 

відповідальними особами; 

- Здійснюється контроль за додержанням учнями правил особистої гігієни 

та вживанням готових страв, буфетної продукції; 

- Контроль за санітарно-гігієнічним станом харчоблоку та їдальні; 

- Періодичний контроль за процесом приготування їжі, меню з боку 

батьків. 

 

6. Заходи щодо забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними 

кадрами та доцільність їх розстановки 

Штатний розпис комунальної установи Сумська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 12 ім. Б.Берестовського, м. Суми, Сумської області 

затверджено в кількості 98,75 штатної посади.  

Усього в КУ Сумська ЗОШ № 12 працює 52 педагогічних працівника,   

51 з них мають повну вищу освіту, 50 з них – фахову. 

- спеціалістів – 9, що становить  17%; 

- працівників другої кваліфікаційної категорії – 5,  9 %; 

- працівників першої кваліфікаційної категорії – 10, 19 %; 

- працівників  вищої кваліфікаційної категорії – 28, 55 %; 

з них 

- мають звання „старший вчитель” – 16, «старший вихователь - 1» (61 % 

від педагогів вищої кваліфікаційної категорії); 

- мають звання „вчитель методист” – 4; 

- має значок „Відмінник освіти України” та нагрудний знак МОН України 

"Василь Сухомлинський"  – 1. 

Колектив заклад стабільний, досвідчений, високо-кваліфікований, який 

здатний досягати значних результатів по забезпеченню якості освіти 

Освітній процес у закладі організований так, щоб забезпечити 

формування в учня передбачених стандартами ключових компетентностей, 

необхідних кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності. 

Освітній процес здійснюється: 

- за груповою (класно-урочна система),  

- індивідуальною формами навчання, 

- дистанційною формоюнавчання, 



- з використанням технологій дистанційного навчання під час організації 

здобуття освіти за різними формами, які забезпечують здобуття повної 

загальної середньої освіти. 

Крім того, за умови карантинного періоду, у зв’язку з поширенням 

коронавірусуCOVID-19, уроки проводяться у вигляді онлайн-конференційна 

платформі Teams. Оцінювання учнів в асинхронному режимі може 

відбуватись через сервіси Teams, Google-форми, сайт «На урок», програми 

Classtime, Learning, TestPad тощо. 

Для реалізації поставлених завдань у закладі застосовується інноваційна 

технологія навчання «Створення ситуації успіху», технологія навчання учнів 

початкової школи «Розумники» (Smart Kids), педагогічна технологія  

«Росток», здійснюється інноваційна діяльність через реалізацію 

компетентністного  підходу в науково-педагогічному проекті  «Інтелект 

України», упроваджується освітні програми «На крилах успіху», 

«Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю». Педагоги закладу пройшли 

навчання як учасники проекту «Вивчай та розрізняй: інфо-медіа грамотність». 

Допрофільна підготовка та профілізація  старшої школи здійснювалась 

на основі вивчення інтересів та запитів школярів за трьома напрямками: 

української філології, математичний, суспільно-гуманітарний. 

До профільної та допрофільної підготовки залучено 100 % учнів 8-11 

класів. 8-Б, 9-А з поглибленим вивчення математики; 8-А, 9-Б з поглибленим 

вивчення історії. 10-11 класи з профільними предметами математика та 

українська мова.  

У закладі розроблена система та механізм забезпечення академічної 

доброчесності, який спрямований на забезпечення якісних освітніх послуг 

наданих здобувачам освіти, додержання моральних, правових, етичних норм 

поведінки всіма учасниками освітнього процесу. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей, рефератів; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

За порушення академічної доброчесності учні можуть бути притягнені 

до такої академічної відповідальності: 

- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік 

тощо); 

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми. 

 

7. Методичні робота у закладі. 



У 2020-2021 навчальному році в закладі провадилась діяльність 

педагогічних працівників щодо забезпечення якості освіти, єдності навчання, 

виховання та розвитку учнів. 

Методична робота в закладі  спрямована на: 

 стимулювання в педпрацівників прагнення до постійного підвищення 

професійного і загальнокультурного рівня та педагогічної майстерності; 

  забезпечення компетентнісного підходу в викладанні предметів та 

розвиток наскрізних умінь учнів; 

  здійснення  дослідницької, експериментальної, інноваційної діяльності; 

  забезпечення ефективного упровадження довготривалої реформи з 

розбудови Нової української школи; 

 опанування учителями роботи з мультимедійними технологіями, роботи 

в дистанційному та змішаному режимі. 

        З метою повної реалізації поставлених перед методичною службою 

завдань застосовувались як колективні так й індивідуальні форми роботи.   

Колективними формами були засідання педагогічних і методичних рад, 

предметних методичних об’єднань, семінари, предметні та методичні тижні, 

оперативні наради, а також нестандартні форми методичної роботи: 

тематичний місячник майстерності педагогів закладу «Новий формат роботи 

та навчання»,   основною ідеєю якого застосування між предметних зв’язків 

до Року математики , акція до дня вчителя «Урок від наставника (батьки, 

відомі люди».  

Індивідуальними формами  - наставництво, консультування, стажування, 

самоосвіта, творчі звіти, взаємовідвідування уроків, участь у педагогічних 

конкурсах, освітніх проектах, подання матеріалів до друку в освітянську 

пресу.  

Педагоги школи беруть участь у експериментах, запровадженнях 

інновацій, виставках, фестивалях, конференціях, акціях, проектах  та фахових 

конкурсах.  
№ 

з/п 

Назва заходу Посада, 

прізвище, ім’я, 

по батькові 

учасника 

Форма участі Наявність 

сертифікату, диплому, 

інших відзнак 

1 ІІ Всеукраїнської наукової 

конференції-конкурсу «Молодь. 

Наука. Природа» на базі 

СумДПУім Макаренка 

Учитель біології 

Павленко М.В.  

Заочна 

(Співавтор 

статті) 

Наявний сертифікат 

2 Міжнародний конкурс 

педагогічних проєктів «Золотий 

стандарт», м. Лондон 

Учитель 

зарубіжної 

літератури 

Бескорса О.А 

Заочна. 

Результат: 

«Гран-прі»,    

І місце 

Наявний сертифікат 

володаря «Гран-прі», 

медаль, диплом І 

ступеня 

3 Edcamp "Освіта без корупції"від 

02.04.21 

"Антикорупційні інструменти" 

speaker : Катерина Мінаєва 

Учитель англ. 

мови  

Шуйська О.А. 

Онлайн Наявний сертифікат 

4 Edcamp. Онлайн- толока від 

27.05.21року. 

Учитель англ. 

мови  

Онлайн Наявний сертифікат 



"Стійкість в освіті: підсумки 

навчального року та нові ідеї на 

наступний" 

Шуйська О.А. 

5 Фінал ІІІ Всеукраїнського 

фізкультурно- оздоровчого заходу   

 серед учнів " COOL GAMES" 

Учитель фіз. 

культури  

Чашко І.Є.  

Суддя Наявний сертифікат 

 

Учитель Муквич Світлана Іванівна стала лауреатом міського етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021» у номінації  «українська мова 

та література». Два вчителя початкових класів пройшли сертифікацію 

педагогічних працівників відповідно до професійного стандарту «Вчитель 

початкових класів закладу загальної середньої освіти», та отримали 

сертифікати. 

У рамках роботи з обдарованими учнями у 2020-2021 навчальному році 

організовано участь здібних дітей  у  І, ІІ етапах Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, у І, ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, Міжнародних 

інтерактивних конкурсах «Кенгуру», «Колосок», «Бобер», Всеукраїнських 

інтерактивних конкурсах «Гринвіч», “ Puzzle». 

Результати роботи вчителів  щодо підготовки дітей до участі у 

Всеукраїнських предметних олімпіадах та  конкурсах-захисту науково-

дослідницьких  робіт учнів-членів МАН у 2019-2020 н. р. представлено в 

Таблицях. 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Етап та місце 

проведення 

Прізвище, ім’я 

переможця (призера) 

Посада, прізвище, 

ім’я, по батькові 

керівника 

1. XІ Міжнародний мовно-

літературний конкурс 

учнівської і студентської молоді 

імені Т. Шевченка 

ІV (фінальний) 

етап, ІІІ місце 

Лазарєва Даріна, 6-А  Єсипенко В.В.  

2 Міський конкурс «Як ІТ 

змінюють наше життя» (освітній 

проєкт «Стань ІТ-шником 

2020») 

ІІ місце (етап 

єдиний) 

Жадан Владислав, 

Шульга Іван, 10  

Клюєв Б.Г. 

3 ХХІ Міжнародний конкурс з 

української мови імені Петра 

Яцика 

ІІ (міський) етап   

І місце 

Стоян Тетяна, 7-Б  Костенко Л.М. 

4 Всеукраїнські учнівські 

олімпіади 

ІІ етап, 27 

призових місць 

19 учнів 6-11 класів 15 педагогів 

закладу 

5 Всеукраїнський конкурс-захист 

науково-дослідницьких робіт  

учнів-членів МАН України 

ІІ (обласний) етап 

ІІ місце 

 

Шульга Іван, 10 Соколик О.М. 

6 Відкритий обласний дитячий 

конкурс виконавців сучасної 

естрадної пісні «Чарівний 

ключик» 

Обласний, І місце Штика Глєб, 4-Б  Коломієць І.Б. 

7 Спортивно-масовий онлайн-захід 

«Мій друг – активний рух!» 
Обласний, І місце Команда учнів школи  Чашко І.Є. 



 

Так, нам є чим пишатися!  

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року серед 

45 закладів загальної середньої освіти міста Суми КУ Сумська ЗОШ № 12 

посіла 9 місце. 

За результатами участі учнів у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах з навчальних предметів  у 2020-2021 навчальному році 

19 школярів вибороли 27 призових місць, яких підготували 15 педагогів 

закладу, це ІV місце серед навчальних закладів  м. Суми. Учениця 6-А класу 

Лазарєва Даріна посіла ІІІ місце у IV(фінальному) етапі  ХІ Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені             Т. 

Шевченка (вчитель Єсипенко В.В.); учениці 7-Б класу Стоян Тетяна  та 8-Б 

класу Єсипенко Євгенія посіли І та ІІ призові місця відповідно у ІІ (міський) 

етап ХХІ Міжнародного конкурсі з української мови імені Петра Яцика 

(вчитель Костенко Л.М.). Учні 10 класу (математичний профіль) Жадан 

Владислав та Шульга Іван посіли ІІ призове місце у міському конкурсу «Як ІТ 

змінюють наші життя» (освітній проєкт «Стань ІТ-шником 2020»), вчитель 

Клюєв Б.Г. Учні 10 класу Шульга Іван (історія) посів ІІ,  Дерев’янченко Діана 

(біологія) – ІІІ призові місця у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів –членів МАН України (наук. кер. 

Павленко М.В.)  

Шкільний ансамбль сучасного бального танцю «Sky» є переможцем     (ІІ 

місце) Європейського Міжнародного фестивалю «EUROPEAN 

REVOLUTION», м. Дніпро,  дистанційного Міжнародного фестивалю-

конкурсу «Золоте руно»,  м. Батумі, Грузія (І місце),  Всеукраїнського 

фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», VІІ Всеукраїнського 

фестивалю конкурсу “Танцююче покоління-2020» (м. Суми, ІІ місце), 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва МEGA  

FREEDOM (ІІ місце), Міжрегіонального багатожанрового онлайн фестивалю-

конкурсу мистецтв «Творча країна СНАУ» (Гран-прі, І місце), керівник 

Зіненко О.Л.   

Шкільна театральна студія «Креатив» є переможцем (ІІ місце) 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу театрального мистецтва дитячої та 

юнацької творчості «Біла ластівка – Різдво 2021», Всеукраїнського 

театрального конкурсу ім. М.Ентіна  «Лимонад» (дистанційно, Гарбуз Даніїл, 

7-Б клас, І місце), Всеукраїнського конкурсу театрального мистецтва 

«Мельпоменочка», м. Херсон (ІІ та ІІІ місце), Міжрегіонального 

багатожанрового онлайн фестивалю-конкурсу мистецтв «Творча країна 

СНАУ» (Гран-прі,  І місце), всеукраїнського конкурсу театральної мініатюри 

«Весняні етюди» (І місце), керівник Омельченко Н.М.  

У відкритому обласному дитячому конкурсі виконавців сучасної 

естрадної пісні «Чарівний ключик» (дистанційно) учениця 1-А класу Данько 

Злата та учень 4-Б класу Штика Гліб посіли І місце, керівник Коломієць І.Б. 

Команда школи виборола І місце у обласному спортивно-масовому онлайн-



заході серед учнів закладів освіти Сумської області «Мій друг – активний 

рух!», вчитель Чашко І.Є.  

Також учні школи є активними учасниками благодійних акцій та 

проектів: 

-  «Всеукраїнський день добрих справ» Щедрий Вівторок (задіяні 890 

учнів, 58 педагогів, отримали ІІІ місце і приз),  

- Обласний соціально-освітній національно-патріотичний проект «Голос 

крові – Ми українці». «Дякую тобі, лікарю!» (22 учасника, 5 педагогів). 

- благодійна допомога онкохворим дітям, волонтерам. 

Яскравістю та урочистістю запам’яталися традиційні виховні заходи:  

- свято Першого дзвоника, день Знань; 

- щорічний осінній ярмарок «Щедрі дари золотої пори»; 

- святкування Дня Вчителя ітрадиційний День самоврядування;  

- новорічні свята; 

- свято  Масляної; 

- міжнародне Свято жінок;  

- свято останнього дзвоника «Зоряний Олімп» 

 

 

8. Управлінська діяльність у закладі 

Управлінська діяльність передбачає перехід управління  до громадсько- 

державного; раціональний розподіл роботи між працівниками закладу освіти 

з урахуванням їхньої кваліфікації, досвіду та ділових якостей; забезпечення 

оптимальної організації освітнього процесу; забезпечення доцільного 

використання навчально-матеріальної бази школи та створення сприятливих 

умов для її поповнення ринкових відносин; забезпечення високого рівня 

працездатності всіх учасників освітнього процесу, створення здорової творчої 

атмосфери педагогічного колективу. 

 



 
 

Діяльність закладу системно висвічується в засобах масової інформації, 

на офіційному сайті, на facebook-сторінці школи. 

9. Форми та результати взаємодії з громадськістю 

- Залучення педагогічної та батьківської громадськості закладу до управління 

його діяльністю; 

- Дієвість роботи батьківських комітетів; 

- Дієвість роботи піклувальної ради; 

- Залучення батьків до участі в освітньому процесі, проведення заходів у 

закладі; 

- Форми взаємодії з різними установами, організаціями, співпраці з 

громадськими організаціями; 

- Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності 

закладу; 

- Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським 

комітетом, радою та піклувальною радою закладу, батьками, представниками 

інших органів громадського самоврядування. 

 
Педагогічні працівники закладу  дотримуються принципів  

дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми 

батьками. 

     Завданнями партнерства при цьому постають: 

     • встановлення партнерських відносин з сім'ями учнів; 



     • визначення ціннісних орієнтирів спільної діяльності та шляхів їх 

досягнення; 

     • залучення батьків до організації освітнього процесу та управління 

життєдіяльністю школи; 

     • науково-методичний та інформаційний супровід психолого-педагогічного 

навчаннябатьків з метою підвищення їхньої компетентності; 

     • проведення діагностичних досліджень з метою визначення освітніх 

запитів й задоволення освітніх потреб батьків та учнів. 

Взаємодія між учителями навчального закладу та батьками в рамках 

педагогіки партнерства включає такі елементи:  

 Постійну комунікацію, яка дозволяє оперативно реагувати на будь-які 

зміни та проблеми (створюються чати чи групи у соціальних мережах та 

месенджерах, проводяться відеобесіди). 

 Неформальне спілкування (спільне святкування визначних подій та 

свят, які мають важливе значення для життя дітей та школи). 

 Усебічну допомогу й участь батьків у організації та проведенні свят, 

тематичних та позашкільних заходів. 

 Участь батьків у навчальному житті своїх дітей (добровільна допомога 

під час створення навчальних матеріалів та формування освітнього 

середовища, обмін життєвим та професійним досвідом). 

         Головною метою роботи cоціально-психологічної служби школи є 

завдання навчити дітей та дорослих жити в злагоді з самим собою та з іншими 

та створити безпечне освітнє середовище, вільне від будь-яких форм 

насильства та дискримінації.  

З цією метою учні школи беруть участь у тематичних тижнях «Тиждень 

толерантності», «Тиждень психології», «Місячник культури спілкування», під 

час проведення яких опановують навички культурної неконфліктної 

поведінки. Тренінгові заняття, розвивальні години, які проводять працівники 

соціально-психологічної служби, формують у здобувачів освіти навички 

спілкування з однолітками і дорослими, уміння турботливо ставитись до 

власного здоров’я, долати шкідливі звички, набувати навичок стресостійкості 

та емоційної рівноваги. Всі ці заходи та виховні години сприяють створенню 

в школі безпечного освітнього середовища, в якому діти хочуть перебувати і 

навчатись. 

З учнями старшої ланки проводиться активна просвітницька робота 

щодо професійного самовизначення, формування готовності до самостійного 

планування професійного розвитку. Також значна увага приділяється 

навчанню навичок стресостійкості та вольової та емоційної саморегуляції. З 

цією метою з учнями проводиться групова та індивідуальна діагностична та 

консультаційна робота, тренінги, бесіди («Що таке VUCA світ», «Навички 

сучасної людини», «Вправи для емоційної саморегуляції»).   

      Також значна увага приділяється навчанню дітей та батьків безпечній 

поведінці в інтернеті. З учнями та батьками проводились заняття та тренінги 

на тему «Дізнайся свої права в цифровому середовищі», «Я знаю, як 



спілкуватись в інтернеті. #Не ведусь!», «Створюємо онлайн простір разом з 

дітьми». Серед батьків розповсюджено пам’ятки та поради з безпеки онлайн. 

       Соціально-психологічна служба закладу взаємодіє з різними установами:  

- Службою у справах дітей СМР, 

- Ювінальною привенцією; 

- Клінікою, дружньою до молоді (КДМ) тощо. 

         Одним напрямком роботи психологічної служби є робота з батьківською 

спільнотою. Основним засобом спілкування є виступи на батьківських зборах 

на теми особливостей процесу адаптації, особливостей вікового розвитку 

дітей, правил порозуміння з підлітками, правил психологічної допомоги у 

стресовій ситуації. 

 


