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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників 

дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед 

педагогічним колективом та громадськістю» від 23.03.2005 р. № 178, на виконання 

Національної доктрини розвитку освіти (п. 3), наказу Міністерства освіти і науки 

України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників 

дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів»,  керівник має щороку 

звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, 

батьківського комітету та ради школи, громадськості. Таке звітування має на 

меті подальше утвердження відкритої і демократичної державно - громадської 

системи управління освіти, поєднання державного і громадського контролю за 

прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження 

колегіальної етики управлінської діяльності в школі, що базується на 

принципах взаємоповаги та позитивної мотивації. 

В своєму звіті я намагатимуся охопити основні напрямки  діяльності, 

звернути увагу на створення в школі належних умов для забезпечення рівного 

доступу для здобуття якісної освіти. 

КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОПОРНОЇ ШКОЛИ 

Краснопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Краснопільської 

селищної ради Сумської області – опорний загальноосвітній навчальний заклад 

комунальної форми власності, який діє на підставі власного Статуту та 

Положення про опорний заклад освіти затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 червня 2019 року №532. 

Роботу школи організовано відповідно до Державної програми «Освіта 

України ХХІ ст..», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої 

та дошкільної освіти», Концепції загальної середньої освіти, Концепції 

профільного навчання, Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством 

України, іншими нормативними законодавчими актами центральних і місцевих 



органів влади, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього 

навчального закладу. 

Краснопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів – це заклад освіти з правом юридичної 

особи, що забезпечує потреби громадян у повній загальній середній освіті, в 

яких поєднуються класичні принципи педагогічного прояву та активно 

запроваджуються інноваційні технології. 

           Основними завданнями, що постали перед закладом освіти було 

створення безпечного освітнього середовища, концентрація та ефективне 

використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб 

здобувачів освіти, створення єдиної системи виховної роботи. 

Виконання цих завдань можливе шляхом створення нового освітнього 

простору, що передбачає: 

 створення мотивуючого простору, застосування новітніх технологій 

дизайну, забезпечення енергоефективності будівель, забезпечення створення у 

закладах освіти інклюзивного освітнього та безперешкодного середовища для 

осіб з особливими освітніми потребами. Починаючи з 2017 року  у рамках 

проєкту «Реконструкція Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Краснопільської селищної ради  Сумської області (інженерні мережі та 

оздоблення приміщень)» та Президентської програми «Велике будівництво» 

проходить реконструкція закладу. Наразі триває реалізація ІІІ черги проєкту 

здійснюються роботи в техпідпіллі та цокольному приміщенні; 

 створення умов для здобуття освіти із застосуванням новітніх 

інформаційно-комунікаційних засобів та технологій; 

 використання матеріально-технічної бази  для забезпечення 

всебічного розвитку особистості здобувачів освіти. 

Школа передбачає вивчення двох іноземних мов: англійської, німецької  

та забезпечує опанування комп’ютерних технологій з першого класу. 

Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, 

виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином 

України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, 

має прагнення до самовдосконалення й навчання упродовж життя, готова до 

свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та 

громадянської активності. 

Концепцією «Нова українська школа» передбачено вісім складових 

діяльності закладу: 

1. Новий зміст освіти засвоєний на формуванні компетентностей, 

необхідних для успішної реалізації в суспільстві. 



2. Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем та учителем і 

батьками. 

3. Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається 

професійно. 

4. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм. 

5. Наскрізний процес виховання, який формує цінності. 

6. Нова структура школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і 

набути компетентності для життя. 

7. Децентралізація та ефективне управління, що дасть школі реальну 

автономію. 

8. Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний 

доступ усіх дітей до якісної освіти. 

Основні напрямки розвитку школи: 

 Психологізація навчально – виховного процесу. 

 Впровадження наскрізних змістових ліній. 

 Формулювання очікуваних результатів за трьома складниками: 

знаннєвим, діяльнісним, ціннісним. 

 Свобода вчителя у розподілі навчального часу, у виконанні 

практичної частини програми. 

 Реалізація компетентнісного підходу до навчання. 

 Оновлення навчально – виховного процесу на основі інноваційних 

технологій. 

 Інформатизація та комп’ютеризація навчально – виховного процесу. 

 Переорієнтація навчально – виховного процесу на принципах 

співробітництва та співтворчості учня і вчителя. 

Програму розвитку Краснопільської ЗОШ І-ІІІ ступеня спрямовано на 

реалізацію концептуальних засад реформування середньої школи та вимог 

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». 

Стратегія розвитку закладу освіти 

Стратегія – це вектор розвитку закладу до забезпечення якості освіти,   

цілеспрямована спільна діяльність адміністрації та педколективу.  

 Стратегію розвитку  закладу  розроблено  відповідно  до  Конституції  

України,  Законів  України  «Про  освіту»,  «Про  повну  загальну  середню  

освіту»,  Концепції  «Нова  українська  школа»,  Концепції  національно – 

патріотичного  виховання  дітей  і  молоді  у  загальноосвітніх  навчальних  

закладах,  інших  законодавчих  та  підзаконних  актів  законодавства  України  

у  сфері  освіти  і  науки,  рішень  (розпоряджень)  засновника / 

уповноваженого  ним  органу,  власних  установчих  документів.  

Опрацювавши нормативні та директивні документи, проаналізувавши 

слабкі та сильні сторони діяльності школи , творча група  намагалася  

спроєктувати бажаний стан закладу освіти, що містить місію, цінності, основні 



принципи діяльності, цілі, візію (бачення майбутнього) та конкретні заходи 

з реалізації стратегії. 

SWOT-АНАЛІЗ 

Сильними сторонами навчального закладу є 

1. Мотивуючий освітній простір, сучасний дизайн приміщень, 

забезпечення  безперешкодного середовища для осіб з особливими освітніми 

потребами  

2. Належна матеріально-технічна база 

3.  Участь у пілотному впровадженні проєкту нового Державного 

стандарту загальної початкової освіти     2020 -2021 н.р. (4 клас) 

4. Пілотування проєктного впровадження  Державного стандарту базової 

освіти  2021-2022 н.р. (наразі триває підготовка вчителів, які будуть викладати 

в 5 класі) 

5. Навчання в   "Зимовій академії для керівників шкіл" у рамках фінського 

проєкту «Навчаємось разом» («Learning Together.») . Проєкт фінансується 

Міністерством закордонних справ Фінляндії, ЄС і спрямований на підтримку 

Нової української школи. 

6. Участь у спільному проєкті Міністерства освіти і науки України та 

Британської Ради (British Council) «Професійний розвиток вчителя англійської 

мови». Програмі на підтримку реформи НУШ «Підготовка наставників та 

супервізорів для вчителів англійської мови» 

7. Упровадження нових інформаційних технологій в освітній діяльності 

8. Достатній рівень організації методичної роботи в школі 

9. Досвідчений висококваліфікований колектив 

10 . Відсутність плинності кадрів 

11. Належний рівень організації харчування 

12. Безперешкодний освітній простір для дітей з особливими освітніми 

потребами. 

 Слабкі сторони закладу: 

 1 . Пошуки ефективної платформи для онлайн-навчання. Враховуючи 

реалії сьогодення, виникають проблеми щодо якісного дистанційного навчання. 



Педагогічний колектив працює над налагодженням зворотного зв’язку з 

учнями, вибором форм та методів роботи.  

2. Неналежна  інформаційність шкільного сайту. Низький рівень 

відвідування сайту.  

3. Неналежна робота з батьками. Адже вони повинні перш за все , бути 

учасниками освітнього процесу,  певною рушійною силою, а не пасивними 

спостерігачами. Сократ говорив «Скажи що-небудь , щоб я тебе побачив», а 

тому задля організації педагогіки партнерства хотілося б почути батьків, щоб 

краще організувати роботу. Лише тоді, коли буде спільний діалог, ми зможемо 

зробити чіткі, виважені, розумні кроки, щоб школа служила на користь 

кожному учневі.   

Можливості: Зовнішні сторони 

1. Участь у експериментальній роботі.  

2. Подальше впровадження STEAM-освіти (природничі науки, 

технології, освіта для життя , в центрі уваги не вчитель , а проблема, яку 

потрібно вирішити). 

3. Впровадження змішаного навчання (дистанційна й традиційна 

денна форма) та домашнього навчання. 

4. Орієнтація діяльності на потреби учня,  суспільства, держави 

5. Співпраця з вищими навчальними закладами СНАУ, Педагогічним 

університетом, Сумським державним університетом 

6. Оптимізація потенціалу учнів та вчителів. Участь у різнорівневих 

проєктах, грантах. 

 Ризики : 

1. Нестабільна економічна ситуація 

2. Демографічна ситуація 

3. Конкуренція навчальних закладів 

4. Перехід  учнів  до  інших навчальних закладів, особливо це стосується 

старшої школи, де проводиться впровадження профільного навчання.  

   Стратегія розвитку спрямовується на формування таких компетенцій: 

вміння жити разом, вміння вчитись, вміння діяти, вміння бути.   

Цінності : 

1. Досконалість у своїй справі: вчитися і вчити. 

2.  Повага до особистості дитини і дорослого. 

3. Мовна, математична та інформаційно-комунікаційна компетентності 



4. Патріотизм, прихильність духовним і культурним цінностям своєї 

країни, екологічна свідомість. 

5. Здоров’я та безпека дитини, здоровий спосіб життя, життєлюбність.  

6. Добре ім’я та честь школи – наша головна цінність, в основі якої 

лежить спільна праця вчителів, учнів та їх батьків. 

       Концептуальні засади стратегії розвитку школи: 

Місія школи: Розвиток здорової і самодостатньої особистості, здатної до 

творчої діяльності та позитивного мислення, шляхом впровадження філософії 

ефективного партнерства та комунікацій. Реалізація освітніх запитів 

споживачів і вимог держави в галузі освіти. 

Основна мета: Створення оптимальних умов для реалізації державного і 

соціального замовлення освітніх послуг. 

Стратегічні завдання розвитку 

Освітня складова 

- Забезпечення роботи  закладу освіти відповідно вимогам 

суспільного замовлення з поєднанням інтелектуальних, творчих, 

функціональних можливостей кожної дитини, школи в цілому з виховно-

розвиваючими можливостями і потребами сім’ї, громади 

- Досягнення високого рівня організації освітньої діяльності та 

забезпечення умов для здобуття якісної освіти із урахуванням потреб 

споживачів освітніх послуг. 

- Побудова освітнього процесу на компетентнісних засадах, 

принципах педагогіки партнерства, виховання на цінностях. 

- Розбудова систем інклюзивної, дистанційної, профільної освіти. 

- Створення умов для підвищення рівня професійної компетентності 

педагогів. 

- Забезпечення комплексної інформатизації навчального процесу, та 

використання новітніх інформаційних технологій освітньої практики. 

- Створення в школі єдиного освітнього інформаційного простору 

тобто системи в якій задіяні та на інформаційному рівні пов’язані  всі учасники 

навчально-виховного процесу. (Єдиний інформаційний простір управлінської, 

навчальної (медіатека) та наукової діяльності). Це забезпечить відкриту освіту 

та підготовку випускника, який матиме гарантований рівень загальних та 

предметних компетенцій, готового до життя в сучасному інформаційному 

суспільстві. 

- Розвиток комунікативних навичок учнів у володінні іноземними 

мовами . Участь закладу у діяльності Євроклубу, програмі Еразмус плюс. 

 

 



Виховна складова 

- Формування учня як активного, свідомого, творчого суб’єкта 

навчально-виховного процесу. 

- Розвиток системи профорієнтаційної освіти з метою самореалізації 

особистості в освітньому просторі. 

- Здійснення подальшого супроводу випускників школи з метою 

співпраці «випускник – школа», взаємодії . Організація зустрічей з успішними 

випускниками.  

- Виховання загальнолюдських цінностей, національної самобутності 

через традиційні та інноваційні технології у навчально-виховному процесі. 

- Виховання правової культури в умовах демократичного 

суспільства. 

 

Система збереження і зміцнення здоров’я учня та вчителя. 

- Створення в школі цілісної системи позитивного підходу до 

здорового способу життя, забезпечення якісної підготовки здоров’язберігаючих 

технологій навчання та виховання. 

- Створення науково-інформаційного простору з питань збереження 

та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу. 

- Розширення та урізноманітнення шляхів взаємодії школи, батьків і 

громадськості в контексті зміцнення здоров’я. 

 

Головною метою опорного навчального закладу є: 

1. Забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної 

середньої освіти. 

2. Створення єдиного освітнього простору. 

3. Створення єдиної системи виховної роботи. 

4. Забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти. 

Програму розвитку Краснопільської ЗОШ І-ІІІ ступеня спрямовано на 

реалізацію концептуальних засад реформування середньої школи та вимог 

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». 

 

Організаційна структура та структурні підрозділи 

З 1 вересня 2017 року Краснопільська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів стала опорним навчальним закладом рішенням 16 сесії сьомого 

скликання від 19.04.2017 року. Школа має своєму складі дві філії: 

Краснопільську, Михайлівську. Філії опорного навчального закладу – це 

територіально відокремлені структурні підрозділи, утворені з метою надання 

освітніх послуг у сфері початкової освіти за місцем проживання.  



Станом на 01.03.2021 року до опорної школи підвозяться 126 учнів за 

чотирма маршрутами з населених пунктів: Новодмитрівка, Михайлівка, 

Михайлівське, Земляне, Хмелівка, Веселе, Новоолександрівка. 

У 2020 – 2021 навчальному році у школі навчається 702 учні, з них у: 

− 1-4 класах – 263; 

− 5-9 класах – 371; 

− 10-11 класах – 68. 

 

Основні показники діяльності 

У Краснопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів та її філіях 

працюють 62 креативних, досвідчених, талановитих педагоги, головною метою 

яких є виховання творчої особистості, здатної використовувати здобуті знання 

для конкурентоспроможної діяльності в будь-якій сфері суспільного життя, 

тобто сформувати компетентну особистість.  

Педагогічний колектив школи стабільний. 

 Результати співпраці залежать від вікової структури колективу. Колектив 

школи є організмом, у якому функціонують представники різних вікових 

категорій:  

- молодь сподівається, бореться; 

- середній вік випробовує, досліджує й направляє; 

-   поважний вік перевіряє й критикує. 

Педагогічний колектив школи – унікальне поєднання молодості, досвіду, 

мудрості. Керівництво персоналом здійснюється за допомогою методів:  

адміністративних (вони діють через правові норми, акти, інструкції, накази, 

розпорядження), які забезпечують стабільне юридичне середовище для 

діяльності школи, гарантування прав і свобод підлеглих;  економічних, які 

забезпечують матеріальне стимулювання колективу; соціально-психологічних, 

які впливають на персонал через створення в колективі сприятливого 

психологічного клімату й творчої атмосфери.  

 Щороку частина педагогічного персоналу (за відповідним графіком) 

проходить навчання на курсах підвищення кваліфікації. Хотілося б відзначити 

високий рівень оформлення атестаційних матеріалів учителями, які 

атестувались. Вони підготували комп’ютерні презентації досвіду роботи та 

представили їх на педагогічних радах 

За якісним складом педагогічних працівників наша школа, на мою думку, 

є одним з лідерів у громаді. Більша частина педколективу, а це 35 педагогів, 



мають вищу кваліфікаційну категорію, а 17 з них мають ще й педагогічне 

звання «Старший учитель», що говорить про значний досвід колективу. 

Якісний склад педагогічного колективу: 

Учитель методист – 1 

Старший учитель – 17 

Спеціаліст вищої категорії – 35 

Спеціаліст І категорії – 6 

Спеціаліст ІІ категорії – 12 

Спеціаліст – 6 

Тарифний розряд 11 – 1 

Тарифний розряд 10 – 1 

Для розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників, їх 

професійного зростання в закладі функціонують методичні об’єднання вчителів 

предметників, творча група вчителів початкових класів, творча лабораторія 

вчителів української мови та літератури , проблемна  група з питань 

поліпшення якості ЗНО. Уже традиційним стало проведення педагогічних 

нарад, засідань «круглого столу», семінарів-тренінгів, психолого-педагогічних 

семінарів-практикумів, науково-практичних конференцій, педагогічних дебат, 

літературних читань, поїздок з метою обміну педагогічним досвідом.  

 

Час диктує 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 з комп'ютером та не використовує їх у своїй 

діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно 

забезпечувати навчально-виховний процес. 

Цього року в нових складних умовах, у період загальнонаціонального 

карантину вчителі школи без особливих труднощів перейшли на дистанційну 

форму викладання навчального матеріалу із запровадженням сучасних 

технологій. Навчання учнів було організоване з використанням технологій 

дистанційного навчання та проводилося з використанням веб-сервісів Google 

Classroom та Zoom, веб- додатку Viber, згідно діючого в закладі розкладу, 

домашні завдання щоденно перевірялися вчителями. Усі навчальні плани були 

виконані, навчальний матеріал викладено. Увесь педагогічний колектив тримав 

постійний зв'язок з учнями та їх батьками. Корисна та змістовна робота 

колективу школи була на достойному рівні. 

У 2020-2021 навчальному році педагогічний  та учнівський колективи 

Краснопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів долучився   до таких освітніх проєктів: 

1. 100 шкіл України. Пілотне впровадження проєкту нового 

Державного стандарту загальної початкової освіти     2020 -2021 н.р. (4 клас) 



2. Пілотування проєктного впровадження  Державного стандарту 

базової освіти  2021-2022 н.р. (наразі триває підготовка вчителів, які будуть 

викладати в 5 класі) 

3. У рамках фінського проєкту «Навчаємось разом» («Learning 

Together») навчання в   "Зимовій академії для керівників шкіл". Проєкт 

фінансується Міністерством закордонних справ Фінляндії, ЄС і спрямований на 

підтримку Нової української школи. 

4. Спільний проєкт Міністерства освіти і науки України та 

Британської Ради (British Council) «Професійний розвиток вчителя 

англійської мови». Участь у програмі на підтримку реформи НУШ 

«Підготовка наставників та супервізорів для вчителів англійської мови» 

5. Проєкт "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність", що 

виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за 

підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та Посольства Великої 

Британії в Україні, в партнерстві з Міністерством освіти і науки України та 

Академією української преси. 

Організація внутрішньої системи забезпечення якості освіти в школі 

здійснюється на таких рівнях: І рівень – здобувачі середньої освіти; ІІ рівень – 

методоб’єднання (педагогів); ІІІ рівень – дирекція школи. 

На першому рівні організації внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти психологом та соціальним педагогом здійснюється соціологічним 

опитуванням здобувачів освіти щодо: якості проведення навчальних занять 

(уроків, практичних та лабораторних робіт), другий рівень – забезпечення 

якості освіти визначається за такими напрямами: контроль виконання вимог та 

встановлених нормативів щодо якісної організації освітньої діяльності; 

моніторинг поточних, проміжних результатів навчання здобувачів освіти; 

встановлення та оцінювання рівня досягнень складових компетентностей 

здобувачів освіти, досягнутих на певному етапі їх навчання (чверть, семестр). 

 Третій рівень реалізується директором, завучами:  

− визначається якість планування, контроль рівня досягнень 

здобувачами освіти;  

− управління якістю (методи та види діяльності оперативного 

характеру, що використовуються для виконання вимог до середньої освіти та 

встановлених нормативів);  

− щорічне оцінювання здобувачів освіти та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті;  

− забезпечення підвищення кваліфікації педпрацівників;  

− забезпечення функціонування та постійне вдосконалення 

інформаційної системи школи;  

− забезпечення публічної інформації про освітні програми; 

встановлення оперативного зворотного зв’язку з випускниками школи. 

 



Проект «Освітня програма». 

Завдання: 

1. Забезпечити високий рівень мовної компетентності (спілкування 

державною і іноземними мовами). 

2. Сформувати інформаційно-цифрову компетентність на рівні 

достатньому для ефективного керування ресурсами і інформаційними потоками 

навчальної та професійної діяльності. 

3. Забезпечити навчальну підтримку системи громадянського 

виховання. 

4. Створити умови для здобуття профільної середньої освіти за 

академічним спрямуванням. 

Шляхи реалізації завдань: 

1. Розроблення цільового навчального плану школи з урахуванням 

стратегічних напрямів розвитку закладу освіти. 

2. Розробляння індивідуальних освітніх траєкторій, індивідуальних 

навчальних планів і програм розвитку. 

3. Упровадження технологій компетентнісної освіти. 

                 Проект «Обдарована дитина»: 

Мета: Створити сприятливі умови для розвитку обдарованості, 

здібностей, реалізації індивідуальних освітніх запитів. 

Завдання :  

1. Формування цільових баз даних про індивідуальні особливості 

учнів. 

2. Розвиток мережі наукових товариств, клубів за інтересами, філій 

МАН тощо для роботи з обдарованими дітьми. 

3. Організація участі обдарованих дітей у різних конкурсах, 

змаганнях, фестивалях, виставках. 

4. Організація підвищення цільової кваліфікації педагогів щодо освіти 

обдарованих учнів. 

Шляхи реалізації: 

1. Розроблення системи діагностики обдарованості в школі. 

2. Створення індивідуальних освітніх траєкторій, програм, навчальних 

планів для дітей із особливими освітніми можливостями. 

3. Стимулювання додаткової освіти педагогів щодо роботи з 

обдарованими дітьми. 

 

 

Проект «Е-Платформа». 

Мета: Створити єдине інформаційне середовище в школі. 



Завдання:  

1. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітніх 

процесах. 

2. Забезпечення електронного документообігу, інформаційних 

технологій в управлінні школою, супроводження сайту школи. 

3. Створення електронного навчально – методичного забезпечення 

освітньої діяльності (електронні підручники, освітні програми, електронні 

портфоліо, методичний матеріал, веб-сайти педагогів). 

4. Створення умов для впровадження дистанційної освіти дітей та 

дорослих. 

5. Використання мережевих технологій для інформаційного обміну. 

Шляхи реалізації:  

1. Розвиток інформаційної компетентності педагогів школи. 

2. Організація творчих лабораторій із інформатизації освітньої 

діяльності, організації дистанційної освіти. 

3. Розробляння положень інструкцій функціоналу персоналу для 

забезпечення інформатизації управлінської діяльності й організації 

інформаційного обміну. 

Проект «Патріот». 

Мета: Реалізація концепції національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді, формування соціальної і громадянської компетентності, української 

ідентичності, патріотизму, виховання на цінностях. 

Завдання:  

1. Створення системи національно – патріотичного виховання. 

2. Підвищення професійної компетентності педагогів у галузі 

національно – патріотичного виховання. 

Шляхи реалізації:  

1. Упровадження в освітні програми предметів національно-

патріотичного спрямування. 

2. Внесення змін до календарних планів учителів відповідно до вимог 

Концепції національно – патріотичного виховання дітей і молоді. 

3. Розробляння удосконаленої системи військово-патріотичного та 

національно – патріотичного виховання. 

4. Організація навчання педагогів методам ефективного національно-

патріотичного виховання учнів. 

 Очікувані результати. 

1. Оновлений навчальний план, орієнтований на реалізацію 

Концептуальних засад реформування середньої освіти («Нова українська 

школа»), Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 

формування ключових компетентностей учня. 



2. Удосконалена система науково – методичної, науково – 

дослідницької діяльності педагогів: пріоритетність самоосвітньої діяльності 

педагогів, спрямованість на розвиток професійної компетентності педагогів. 

3. Осучаснення освітнього середовища: перехід до нової структури 

загальної середньої освіти, готовність до профільної середньої освіти, 

готовність до профільної середньої освіти академічного спрямування, 

інформатизація освітньої діяльності, покращення матеріально-технічної бази. 

4. Розвиток творчих здібностей учнів, підвищення результативності 

роботи з обдарованими дітьми. 

5. Спрямування системи виховної роботи на формування 

громадянської компетентності, патріотизму. 

 

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, 

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 освітнього процесу, забезпечує 

координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в 

процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-

виховного процесу, забезпечує планомірний розвиток школи та дозволяє 

підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.  

У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю 

за станом освітнього процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як вивчення 

викладання стану предметів, виконання навчальних планів та програм, 

перевірка класних журналів, тощо. Аналіз результатів внутрішкільного 

контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, 

відповідних наказах по навчальному закладу. Окрім контролю за рівнем знань 

та навчальних досягнень учнів, проводиться щоденний моніторинг відвідування 

учнями занять. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає 

певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів. Враховуючи 

сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, 

так як більшість рішень приймаються з урахуванням думки колективу й 

інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного 

сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, 

повноваження делегуються.  

Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського 

стилю керівництва. Питання обговорюються й знаходяться різні варіанти 

рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в 

подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, 

індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку 

винних, а заради позитивного кінцевого результату. Можливо, саме завдяки 



такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне 

творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, 

особистий приклад, позитивна оцінка особистого внеску кожного; ставлення до 

людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування 

ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим колеги мають більше 

самостійності, яка відповідає кваліфікації і характеру роботи кожного педагога, 

створюються необхідні умови для самореалізації. У кожному бачу, насамперед, 

особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких 

якостей в адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх 

заступників.  

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що 

регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Контроль - 

це  важлива складова та об’єктивно необхідна функція управління. У школі 

ефективність здійснення контролю зумовлює якість показників розвитку 

закладу освіти, його освітнього процесу та діяльності всього шкільного 

колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші 

питання школи, своєчасно реагувати та знаходити невикористані резерви.  

Важливими функціональними обов’язками в управлінні навчальним 

закладом вважаю: 

 - організацію заходів щодо початку і закінчення навчального року; 

 - комплектацію класів, призначення класних керівників, вихователів груп 

продовженого дня, завідуючих кабінетами; 

 - розподіл педагогічного навантаження; 

 - складання розкладів уроків, факультативів, гурткових занять, графіків 

навчальних екскурсій, навчальної практики та контрольних робіт; 

 - організацію планування навчально-виховної роботи школи; 

 - використання методів навчання, які активізують пізнавальну діяльність 

учнів; 

 - організацію і проведення ДПА; 

 - позаурочну робота з навчальних дисциплін; 

 - роботу факультативів, предметних гуртків, олімпіад, організацію 

екскурсій; 

 - проведення додаткових занять, консультацій; 



 - запровадження комп’ютеризації навчання. 

 - методичну роботу; 

 -загальношкільні та індивідуальні форми роботи з педагогічними 

кадрами;  

- створення творчих груп, упровадження в практику роботи досягнень 

психолого-педагогічної науки і передового педагогічного досвіду. 

Керуючи школою, я прагну до спрощення управлінських функцій, 

частину з яких делегую заступникам директора, методичним об’єднанням. 

Впроваджуючи передові форми й методи організації навчально-виховного 

процесу, орієнтуючи вчителів на підвищення їх наукового, професійного та 

методичного рівнів. Головною метою є забезпечення всебічного розвитку 

особистості шляхом навчання і виховання, які ґрунтуються на 

загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, 

єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської 

свідомості, взаємоповаги між націями і народами, на інтересах людини, родини, 

суспільства та держави. 

 У цілому реалізація інваріантної частини Робочого навчального плану 

школи на 2020-2021 н.р. здійснювалась за відповідними Державними 

програмами із загальнонавчальних дисциплін базової середньої освіти та за 

підручниками, рекомендованими МОН України. Особливістю навчально-

методичного забезпечення є урахування принципу диференціації та 

особистісно-зорієнтованого навчання. Для більш якісної організації навчально-

виховного процесу у початковій, середній та старшій школах організовано 

наставництво молодих вчителів більш досвідченими вчителями відповідних 

методичних об'єднань. Про свої досягнення в педагогічній діяльності та про 

свій педагогічний досвід вони звітують на засіданнях педагогічної ради школи. 

 На новий 2021-2022 навчальний рік школа планує свою роботу на 

підставі: 1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017р. 

N903-р “Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти “Нова українська школа”, зокрема, формування оптимальної 

профільної освіти, а саме:  

 - створення нового освітнього середовища, у тому числі і для дітей з 

особливими потребами, подолання архітектурних бар’єрів; 

 - здійснення психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими 

освітніми потребами працівниками психологічної служби; 



 - доступність будівель, споруд і приміщень школи для осіб з особливими 

освітніми потребами з урахуванням вимог Державних будівельних норм і 

стандартів, універсального дизайну та розумного пристосування; 

 - обов'язкове здобуття всіма дітьми і молоддю повної загальної середньої 

освіти в обсягах, визначених державними стандартами загальної середньої 

освіти та типовими освітніми програмами; 

 - забезпечення рівного доступу дітей та молоді з урахуванням їх 

особистісних потреб до навчання, виховання, розвитку та соціалізації. 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

Методична робота з педагогічними працівниками підпорядкована 

реалізації методичної мети, над якою працює колектив закладу - «Формування 

інноваційної культури педагога як засіб забезпечення якісної освіти, реалізації 

державних стандартів, творчого та інтелектуального розвитку учнів». 

Структура науково-методичної роботи школи включає в себе постійно 

діючі, колективні періодичні, індивідуальні та нетрадиційні форми роботи. 

Колективні форми методичної роботи включають у себе: педагогічну й 

методичну ради, виробничі наради, наради при директорові, методичні 

оперативки, постійно діючий семінар-практикум, психолого-педагогічний 

семінар.  

Методична робота спрямована на виконання вимог Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», нормативних документів Міністерства 

освіти і науки України щодо реалізації Державного стандарту загальної 

середньої освіти, впровадження Концепції Нової української школи. 

У закладі діє методична рада, до складу якої входять досвідчені вчителі,  

керівники методичних об’єднань, творчі педагоги. 

На її засіданнях обговорюються й погоджуються плани роботи на 

навчальний рік, актуальні питання щодо реалізації науково-методичної 

проблеми школи, індивідуальних методичних тем у рамках кожного 

методичного об’єднання. Опрацьовуються рекомендації МОН України щодо 

викладання навчальних предметів у початковій, основній і старшій школі, 

нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу. 

До тематики засідань методичної ради включаються також питання: 

- про підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 



- адаптація першокласників до навчання; 

- про організацію методичного фестивалю відкритих уроків; 

- про атестацію педагогічних працівників школи, вивчення, узагальнення 

та поширення досвіду їх роботи; 

- про підготовку випускників школи до зовнішнього незалежного 

оцінювання; 

- форми, методи і засоби виховання дітей та молоді в сучасних умовах; 

- про діяльність методичних об’єднань, творчих груп  щодо організації 

інтегрованого навчання учнів; 

- про хід пілотного впровадження проекту нового Державного стандарту 

початкової загальної середньої освіти; 

- про навчальні досягнення учнів за І,ІІ семестри навчального року; 

- Нова українська школа – нові підходи в навчанні та викладанні; 

- форми та методи роботи з обдарованими учнями; 

- аналіз участі учнів школи у І,ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнської олімпіади з 

навчальних предметів; 

- презентація досвіду роботи вчителів щодо реалізації науково-

методичної проблеми школи; 

- звіт шкільних методичних об’єднань, творчих груп про роботу над 

проблемним питанням школи з метою вдосконалення педагогічної 

майстерності та фахового рівня педагога (презентація досвіду роботи); 

- виконання навчальних планів і програм учителями школи; 

- творчі звіти вчителів, які атестуються, з представленням їх педагогічних 

здобутків, методичних надбань. 

Члени методичної ради наприкінці навчального року обмінюються 

думками  та  пропозиціями  щодо  складання  річного  плану  роботи  школи  та  

планування  методичної  роботи  на  наступний  навчальний  рік. 

У 2020-2021 навчальному році в школі працюють 8 методичних 

об’єднань вчителів: 

− початкових класів (кер. Криворотенко Л.А.); 

− української мови та літератури (Горенко М.І.); 

− російської мови, зарубіжної літератури (Чучина В.В.); 



− іноземних мов (Биченко Л.І.); 

− математики, фізики, інформатики, трудового навчання (Заітченко Р.В.); 

− природничих дисциплін (Чуприна В.М.); 

− суспільно-гуманітарного циклу (Дегтярьов Р.К.); 

− класних керівників (Борщ В.Г.). 

Робота методичних формувань спрямована на реалізацію Державних 

стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти. 

У закладі приділяється велика увага проведенню науково-дослідницької 

та видавничої діяльності. Дирекція школи заохочує вчителів до пропаганди 

свого педагогічного досвіду через семінари-практикуми, методичні об’єднання, 

психолого-педагогічні консиліуми тощо. Протягом останнього року педагоги 

школи публікували матеріали з власного досвіду роботи в різноманітних 

фахових виданнях. 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ, 

ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ. 

Раціональне використання варіативної частини навчального плану у 

відповідності до профільного навчання 

 Старша школа навчального закладу функціонує як профільна. Це 

створює сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, 

інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший 

вид майбутньої професійної діяльності. Профільна школа найповніше реалізує 

принцип особистісно орієнтованого навчання, що значно розширює можливості 

учня у створенні власної освітньої траєкторії.  

Навчальний план для 10-11 класів розроблено відповідно до Державного 

стандарту повної загальної середньої освіти. Він містить загальний обсяг 

навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових, вибірково - 

обов’язкових, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає 

години на факультативи, індивідуальні заняття. 

У 2020 – 2021 н.р. профільне навчання здійснюється за такими 

напрямами: 

10 А клас  - біолого – хімічний 

10 Б клас  -  історичний 

11 клас  -  українська філологія. 

Загальна кількість здобувачів освіти охоплених профільним навчанням 

становить 68. 

Варіативна складова використана для додаткових годин, факультативних 

курсів, індивідуальних годин. 



Додаткові години: 

- Біологія (3 год.)  -  10А клас 

- Хімія (2,5 год.)  -  10А клас 

- Математика (3 год.)  -  10А,10Б,11 класи 

- Українська мова (2 год.) – 11 клас 

- Історія України (1,5 год.) – 10Б клас 

Курси за вибором : 

- Орфографічний практикум з української мови (2,5 год.) – 10А,10Б 

класи 

Факультативні заняття: 

- Практикум із синтаксису української мови ( 2 год.) – 11 клас 

- Досліджуємо історію України (1 год.) – 10Б клас 

Індивідуальні години: 

- Біологія (2 год.) – 10А,11 класи 

- Історія (2,5 год.) – 10Б, 11 класи 

- Математика (2 год.) – 10Б,11 класи 

- Українська мова – 11 клас 

 

5 – 9 класи 

Додаткові години 

5 кл.   -   1,5 год. 

6 кл.   -   1,5 год. 

7 кл.   -   1,5 год. 

 

Англійська мова 

7 кл.   -   1,5 год. 

8 кл.   -   1,5 год. 

 

Курси за вибором: 

Етика    -   3 год., 5-ті класи 

Фінансова грамотність   -   3 год., 9-ті класи 



 

Індивідуальні години: 

Укр.мова (3 год.)   -   6-ті класи 

Математика ( 2 год.)   -   7А,9А  

 

Факультативні курси: 

«Сучасна українська літературна мова: «морфологія» - 7Б,7В ( 2 год.) 

«Синтаксис простого та простого ускладненого речення» - 8А,8Б,8В  (3 

год.) 

«Синтаксис складного речення»   - 9Б,9В (2 год.) 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

1. Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року 

 

№

 з\п 

Предмет Кількі

сть 

осіб, 

які 

взяли 

участь 

у 

тестува

нні 

Не 

подол

али 

поріг  

% 

100-120 

балів % 

120-

140 

балів 

% 

140-

160 

балів 

% 

160-

180 

балів  

% 

180-

200 

балів 

% 

1 Українська мова 

і література 

49 6,12 28,57 26,53 20,41 8,16 10,20 

2 Історія України 37 13,51 29,73 40,54 10,81 2,70 2,70 

3 Математика 32 15,62 31,25 28,12 12,50 12,50 0 

4 Фізика 8 0 12,50 37,50 50,00 0 0 

5 Біологія 35 8,57 34,29 14,29 40,00 2,86 0 

6 Географія 24 0 20,83 37,50 16,67 16,67 8,33 



7 Англійська мова 11 0 45,45 18,18 9,09 18,18 9,09 

 

Учнівські олімпіади 2020 – 2021 н.р. 

Щороку учні нашої школи беруть активну участь в предметних 

олімпіадах та інтелектуальних конкурсах. Так у І етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад взяло участь 228 учнів. 

У 2020-2021 н.р. переможцями ІІ етапу предметних олімпіад стали 30 

учнів, переможцями ІІ  етапу Міжнародного мовно- літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка – 8 учнів, конкурсу 

знавців української мови ім.. П. Яцика – 10 учнів. 

Учениця 6Б класу Кондратенко Вікторія стала призером ІІІ етапу 

Міжнародного мовно- літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка.  

У ІІ етапі взяло участь 56 учнів, переможців - 29 (54%) від загальної 

кількості учасників. 

№

 з/п 

ПІП 

переможця 

Мі

сце 

 Клас ПІП 

вчителя 

Українська мова та література 

1 Корх Катерина І 8А Прийма О.А 

2 Голопьорова Анна ІІ 8А Прийма О.А 

3 Лєпкова Єлизавета ІІ

І 

9Б Фесенко 

Н.М. 

4 Таран Діана І 11 Прийма О.А 

5 Катриченко 

Валерія 

ІІ 11 Прийма О.А 

6 Корощенко 

Владислава 

ІІ

І 

11 Прийма О.А 

Історія 

7 Лєпкова 

Єлизавета 

ІІ

І 

9Б Дегтярьов 

Р.К. 

8 Тимофієв 

Богдан 

ІІ 10 Б Дегтярьов 

Р.К. 



9 Скотник 

Марина 

ІІ

І 

10 Б Дегтярьов 

Р.К. 

10 Кроп Анастасія ІІ 11 Ткаченко 

О.С. 

Трудове начання 

11 Якущенко Аніта ІІ

І 

9А Корнієнко 

О.І. 

12 Захарченко 

Олександр 

ІІ 8Б Дубина О.С. 

13 Богунов Богдан ІІ 10Б Дубина О.С. 

14 Вакуленко 

Марина 

ІІ 11 Корнієнко 

О.І. 

Біологія 

15 Лєпкова 

Єлизавета 

ІІ

І 

9Б Лебеденко 

Л.В. 

16 Коваль Богдана ІІ

І 

9А Сунцова 

Н.М. 

17 Катриченко 

Валерія 

ІІ 11 Чуприна 

В.М. 

Англійська мова 

18 Яремчук Назар ІІ 8А Янкова А.П. 

19 Голопьорова 

Анна 

ІІ

І 

8А Биченко Л.І. 

20 Лєпкова 

Єлизавета 

ІІ 9Б Биченко Л.І. 

21 Коваль Богдана ІІ

І 

9А Янкова А.П. 

22 Яненко Юлія ІІ 10А Янкова А.П. 

Географія 

23 Коваль Богдана І 9А Манжула О.І. 



24 Таран Діана ІІ 11 Манжула О.І. 

25 Корощенко 

Владислава 

ІІ 11 Манжула О.І. 

Фізика 

26 Дяченко Анна І 7А Демченко 

І.М. 

Правознавство 

27 Бесараб Дарія ІІ

І 

9А Ткаченко 

О.С. 

28 Коваленко 

Дар’я 

ІІ

І 

9Б Ткаченко 

О.С. 

29 Новікова Анна ІІ 10А Ткаченко 

О.С. 

     

Переможцями ІІ етапу ХІ Міжнародного мовно – літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді стали 8 учнів (5-11 кл.). 

ІІ етап ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка 

№

 з/п 

ПІП переможця Мі

сце 

 Клас ПІП 

вчителя 

1 Заіменко Назар ІІ 5А Фесенко Н.М. 

2 Богунова Віра ІІ 5В Борщ В.Г. 

3 Забара Софія ІІІ 5В Борщ В.Г. 

4 Кондратенко Вікторія І 6Б Сидоренко В.М. 

5 Корх Катерина ІІ 8А Прийма О.А 

6 Лєпкова Єлизавета ІІ 9Б Фесенко Н.М. 

7 Скотник Марина ІІІ 10 Б Борщ В.Г. 

8 Таран Діана ІІІ 11 Прийма О.А 



     

 

Переможцем обласного етапу ХІ Міжнародного мовно – літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка стала 

Кондратенко Вікторія, учениця 6Б класу 

 

Переможці ІІ етапу конкурсу ім. Петра Яцика 9 здобувачів освіти (4-

11 кл.). 

№ з/п ПІП переможця Мі

сце 

 Клас ПІП 

вчителя 

1 Сумченко Софія ІІІ 4А Криворотенко Л.А. 

2 Богунова Віра І 5В Борщ В.Г. 

3 Забара Софія ІІ 5В Борщ В.Г. 

4 Шепотько Матвій ІІІ 5А Борщ В.Г. 

5 Кондратенко Вікторія ІІ 6Б Сидоренко В.М. 

6 Корх Катерина І 8А Прийма О.А 

7 Мигаль Яна ІІ 8А Прийма О.А 

8 Лєпкова Єлизавета І 9Б Фесенко Н.М. 

9 Таран Діана І 11 Прийма О.А 

 

З метою  поглиблення та систематизації знань у різних галузях науки, 

формуванні вмінь, навичок та культури наукового дослідження,  виховані 

самостійності, наполегливості, вміння формулювати і захищати власні творчі 

ідеї наші учні навчаються в обласній  МАН. У 2020-2021 н.р у Малій академії 

наук  на відділенні Хімія навчається учениця 10А класу Давиденко Маргарита, 

керівник учитель біології, хімії Чуприна Володимир Миколайович. 

Справжньою гордістю нашої школи є стипендіати, кращі учні не тільки 

школи, а й громади. 

Цього року стипендіатом голови обласної державної адміністрації стала 

Коваль Богдана, учениця 9А класу. 



Стипендіатами голови Краснопільської селищної ради у 2020-2021 

навчальному році стали: 

1. Корх Катерина  – 8А клас 

2. Яровенко Сергій – 10А клас 

3. Мігаль Вікторія – 9А клас 

4. Звіряка Анна -10 А клас 

5. Давиденко Маргарита – 10А клас 

6. Лєпкова Єлизавета – 9 Б клас 

7. Коваленко Дар’я – 9 Б клас 

8. Гарета Каріна – 10 А клас 

9. Новікова Анна – 10 А клас 

Учні школи постійні учасники конкурсів творчого спрямування:  

«Колосок», «Кенгуру», «Соняшник», «Лелека», «Кришталева сова»,  «Бобер», 

«Гринвіч», «Орлятко», «Sunflower». 

Координаторами інтерактивних конкурсів призначені: «Соняшник» – 

Сидоренко В.М., «Гринвіч» – Биченко Л.І., «Кенгуру» – Чехунов П.І., «Лелека» 

– Ткаченко О.С.,  «Орлятко» – Корх В.П., «Кришталева сова» – Ткаченко О.С., 

«Колосок» – Сунцова Н.М., «Sunflower» – Завгородня Т.Д., «Бобер» – Фесенко 

Н.В  

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

Інтегрування дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній 

простір є визначальним пріоритетом державної політики, який спрямовано на 

гуманізацію всієї системи освіти. Адже інклюзивне навчання дає можливість 

дітям з особливими освітніми потребами отримати статус повноцінного 

школяра, батькам - змогу відчувати сторонню турботу про дитину, це – вольові 

зусилля як дитини, так і батьків у подоланні проблем розвитку, це – надія на 

краще, а значить і бажання діяти у напрямку вирішення означених проблем. 

  У 2020-2021  навчальному році  у школі  на основі  Протоколу міського 

ІРЦ та наказу по школі «Про організацію інклюзивного навчання в 2020-2021 н. 

р.» з 01 вересня було організовано інклюзивне навчання  для учня 5В класу.  

Роботу в інклюзивному класі організовано за нормативно-правовими 

документами, які є чинними у даній освітній галузі. Наявний пакет документів, 

який складається з інструктивно-методичних листів, рекомендацій та наказів 

різних рівнів щодо організації інклюзивної освіти.  

З учнем інклюзивного класу працюють спеціалісти:  вчитель-дефектолог, 

практичний психолог. Введено посаду «асистент учителя». 

Організація  інклюзивного навчання у школі здійснюється за наявності 

медичних документів відповідно до заяви батьків за висновками  обласного 

ПМПК. Навчально-виховний процес у класі з інклюзивним навчанням 

організовується відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього 

навчального закладу, складеного на основі типових навчальних планів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 



Краснопільським ІРЦ рекомендовано  корекційно-розвиткові заняття з 

урахуванням програми для дитини з  порушеннями мовлення та програми 

інтенсивної педагогічної корекції.  Корекційно-розвиткова робота – комплекс  

заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з 

особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямований на 

корекцію  порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-

вольової сфери, мовлення та особистості дитини. Корекційно-розвиткова 

робота реалізується через корекційно-розвиткові заняття за напрямами 

відповідно до індивідуальних особливостей учня. 

На початку навчального року видано наказ по школі про створення 

шкільного психолого-медико- педагогічного консиліуму.  

 Спеціалістами була розроблена індивідуальна програма розвитку учня, 

яка  забезпечує не тільки певний освітній рівень дитини відповідно до її 

здібностей, можливостей, а й розвиток її нахилів, талантів. Для реалізації цього 

завдання учень даної категорії залучається до участі у позакласній роботі, 

класних і загальношкільних виховних заходах. 

   Асистентом учителя  здійснюється соціально-педагогічний супровід 

учня з особливими освітніми потребами. Зусилля  вчителів, які викладають в 

інклюзивному класі спрямовані на адаптацію навчальних матеріалів з 

урахуванням індивідуальних особливостей учня, залучення його до різних 

видів навчальної діяльності на уроках.  

Особливо дієвою і корисною для дітей з ООП є індивідуальна робота , яка 

була спрямована на допомогу у виконання навчальних завдань, закріпленню 

конкретних умінь і навичок,  додаткове пояснення тем з предметів, які не були 

належним чином засвоєні. Асистент   учителя надавала консультації батькам 

учня з особливими освітніми потребами для успішної взаємодії школи та сім’ї. 

Учителем-дефектологом, практичним  психологом складаються календарно-

тематичні плани, затверджуються графіки занять. 

Робота практичного  психолога  щодо корекції розвитку емоційно-

вольової сфери  здійснюється за такими напрямками: розвиток емоційної  

сфери, створення власного емоційного фону, зниження  тривожності  та 

скутості дітей, формування віри у свої сили й можливості, набуття навичок 

позитивної вербальної та невербальної комунікації, підкріплення позитивного 

образу «Я»,  оволодіння навичками саморегуляції власного емоційного стану 

та  формування навичок розробки стратегії дій для досягнення мети. 

  Проведення ефективної корекційно-розвиткової роботи загалом 

здійснюється завдяки співпраці усіх корекційних педагогів, учителів, батьків та 

адміністрації школи. Інклюзивне навчання потребує дотримання певних вимог 

щодо обладнання кімнати для занять, яка б сприяла корекції певних відхилень  

у розвитку дитини.  Тому в школі працюють над створенням ресурсної кімнати, 

яка умовно поділена на 3 зони: навчальна, побутова та ігрова. 

 

ВИХОВНА РОБОТА 

У закладі діють фольклорний гурт «Берегиня», театральний гурток 

«Джерело», вокальний колектив «Натхнення». Цього навчального року 



фольклорний колектив «Берегиня» став переможцем ІІ та призером обласного 

етапу конкурсу «Лелеченька» у номінації «Обрядове дійство». 

Виховання учнів у школі здійснюється в контексті національної та 

загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, 

ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси 

особистості, суспільства, держави і нації. Система  роботи школи покликана 

допомагати  виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати 

відповідальні рішення та дотримується прав людини. 

Значна увага приділяється превентивному, національно-патріотичному 

вихованню та пропаганді здорового способу життя. 

З 2012 року у школі працює шкільна волонтерська організація  

«Благовіст». Волонтери школи співпрацюють із Всеукраїнським благодійним 

фондом «Діти – наше майбутнє» та «Серце до серця».  Беруть активну участь у 

благодійних акціях «Жінка. Мати. Берегиня», «На крилах мрій», «Серце до 

серця», «Дякую тобі, лікарю», «Твори добро». 

 Постійно  допомагають Сумському спеціалізованому будинку дитини та  

Сумській волонтерській організації «СББ-Тил». 

Уже стало традицією проведення у школі тематичних заходів: до Дня 

Гідності й Свободи, Дня Соборності України, до Дня Пам’яті героїв Крут, до 

Дня Захисника Вітчизни та українського козацтва,  до Дня Примирення, до Дня 

вишиванки тощо. 

Учні школи є постійними учасниками творчих конкурсів  : сімейних  

дерев-родоводів «Нехай завжди квітує дерево родинне», «Я люблю свій рідний 

край», «Край в якому я живу»(екскурсоводів музеїв навчальних закладів), 

«Український сувенір», «Проба пера», «Моральний вчинок», «Чесність 

починається з тебе», «Ветеран живе поруч», «Зоологічна галерея», 

«Годівничка», «Співограй», фотоконкурсу «Моя Україна!», «В об’єктиві 

натураліста», «Слово, чому ти не твердая криця».  

Підсумки участі школи в районних та обласних 

виховних заходах   ( І півріччя, 2020\2021 н.р.) 

1. Районний конкурс читців поезії  Павла Грабовського   / онлайн/ 

5В клас        Забара Софія – ІІІ м. 

5В клас        Рудика Богдан – диплом за участь. 

6А клас        Кондратенко Віка – диплом за участь. 

8А клас        Мигаль Яна – ІІ м. 

8Б  клас        Загорулько Альона – диплом за участь 

10А  клас     Новікова Анна – ІІ м. 

10Б клас      Дем’яненко Олеся –ІІІ м. 

11 клас         Катриченко Валерія – ІІ м. 

/Горенко М.І. ,керівник м/о вчителів української мови та літератури). 

2. Відбірковий етап обласного конкурсу робіт юних фотоаматорів 

«Моя  Україно!». 

 *ІІ вікова група,  номінація «Пейзаж»: 



11  клас    Рудоман  Вікторія – І м. ( робота на обласний конкурс). 

                                                            (керівник Биченко Л.І.). 

11  клас    Вакуленко Марина –ІІ м. ( керівник Биченко Л.І.). 

          10А клас     Яненко Юлія –ІІ м.   ( керівник Янкова А.П.). 

          11 клас         Герман  Юлія –ІІІ м.  (керівник Биченко Л.І.). 

          11 клас        Тряпкіна Єлизавета – ІІІ м.   ( керівник Биченко Л.І.) 

          10А клас     Давиденко Маргарита – диплом за участь. 

   *ІІ вікова група, номінація «Портрет»: 

11 клас       Вакуленко Марина – І м. ( робота на обласний конкурс). 

          10А клас    Яненко Юлія –ІІ м.    (керівник Янкова А.П.). 

          11 клас       Таран Діана – ІІ м.    ( керівник Биченко Л.І.). 

          10А клас    Давиденко Маргарита –ІІІ м.  ( керівник Янкова А.П.). 

        *ІІ вікова група, номінація «Флора та фауна». 

          11 клас       Таран Діана – ІІ м.      ( керівник Биченко Л.І.). 

          11 клас       Рудоман Вікторія –ІІ м. (керівник Биченко Л.І.). 

  11 клас       Вакуленко Марина – ІІІ м. (керівник Биченко Л.І.). 

         *ІІ вікова група, номінація «Позажанрові та жанрові фото». 

          10А клас    Давиденко Маргарита – І м. (робота на обласний 

конкурс). 

          10А клас    Яненко Юлія – ІІ м.  (керівник Янкова А.П.). 

          11 клас       Рудоман Вікторія – ІІ м. (керівник Биченко Л.І.). 

          11 клас      Тряпкіна Єлизавета – ІІІ м. ( керівник Биченко Л.І.). 

   3.Відбірковий етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси»,номінація «художнє виконавство»- «Лелеченька» 

           * номінація «Обряд, фрагмент обряду». 

   ( обряд «Жайворонок» ) – І  м.       ( І м. обласний  етап). 

   /  Горенко М.І. – керівник м\о вчителів української мови та літератури/ 



   4.Відбірковий етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси», номінація «театральне мистецтво» - «Живе слово». 

  14-18 р.                *номінація  « Українські  поети»:         /онлайн/ 

   10А клас      Новікова Анна – ІІІ м. ( керівник Борщ В.Г.). 

  10-13 р.              *номінація «Гумор і сатира»:                 / онлайн/ 

    5А клас       Шепотько Матвій – ІІІ м. ( керівник Фесенко Н.М.). 

  5. Відбірковий етап обласного конкурсу дитячого малюнка «Я люблю 

свій рідний край». / початкові класи/ 

   6-7 років: 

     2А клас  Семеренко Едуард – диплом за участь ( класоводВоропай 

О.Л.). 

    2Бклас         Чернієвська Маргарита – І м. (класовод Огнівенко В.В.). 

    1Б клас     Биченко Єлизавета –ІІ м. ( класовод Заточна Л.О.). 

    2А клас     Чучина Дарина – диплом за участь (класовод  Воропай О.Л.). 

    2А клас      Корх Анастасія – ІІ м. (класовод Воропай О.Л.). 

   1А клас       Лісаченко Олександра – ІІІ м. (класовод Заітченко Л.К.) 

  8-10 років: 

      3А клас     БідоленкоДанііл – І м. (робота на обласний конкурс) 

     ( класовод Лебеденко  Л.В.) 

      3А клас     Воробей Поліна - ІІ м. (керівник Лебеденко Л.В.). 

      3А клас     Корнієнко Валерій –ІІІ м. ( керівник Лебеденко Л.В.). 

      4А клас     Кучеренко Анна – ІІ м. ( класовод Криворотенко Л.А.). 

      4А клас     Завгородня Тетяна –ІІІ м. (класовод Криворотенко Л.А.). 

      4Б клас      Рибалко  Марія – ІІІ м. ( класовод Півень Р.В.). 

      3Б клас      Левченко Анна –ІІІ м. ( класовод Мурза Л.О.). 

      3В клас      Петров Назар –ІІ м. (класовод Рудь Л.А.). 

      3А клас     Дубина Юлія – ІІ м. ( класовод Лебеденко Л.В.). 



6. Відбірковий етап обласного конкурсу відеороликів  «Агенти здоров’я» 

. 

                ( керівник Старкова Ю.В. ). -   ІІІ м. 

7.Відбірковий етап Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок». 

* Екологічний напрям (малюнки, 9-11 класи): 

   11 клас        Катриченко Валерія – І м. 

   11клас         Тряпкіна Єлизавета – ІІІ м. 

   9Б клас        Катриченко Богдана – ІІ м.            ( керівник Старкова 

Ю.В.). 

*Відеоролики: 

  11 клас          Мілька  Єлизавета 

  11 клас          Вакуленко Марина                ( керівник Старкова Ю.В.). – ІІІ 

м. 

8.Відбірковий етап Всеукраїнської експедиції учнівської  та студентської  

молоді «Моя Батьківщина – Україна». 

  / «Краснопілля  та краснопільчани у 70- 80 –х  роках ХХ ст.»/ 

              ( керівник Дегтярьов Р.К.). – І м. 

9. Відбірковий етап обласного конкурсу волонтерських загонів «Ветеран 

живе поруч».  (керівник Старкова Ю.В.). – І м.       / робота на область/ 

10. Відбірковий етап обласного  конкурсу «Проба пера» 

    * номінація  «Поезія» (1-4 класи). 

      4А клас  Корнієнко Віра – ІІ м. ( керівник Криворотенко Л.А.) 

    * номінація «Поезія» ( 5-8 класи). 

      8 Б клас Загорулько Альона – І м.  ( керівник Горенко М.І.) 

      5 В клас Богунова Віра – ІІ м. ( керівник Борщ В.Г.) 

    * номінація «Поезія» (9-11 класи). 

      10 Б клас Дем’яненко Олеся – ІІ м. (керівник Борщ В.Г.) 

11. Відбірковий етап Всеукраїнського конкурсу – виставки «Український 

сувенір». 



           * номінація «Різдвяний янгол»: 

 3А клас       Гейко Максим – ІІІ м. ( класовод Лебеденко Л.В.). 

 3А клас       Савченко Вікторія – І м.        /робота на обласний конкурс/. 

2А  клас       Семеренко Едуард  - ІІ м.      ( класовод Воропай О.Л.). 

2А клас        Корх Анастасія – І м.             / робота на обласний конкурс/. 

1Б клас        Гунченко Поліна - ІІ м. ( класовод Заточна Л.О.). 

1Б клас        Хало Богдана      - ІІІ м.  ( класовод Заточна Л.О.). 

1А клас        УзловДаніл       - ІІІ м.  ( класовод Заітченко Л.К.). 

            *номінація «Народна іграшка»: 

4А клас      Юхта Софія  -ІІІ м.  (класовод Криворотенко Л.А.). 

4А клас      Кучеренко Анна –ІІІ м. ( класовод Криворотенко Л.А.). 

5В клас      Яровенко Анастасія - ІІ м. (класний керівник Гетьман Л.А.). 

5В клас      Карагодін Артем – ІІІ м. ( класний керівник Гетьман Л.А.). 

5В клас      Клименко Дар’я  - ІІІ м. ( класний керівник Гетьман Л.А.). 

5А клас      Шепотько Матвій - ІІ м. ( класний керівник Щербак Н.М.). 

2А клас      Бондар Злата   - ІІ м. ( класовод  Воропай О.Л.). 

4Б клас      Мостова Дарина –ІІІ м. (класовод Півень Р.В.). 

1А клас     Гаджиєв Дмитро – ІІІ м. ( класовод Заітченко Л.К.). 

12. Відбірковий етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «А об’єктиві 

натураліста» 

* номінація « Краща фоторобота» - ІІ м.    ( керівник Чуприна В.М.) 

 (колективна робота: Мілька Л., Таран Д.,Герман Ю.,Дем’яненко А.). 

*номінація « Кращий слайд – фільм» - І м. ( керівник Чуприна В.М.) 

   ( колективна робота: Давиденко М.,Новікова А.,Яненко Ю.,Гарета К.) 

13. Відбірковий етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької  

творчості «Чисті  роси», номінація  « художнє виконавство» - «Співуча 

веселка». 

*старша вікова категорія ;   номінація «Естрадний спів». 



     10А клас Давиденко Маргарита  - І м.                 / керівник Кулик О.О./ 

     Школа має сталі спортивні традиції. Це проведення тижнів 

Олімпійського спорту, шкільних змагань з футболу, футзалу, баскетболу, 

волейболу, малюкболу. Зустрічі з випускниками – спортсменами. 

      Справжньою гордістю школи є олімпійські призери сестри Віта та 

Валентина Семеренки,  Тетяна Антипенко-Завалій та триразовий рекордсмен 

Книги рекордів Гіннеса Артем Сіробаба . 

Підсумки 

участі школи в районних спортивно – масових  заходах 

( І півріччя, 2020 – 2021 н.р.) 

1. Легкоатлетичний крос – І м. 

2. Футбол (  хлопці) - І м. 

3. Міні – футбол  - І м. 

4. Баскетбол ( хлопці) – І м. 

5. Баскетбол  ( дівчата) – І м. 

6. Волейбол (дівчата) – ІІ місце 

7. Волейбол (юнаки) – ІІ місце 

8. Футзал (дівчата) – І місце 

 Керівники - Вольвач Ю.М., Голота О.В., Хлопенюк А.О. 

УЧАСТЬ В ОСВІТНІХ ПРОЄКТАХ 

  У 2020-2021 навчальному році педагогічний та учнівський колективи 

Краснопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів долучився   до таких освітніх проєктів: 

6. 100 шкіл України. Пілотне впровадження проєкту нового 

Державного стандарту загальної початкової освіти     2020 -2021 н.р. (4 клас) 

7. Пілотування проєктного впровадження  Державного стандарту 

базової освіти  2021-2022 н.р. (наразі триває підготовка вчителів, які будуть 

викладати в 5 класі) 

8. У рамках фінського проєкту «Навчаємось разом» («Learning 

Together») навчання в   "Зимовій академії для керівників шкіл". Проєкт 

фінансується Міністерством закордонних справ Фінляндії, ЄС і спрямований на 

підтримку Нової української школи. 

9. Спільний проєкт Міністерства освіти і науки України та 

Британської Ради (British Council) «Професійний розвиток вчителя 

англійської мови». Участь у програмі на підтримку реформи НУШ 

«Підготовка наставників та супервізорів для вчителів англійської мови» 



10. Проєкт "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність", що 

виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за 

підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та Посольства Великої 

Британії в Україні, в партнерстві з Міністерством освіти і науки України та 

Академією української преси. 

11. У рамках проєкту Міністерства освіти і науки України, фонду «The 

LEGO Foundation» та Австралійської ради освітніх досліджень (ACER) 

розпочалося проведення моніторингу якості початкової освіти «Ефективність 

впровадження діяльнісних та ігрових методів навчання в освітній процес Нової 

української школи» 

12. Надіслали заявку щодо участі у грантовому проєкті Посольства 

Японії  в Україні «Кусаноне» «Початкова школа» 

ВІДОМОСТІ ПРО УЧНІВ 

У 2020 – 2021 навчальному році у школі навчається 702 учні, з них у: 

− 1-4 класах – 263; 

− 5-9 класах – 371; 

− 10-11 класах – 68. 

Станом на 01.03.2021 року до опорної школи підвозяться 126 учнів за 

чотирма маршрутами з населених пунктів: Новодмитрівка, Михайлівка, 

Михайлівське, Земляне, Хмелівка, Веселе, Новоолександрівка. 

Для підвезення учнів використовується 4 транспортних одиниці: 1 

належить школі, 3 знаходяться в підпорядкуванні відділу освіти 

Краснопільської селищної ради. 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ШКОЛИ 

У школі облаштовано й діють кабінети фізики, хімії (2),   біології, історії, 

української мови, географії,  математики, англійської мови, музики. 

Функціонують 3 комп’ютерні класи (№1 – 11 комп’ютерів, №2 – 12 

комп’ютерів, №3 – 11 комп’ютерів ). Працюють 3 майстерні (по дереву, по 

металу, з обслуговуючої праці). 

У  10 класних кімнатах  відповідно до вимог НУШ облаштовано новий 

освітній простір для учнів початкової школи. 

26 кабінетів обладнані мультимедійними комплексами (інтерактивна 

дошка, проектор, ноутбук, акустична система). У актовій залі встановлено 

проектор та моторизований екран.  

Діють спортивна зала, бібліотека (книжковий фонд 28250), актова зала, 

їдальня (300 посадкових місць). 

Діють спортивна зала, бібліотека (книжковий фонд 28250), актова зала, 

їдальня (300 посадкових місць) . 



У закладі ведуться роботи щодо створення медіатеки та інклюзивно-

ресурсної кімнати. 

 

Внутрішні санітарні кімнати, обладнані індивідуальними кабінками, 

розташовані на лівому та правому крилі кожного поверху школи, при 

роздягалках  спортивного  та тренажерного залу (всього 8). На кожному поверсі 

наявна санітарна кімната для мало мобільних груп. 

Наявний стадіон, два футбольних майданчики зі штучним покриттям. 

Завершується реконструкція приміщення тиру та тренажерного залу. 

Для забезпечення доступності для всіх категорій населення школа 

обладнана пандусами. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ ШВИДКІСНИМ 

ДОСТУПОМ ДО ІНТЕРНЕТУ 

Надавач послуг Інтернет ФОП Яременко Л.О.  договір №593 від 

05.10.2020р. Швидкість доступу до мережі 100Мбіт/с. 

ОРГАНІЗАЦІЯ  ХАРЧУВАННЯ  

Раціональне харчування тих, хто навчається - одна з умов створення 

здоров`язберігаючого середовища в загальноосвітніх закладах, зниження 

негативних ефектів і наслідків функціонування системи освіти. 

 Недостатня кількість поживних речовин в дитячому віці негативно 

позначається на показниках фізичного розвитку, захворюваності, успішності, 

сприяє прояву обмінних порушень і хронічної патології. Найважливішою 

умовою для підтримки здоров'я, високої працездатності й витривалості людини 

є повноцінне і правильне харчування. Питання організації шкільного 

харчування останніми роками викликають підвищену зацікавленість. 

Тому адміністрація школи сьогодні приділяє велику увагу питанням 

життя і здоров'я дітей і підлітків. Особливо зараз гостро встало питання про 

організацію раціонального шкільного харчування. Харчування має бути 

збалансованим, протягом дня дитина має отримувати необхідний для цього 

мінімум харчових і мінеральних речовин. Якщо врахувати, що велику частину 

часу діти проводять в школі, то і повноцінно харчуватися вони повинні тут, у 

стінах  закладу освіти. 

Основу передбачуваних підходів складає впровадження нових схем 

харчування школярів і використання сучасного високоякісного устаткування, 

що дозволяє при мінімальних витратах забезпечити харчування школярів на 

рівні вимог сьогоднішнього дня. Під час повної реконструкції шкільного 



харчоблоку та їдальні було придбано нові меблі  та технологічне обладнання. 

Проведено оснащення обладнанням для обробки сировини, приготування їжі, її 

роздачі, збору і миття посуду. Усі приміщення укомплектовані необхідним 

устаткуванням. 

 Відповідно до  норм харчування дітей, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 медичною сестрою школи 

розроблено перспективне двотижневе меню для різних вікових категорій (1-4 та 

5-11 класів) з урахуванням забезпечення сезонними продуктами на осінньо-

зимовий  та весняно-літній періоди, погоджене з територіальним органом 

Держпродспоживслужби. Для контролю за дотриманням норм харчування 

медсестра веде журнал обліку виконання норм харчування 

Ще до початку навчального року творчою групою до складу якої входили 

адміністрація,  працівники кухні, батьківська громадськість та лідери 

учнівського самоврядування був розроблений план заходів щодо 

запровадження здорового харчування, обговорено правила яких потрібно при 

цьому дотримуватись. Так було вирішено : 

1. Вживати та використовувати для приготування їжі тільки 

натуральні продукти. Ніяких напівфабрикатів та консервацій. 

2. Якщо хліб, то тільки житній 

3. Обов’язкове щоденне вживання м’яса або риби, овочів. По 

можливості фрукти. 

4. Зменшення кількості вживання цукру та солі 

 Рішучим кроком до здорового харчування в закладах освіти стало 

запровадження нового Санітарного регламенту. Відповідно до вимог якого у 

школі намагаються урізноманітнити щоденне харчування включаючи в дитячий  

раціон харчові продукти, які належать до різних груп. Суворо дотримуються 

вимог щодо якості цих продуктів. Щоденним є вживання овочів як в свіжому 

так і переробленому вигляді. М’ясні страви  (використовується лише 

охолоджене м'ясо) готуються 2-3 рази на тиждень , рибні (морська риба) та 

сирні страви 1-2 рази. І вони переважно запечені або приготовані на пару. 

Смажена їжа готується не більше ніж одна порція на тиждень.  

Облік обідів, якість приготування, організація споживання їжі ретельно 

контролюється адміністрацією школи та медперсоналом. 

 Медсестра знімає проби, контролює вихід, безпеку і якість страв 

(бракераж готової продукції), дотримання технології їх приготування, 

санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом.  



Так як продукти завозяться централізовано, відповідно до перспективного 

двотижневого  меню до відділу освіти надається попереднє щомісячне 

замовлення на продукти. 

   Частота та обсяг завозу продуктів харчування і продовольчої сировини  

2–3 рази на тиждень у  залежності  від терміну їх реалізації та кількості дітей, 

які відвідують заклад. 

У Краснопільській ЗОШ І- ІІІ ступенів виконуються всі санітарно – 

епідеміологічні вимоги до організації харчування дітей, що навчаються в школі. 

Впроваджується система  НАССР. 

Перед входом в приміщення їдальні для миття рук організовано 

спеціальне місце, обладнане умивальниками (з розрахунку один на 40 місць), 

диспансерами з рідким милом, електросушарками. 

Діти під час обіду розташовуються за столами по чотири особи. Обідні 

столи, весь посуд та кухонне приладдя обробляється дезінфікуючими 

розчинами та кальцинованою содою відповідно до інструкцій. 

В організації харчування дітей є ще багато невирішених проблем. 

На разі у закладі працюють над питаннями: 

- Поліпшення якості харчування школярів і забезпечення його безпеки; 

- Організації правильного, збалансованого харчування дітей і підлітків з 

врахуванням їх вікових особливостей; 

- Продовженням формування навичок здорового харчування здобувачів 

освіти і їх батьків; 

- Удосконаленням меню з урахуванням порад Євгена Клопотенка та 

нового Санітарного регламенту. 

Фінансові показники 

Штатний розпис Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Краснопільської селищної ради затверджено в кількості  _____________штатної 

посади.  

Середня заробітна плата у 2021 році –_____________гривень. 

Кошторис закладу на 2021 рік –________________тис. гривень. 

 

Підсумки діяльності школи за минулий навчальний рік  

1.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; 

 -значно покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-

технічна база, інформаційно-методичне забезпечення); 

 - методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного 

процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій; 

 - створено сприятливий психолого-педагогічний клімат. 

 Протягом звітного періоду адміністрація школи дотримувалася Закону 

України «Про звернення громадян» з питань недопущення надання 

неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями 

громадян, із порушенням термінів, установлених законодавством, безпідставної 

передачі розгляду звернень іншим органам, створення умов для участі 

заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості 

знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень, з’ясування причин, 

що породжують повторні звернення громадян, систематичного аналізу випадків 

безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів 

упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень, поновлення 

прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог 

законодавства про звернення громадян.  



2.Питання, що потребують подальшого розв’язання Залишаються 

певні питання, розв’язання яких слід продовжувати, а саме:  

- підвищення якості освітніх послуг; 

 - підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;  

- створення цілісної системи моніторингу НВП; 

 - активне використання комп’ютерних методичних комплексів; 

 - покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів. 

Головні завдання школи:  

- подальша участь у реалізації пілотного проекту; 

- подальша реалізація Державних стандартів загальної освіти; 

 - створення умов для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної 

реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практичної 

спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду, 

розвитку й оптимального використання матеріально-технічної бази школи, 

якісної організації профільного навчання, ефективної співпраці з вищими 

навчальними закладами; 

 - забезпечення умов якісної підготовки учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання; 

 - забезпечення стовідсоткового оволодіння інформаційно-

комунікаційними технологіями всіма педагогами відповідно до нового 

Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти; 

 - формування освітнього простору та позитивного іміджу школи; 

 - створення „ситуації успіху” для кожного учня; 

 - створення здоров’язбережувального середовища шляхом упровадження 

здоров’язбережувальних технологій навчання й виховання, дотримання 

санітарногігієнічного режиму, упровадження ефективних методів впливу з 

метою  формування в учнів та їхніх батьків цінності здоров’я, створення умов 

для запобігання шкідливим звичкам, дитячій бездоглядності, підлітковій 

злочинності; 

 - створення акмеологічного середовища в закладі для всіх учасників НВП 

на основі креативної діяльності педагогічного колективу; 

 - участь у формуванні соціального замовлення на освіту, виходячи з 

інтересів громади ; 

 - виявлення обдарованих учнів, створення умов для розвитку здібностей 

школярів, залучення їх до світових освітніх стандартів; 



 - формування конкурентоспроможного випускника школи в умовах 

глобалізації освітнього простору; 

 - формування у кожного учня потреби до саморозвитку та 

самовдосконалення; 

 - виховання почуття глибокого патріотизму, взаємоповаги, добра та 

справедливості; 

 - зміцнення матеріально-технічної бази школи. 

 Школа планує здійснювати комплексний підхід до реалізації програми 

фізичного і психічного здоров`я учнів, враховує адаптаційні процеси на всіх 

ступенях навчання, прагне успішно вирішувати питання формування загальної 

культури особистості, адаптації учнів до життя в суспільстві 

 Для реалізації головних пріоритетів, мети та завдань школи необхідне 

інформативне забезпечення, учительський потенціал, підтриманий відповідною 

матеріально-технічною базою. 

 Умови досягнення головних завдань школи Найважливішою умовою 

досягнення головних завдань школи є комплексне вирішення проблем, 

пов`язаних зі структурою освіти, її змістом, науково-методичним, фінансовим, 

матеріально-технічним забезпеченням, а саме: 

 - розвиток системи освіти як національної (філософія освіти, принципи, 

зміст); 

 - демократизація системи освіти; - орієнтація науково-методичної роботи 

вчителів на реалізацію сучасних ефективних педагогічних технологій, 

передового педагогічного досвіду, яка забезпечує широку інтеграцію з 

освітніми системами України та зарубіжних країн; 

 - пошук шляхів і способів диференціації та індивідуалізації навчання, 

розробка різних варіантів навчальних планів та програм; 

 - створення оптимальних умов для розвитку інтересів, здібностей, 

творчості, виходячи із завдань програми «Обдаровані діти»; 

 - створення в педагогічному колективі умов для креативної діяльності, 

атмосфери творчості, пошуку нових ідей у модернізації форм, методів і 

способів освітнього процесу шляхом науково-педагогічного та інформаційного 

забезпечення; 

 - подальший розвиток психологічної служби, спрямованої на особистісно 

орієнтоване навчання і виховання учнів, створення атмосфери творчості та 

комфорту; 

 - забезпечення школи сучасним комп`ютерним обладнанням і 

програмами, автоматизація процесу управління школою; 

 - вирішення питань про додаткове фінансування школи з метою 

оновлення навчально-матеріальної бази, придбання програмно-методичного 



забезпечення, здійснення видавницької діяльності, стимулювання найкращих 

учителів та обдарованих дітей. 

  

ПЛАНИ РОЗВИТКУ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ 

ПОТРЕБИ 

1.Намагатися забезпечити демократичність і прозорість управління, усі 

стратегічні управлінські рішення будуть прийматися колегіально.  

2. Укласти тристоронню угоду про співпрацю між школою, радою батьків 

та лідерами учнівського самоврядування, розробити план спільних дій. 

3. Створити ефективну, прозору систему фінансового планування та 

фінансової звітності. 

4. Покращувати матеріально-технічну базу закладу, в тому числі за 

рахунок участі в різноманітних проєктах та грантах, адже вона повинна 

відповідати потребам сучасності. 

5.Проводити чесну, демократичну, об’єктивну і прозору інформаційну 

політику щодо всіх процесів у навчальному закладі. 

6. Робити все можливе для підвищення авторитету й конкурентоздатності  

школи на ринку освітніх послуг та зростання її іміджу. 

 

Плануємо залучити інвестиції: 

1. Для вирішення проблемних питань з доступом усіх кабінетів до 

швидкісного Інтернету. 

2. Для розвитку STEM- освіти. 

3. Для облаштування роздягальні. 

4. У зв’язку з реорганізацією освітньої мережі громади  вбачаємо 

збільшення кількості учнів, які потребуватимуть підвезення, тому плануємо 

долучитися до програми «Шкільний автобус» 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Краснопільська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

Краснопільської селищної ради  – це  

 Школа співпраці, уміння жити і працювати з тими, хто поруч. 

 Школа з позитивною атмосферою, емоційним комфортом та 

можливістю самореалізації кожного вчителя та учня. 

 Школа, зосереджена на дитині, а не на академічних знаннях. 

 Плацдарм для впровадження інноваційних та передових технологій. 



 Заклад освіти, націлений на майбутнє в єдиному освітньому 

просторі. 

 Успішний випускник, здатний правильно обрати професію, 

побудувати особисту кар’єру та власне життя. 

 

Пріоритетним завданням у новому навчальному році є створення школи, 

яка буде місцем, де діти отримуватимуть не лише знання, а й уміння їх 

застосовувати, навчатимуться оцінювати навколишній світ та дійсність. Наша 

школа буде не лише закладом освіти, а й безпечним середовищем для розвитку, 

де діти вчаться спілкуватися. Зрозуміло, що таке навчання передбачає 

впровадження нових методик викладання, зміну формату спілкування учнів, 

учителів та батьків, упровадження проектної роботи та навчання через 

діяльність. Ми до цього готові! 
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