
Звіт директора

Тростянецького ЗЗСО І-ІІ ст. №2 

за 2020-2021н.р.



Мета звіту

Утвердження відкритої і демократичної державно-

громадської системи управління освітою

Допустити батьків до участі в керуванні освітнім

процесом

Зробити відкритою інформацію про життя школи

Посилити ресурс довіри з боку батьків, учнів,

громадських організацій



Виконання функціональних обов’язків щодо
забезпечення обов'язковості

загальної середньої освіти

охоплення 
навчанням дітей 
шкільного віку за 

територією 
обслуговування

організація 

інклюзивної форми 

навчання для дітей з 

ООП та індивідуальної 

за потребою

продовження навчання

випускників 9-го класу

у порівнянні за останні

3 роки.



Заклад загальної середньої освіти

Початкова школа Основна школа

1-4 класи 5-9 класи

К-сть класів К-сть учнів К-сть класів К-сть учнів

4 84 5 97

Усього класів у закладі:                9

Усього учнів у закладі:                   181

Середня наповнюваність класів:   20 учнів



Рух учнів протягом навчального року

Класи 1 2 3 4 Усього 1-4 5 6 7 8 9 Усього 5-9

Р
а
зо

м

Кількість 

класів

1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 181

Кількість учнів 

на початок 

нового 

навчального 

року

20 30 19 16 85 18 24 15 20 19 96

Прибуло учнів 1 2 1 2

Вибуло учнів 2 1

Кількість учнів 

на кінець 

навчального 

року

19 30 19 16 84 18 24 15 20 20 97 181



Пропуски навчальних занять учнями школи за 2020-2021
н. р.
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Продовження навчання випускниками 

9-го класу за останні 3 роки

Навчальний рік
Кількість 

випускників

10 кл. Коледж ПТУ

2018 – 2019
9 3 1 5

2019 – 2020 14 11 2 1

2020 – 2021 20 11 5 3 (1)



Компоненти організації інклюзивного навчання форми
здобуття освіти

Клас 3 5 6

ПІБ асистента вчителя Щуренко Т.М. Вихристюк Г.В. Ільченко І.О.

Курсова перепідготовка Наказ №17-к від 08.02.2021 року

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації ВА 021139682/04014-21

Наказ №17-к від 08.02.2021 року

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації ВА 02139682/063035-

21

Наказ №17-к від 08.02.2021 року

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації ВА 02139682/063043-21

Вид програми Адаптована Адаптована Модифікована

Контроль за наданням  

якості освітніх послуг 

Наради при директорі (вересень, жовтень, травень) , Наказ №106 від 01.09.2020р «Про організацію інклюзивного 

навчання», Наказ від 11.06.2021 року №70 «Про підсумки роботи в інклюзивних класах у 2020-2021 навчальному 

році»

Закуплено обладнання Комп’ютерне обладнання – 17834грн., корекційні засоби навчання – 7437 грн., канцелярське приладдя – 1275,50 

грн.

Фахівці які залучаються Вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, 

практичний психолог

Вчитель-дефектолог, 

практичний психолог

Вчитель-дефектолог, вчитель-

логопед, практичний психолог

Проблеми Недостатня матеріально-технічна база, нестача методичних матеріалів, відсутність критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів з ООП.



Динаміка розвитку інклюзивної освіти в закладі



Створення умов для варіативності навчання
(Рішення педагогічної ради, протокол№1 від 28.08.2020 року, наказ№108 від

01.09.2020 року) 

Українська Англійська мова Математика Правознавство Історія Хімія

1 клас 1 год.*

2 клас 1 год*

3 клас 1 год*

4 клас 1 год.*

5 клас 1 год.*

6 клас 0,5 год*

7 клас 0,5 год* 0,5 год*

8 клас 1 год*

9 клас 1 год.* 0,5 год.* 0,5 год. 1 год.*

* - Використано для підсилення вивчення предметів



Вжиті заходи щодо упровадження інноваційних
педагогічних технологій

Проведено  тематичні педагогічні ради: 

• «Використання технологій дистанційного навчання в умовах карантину»;

• «Впровадження формувального і підсумкового оцінювання в систему оцінювання навчальних 

досягнень учнів»;

• «Школа – територія соціалізації та захисту прав дитини».

Практикуми, педагогічні читання:

Майстер-клас: ІКТ-вимога часу (жовтень 2020 року);

Практикум з використання технологій дистанційного навчання(грудень 2020 року);

Психолого-педагогічний практикум «Про безпеку в Інтернеті та запобігання кібербулінгу»

(березень 2021року).

Інструктивно-методичні консультації  в рамках  атестації учителів з питань:

Педагогічні читання  «Сучасні учні. Шляхи взаємодії з ними».



відсутність сертифікованих комп'ютерних програм;

відсутність банку даних педагогічних інновацій;

відсутність методичної літератури з ігрових, проектних,

інформаційно-комунікативних та інтерактивних технологій;

відсутність системного використання ІКТ  в освітньому 

процесі.

Проблеми запровадження інноваційних
педагогічних технологій



Заходи щодо забезпечення школи

кваліфікованими педкадрами та

доцільність їх розстановки



Усього педагогічних працівників 24

З них

• учителів 23

• практичних психологів 1

Усього технічного персоналу 19

Усього працівників 43

З них працює за сумісництвом 2

Кількісний склад працівників



Розподіл педагогічних працівників за 
кваліфікаційними категоріями

Спеціаліст Друга 

категорія

Перша 

категорія

Вища 

категорія

Вчитель 

методист

Старший 

вчитель

2 2
4

11

1

8



Розподіл педагогічних працівників за освітнім рівнем

1

24

Середня 

спеціальна

Вища



Розподіл педагогічних
працівників за віком

3

6

8

3

5до 30 років

31-40

41-50

51-55

понад 55 років



Розподіл педагогічних працівників за стажем
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Атестація 

2020-2021 р.

Курсова 

перепідготовка

Участь у семінарах, вебінарах

Драпак Л.І.

З вересня 2020 

року по травень 

2021 року 

підвищили свій 

фаховий рівень 22 

вчителів 

Середа О.В.   курс “ Протидія  та попередження булінгу”,  “Дизайн- мислення,”

партнерський курс “Онлайн- сервіси для вчителів”

Наконечна А.Л. Пунько О.Д.,  конференція “Ключові тенденції шкільної освіти 2019-2020”

Катренко Т.В. Наконечна А.Л., вебінари “Викладання географії в умовах дистанційного 

навчання”, “Ігрові педагогічні прийоми: як пробудити в учнів інтерес о навчання”, 

“Особливості дистанційного навчання дітей з ООП”, “Онлайн-тести як 

інструмент перевірки знань в умовах дистанційного та стаціонарного навчання”. 

“Трудове навчання в умовах дистанційного навчання”

Масняк О.Г. Маснюк С.О., вебінари “Використання онлайн-тестів для організації 

дистанційного навчання в умовах карантину”, “Робота з дітьми з розладом 

аутистичного спектру в інклюзивному класі”,  “Використання можливостей  “На 

урок” для дистанційного навчання”

Мельник Н.А.  пройшла онлайн-курс «Про дистанційний та змішаний формати 

навчання» та онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні».

* Проблеми: незаповнені вакансії соціального педагога 0,5 ставки, 

практичного психолога 0,5 ставки.



НУШ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ



Мультимедіа –

презентації

до навчальних 

предметів

Мультимедіа –

тренажери

до навчальних 

предметів

Електронні 

навчальні 

комплекти

до підручників

Інтерактивні

тести

до

навчальних 

предметів

Електронні 

навчальні 

матеріали

(навчальне 

відео, аудіо 

книги,музика, 

анімація)

Понад 1000 Понад 100 15 36 Понад 1400

МЕДІАТЕКА НУШ



Освітній процес в закладі

Робота освітнього закладу, педагогічного колективу закладу

в поточному навчальному році була спрямована на

виконання завдань, визначених основними законодавчими

та нормативними документами освітньої галузі, зокрема

пов’язаними з реформою освіти, на виконання вимог

Конституції України, Законів України “Про освіту“, “Про

повну загальну середню освіту“, Статуту Тростянецького

ЗЗСО І-ІІ ст. №2, Державних стандартів освіти, Концепції

НУШ, Освітньої програми закладу освіти на 2020-2021н.р.,

перспективним та річним планом роботи закладу.



Дистанційне навчання

• З 15.09.  по 16.09.2020 року - наказ №17-аг від 14.09.2020 року

• 04.11.2020 року - наказ №28-аг від 02.11.2020 року

• 19.11.2020 року - наказ №31-аг від 18.11.2020 року

• З 11.01. по 22.01.2021 року наказ №8-аг від 26.02.2021 року

• 3 01.03. по 05.05.2021 року наказ №10-аг від 02.03.2021 року



Вивчення стану викладання предметів

Предмет Клас Місяць Наказ

Фізкультура 1-4 кл. Листопад 2020 року Наказ №185 від 01.12.2020 

року

Географія 6-9 кл. Грудень 2020 року Наказ №191 від 15.12.2020

року

Біологія 6-9 кл. Лютий 2021 року Наказ №29 від 23.02.2021 

року

Мистецтво 8-9 кл. Березень 2021 року 

дистанційно

Наказ №42 від 16.04.2021 

року



Показник якості  навченості учнів 5-9 класів 
2020-2021 н. р.
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ІІ семестр



За результами навчальних досягнень учнів
у 2020-2021 навчальному році нагороджено

Похвальними листами
«За високі досягнення у навчанні», серед них:

•Щуренко Анну, ученицю 6 класу, 

•Савчук Анастасію, ученицю 6 класу, 

•Білик Анастасію, ученицю 8 класу,

•Мишинська Юліанна отримала свідоцтво з 
відзнакою.



Участь у предметних олімпіадах, конкурсах для
обдарованих дітей

№ 

п\п

Назва конкурсу Кількість 

учасників

Відповідальний

1. Предметні олімпіади І 

етап

23 Пунько О.Д.

2. Патріот 45 Ковальчук Н.О., Катренко Т.В.

3. Кенгуру-2021 26 Мельник Н.А.

4. Левеня-2021 0 Драпак Л.І.

5. Конкурс ім. Шевченка Ковальчук Н.О.



Предметні та тематичні тижні:

Листопад Фізична культура в 1-4 класах

Грудень Географія

Лютий Біологія

Листопад Української писемності і мови

Вересень, грудень, 

травень

Охорони праці і безпеки життєдіяльності, безпеки 

дорожнього руху

Грудень Тиждень правових знань

Лютий Профілактики правопорушень

Березень Шевченківські дні



У системі виховної роботи особлива увага приділяється проблемі виховання загальнокультурної компетенції 
учнів через систему особистісно-орієнтованого навчання та виховання. 

З цією метою педагогічним колективом було проведено:

- методичні об’єднання класних керівників на тему:

 «Формування в учнів культури поведінки та спілкування, способи розв’язання конфліктів»;         

 «Виховний потенціал сімейних цінностей у формуванні соціально зрілої, морально, духовно і фізично 
зрілої особистості»;

 «Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки»;

 «Результати моніторингу стану здорового способу життя дітей та молоді».

 проведено педагогічну раду на тему: «Школа - територія соціалізації та прав захисту дитини».

У 2020-2021 навчального року методичне об’єднання
класних керівників працювало над проблемою «Формування

в молоді особистісних рис громадянина Української
держави»



Організація різних форм позаурочної
освітньої роботи

Будинок школяра 22учні

ДЮСШ 16 учнів

Центр дитячої творчості 8 учнів

Музична школа 11 учнів



Виховні заходи в режимі онлайн:

Онлайн-ланцюг єднання «Живий ланцюг – ланцюг єднання українців»;

Фестиваль ранкової зарядки «Рух заради здоров'я» ;

Відеопрезентація «Стоп булінг»;

Уроки толерантності «Змінюй у собі негативне ставлення до інших»;

 Онлайн-колаж творчих робіт «Ми нащадки переможців»;

 Онлайн-фотовернісаж «Це моя сім'я»;

Онлайн-виставка «Готуємось до Великодня»;

 Онлайн-естафета «Почни з малого»;

Акція «Озеленимо територію школи» ;

Акція «Допоможи пташині взимку».



Проблеми виховної роботи школи

Відсутність мотивації у педагогів до виконання

обов’язків класного керівника;

Недостатній рівень учнів формування міцних переконань

і потреби поводити себе згідно з моральними нормами;

Низький рівень формування здоров’язбережувальної

компетентності;

Пасивність органів учнівського самоврядування в

організації освітнього процесу;

Необхідність радикальних змін в організації виховної

роботи.



Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та
їх раціональне використання

Період Сума

Листопад Таблиця коркова в дерев’яній рамі 1596,00

Лютий Сушарки для рук 4 шт. 4370,00

Березень Двері «Діана» з луткою, фурнітура для дверей (замок, ручки, завіси) 2635,25

Ламінат, 13 шт. 431,21

Зворотний клапан для вентиляції 2 шт. 570,00

Дозатор для мила металевий 3 шт. 795,00

Вішаки для одягу 1шт. 3190,00

Облаштування спортбумів

Хвіртка (виготовлення та встановлення хвіртки для входу на 

територію закладу зі сторони вул. Соборної)

700,00

Закупівля яблунь та туй 3200,00

Меблевий куточок «Затишок» 7385

Всього: 24872,46



Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази
навчального закладу

№ 

п/п

Придбання Бюджетні 

кошти

1. Інклюзія 30600,00

2. НУШ 71816,00

3. Облаштування ганку 37200,00

4. Вішаки для одягу (2 шт.) 6380,00

5. Холодильник 8382,00

6. Встановлення вентиляційно-осьового насоса та насоса циркуляційного 21008,00

7. Придбання спортивного інвентаря для спортзалу 11900,00

8. Ремонт стелі у кабінеті №3 (встановлення стелі «Армстронг») 18870,03

9. Виготовлення ПКД, демонтаж та встановлення кахельної плитки у 

вестибюлі школи

197597,55



Участь в проєктах, грандах

1.«Селищній школі- сучасний спортивний зал» - конкурс  
Вінницької обласної ради «Комфортні громади» керівник 
Середа О.В.

2. «Медіацентр – інноваційна універсальна лабораторія 
для розвитку особистості»  - грант Департаменту освіти і 
науки. Керівник та автор проєкту – Середа О.В, педагог-
організатор, автори проєкту – Ільченко І.О., соціальний 
педагог, Дмитрик Л.В., вихователь ГПД.

3. Міжнародний молодіжний конкурс «Місцеві єврейські 
кладовища» керівник Маснюк С.О.



Соціальний захист, збереження та

зміцнення здоров'я учнів та

педагогічних працівників
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Оцінка освітнього середовища



 1-4 класи  - 82 дітей   - 97%

5-9 класи - 87 дітей     - 88%

169 дитини   - 93%

 Оплата за харчування - до 17грн

 Малозабезпечені -2 дитина

Діти сироти – 1 дитина

Діти учасників  АТО - 8 дітей

Діти, сімей внутрішньо переміщених осіб - 3 дитини

Діти, які підлягають інклюзивному навчанню - 2 дитини

Діти з багатодітних родин-20 дітей

 4 рази на рік здійснено громадський  контроль якості 

харчування учнів

Забезпечення організації харчування
в школі

1-4 класи

5-9 класи

11 клас



Організація
харчування у
закладі



Забезпечення організації медичного обслуговування
учнів

• Забезпечення медикаментами –740грн;

• Про організацію медичного обслуговування учнів школи 
ведення їх диспансерного обліку наказ №103 від 31.08.2020 р.

• Поділ класів на групи на уроках фізичного виховання (осн.-
141, підг.-29, спец.-7, звільн.-3.);наказ № 94 від 28.08.2020 р.

• Дотримання санітарно-гігієнічних правил і норм у школі 
наказ №104 від 31.08.2020 р.

• Про підсумки дотримання санітарно-гігієнічного режиму в 
школі наказ №71 від 11.06.2021 року.

• Просвітницька та профілактична робота медичної сестри;

• Формування здоров’язбережувальної компетентності.
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Надання соціальної підтримки
Соціальний паспорт



Антибулінгова діяльність
Накази, план антибулінгової діяльності на 2020-2021н.р.

НАРАДА ПРИ ДИРЕКТОРОВІ:

- Організація співпраці з територіальними органами національної поліції, службою у справах 

дітей з питань реалізації антибулінгової політики.

- Алгоритм виявлення, попередження і розгляд випадків насильства та жорстокого поводження з 

дітьми.

- Безпечне освітнє середовище.

- Аналіз соціально психологічного клімату закладу.

НАРАДА ПРИ ЗАСТУПНИКОВІ ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

- Алгоритм виявлення, попередження і розгляд випадків насильства та жорстокого поводження з 

дітьми.

- Хід акції «Стоп, булінг!»

ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ:

- «Психологічні особливості агресивної поведінки»

- «Алгоритм дій класного керівника у разі виявлення проявів булінгу» 



Напрями діяльності соціально-психологічної служби

Діагностика: «Булінг та його 
прояви в підлітковому віці» в 8 та 
9 класах. «Діагностика схильності 
до конфліктної поведінки» 8 клас 

Навчальна діяльність Консультування вчителів, батьків, 
учнів, класних керівників.

Просвіта:  всеукраїнська акція «16 днів 
проти насильства»; заняття: «Не ведись 
– прояви свою стійкість в інтернеті» в 5-
9 кл., «Особиста цінність та безпека» в 

3-9 кл., «Стоп булінг» та ін.

Спостереження адаптації, її 
підсумків учнів 1,5-го кл. та  

новоприбулих учнів, вчителів, 
накази №171 від 28.10.2020р., №3 

від 06.01.2021р., №73 від 
11.06.2021р.



Залучення педагогічної та батьківської громадськості школи до
управління його діяльністю. 

 Онлайн-батьківські збори (4 рази на рік)

 Засідання батьківського комітету (4 рази на рік)

 Розповсюдження пам'яток

 Акція «Красу і затишок рідні оселі», «Посади дерево»

 Онлайн-естафета «Почни з малого»

 Фотоколаж «Це моя сім'я», «Готуємось до Великодня»

 Історичне дослідження «МІСЦЕВІ ЄВРЕЙСЬКІ

КЛАДОВИЩА»



Моральне та матеріальне стимулювання учнів і
педагогічних працівників

Форми матеріального та морального стимулювання:

 подяки учням у щоденник;

 нагородження грамотами й дипломами;

 премією селищної Ради;

номінація «Гордість школи»;

Номінація «Кращий читач»

Номінація «Майстровиті ручки»

Протягом 2020-2021 навчального року педагогічних працівників школи
нагороджено грамотами й дипломами, а саме:

Відділ освіти - Маснюк С.О., Кокошко Л.М., Мельник Н.А., Ковальчук Н.О.,
Огріневич Л.М., Кулик К.С.

Департамент освіти й науки Вінницької області – Ковальчук Н. О.



Переможці в номінаціях

«Майстровиті ручки»:

1.Маціон Вероніка, 1 клас

2.Дерев’янко Артем, 2 клас

3.Вільд Владислава, 2 клас

4.Рачук Каріна, 2 клас

5.Шевчук Еріка, 2 клас

6. Романюк Олександра, 3 клас

7.Малка Софія, 3 клас

8.Кащук Анна, 3 клас

9.Білик Євангєліна,4 клас

10.Волосенко Руслана, 4 клас

11.Думич Анастасія, 4 клас

12.Вуколова Анна, 4клас

Кращий читач»:

1.Слободяник Богдан, 1 клас

2.Потаковська Вероніка, 2 клас

3.Микуш Матвій, 2 клас

4.Загурська Віталіна, 2 клас

5. Малка Софія, 3 клас

6. Кащук Анна, 3 клас

7.Сокиринський Олександр, 3 клас

8.Думич Діана, 4 клас

9.Шкільнюк Іван, 4 клас

10.Петрова Діана, 4 клас

«Інтелектуальне сузір’я»:

1.Щуренко Анна, 6 клас

2.Савчук Настя, 6 клас

3.Білик Настя, 8клас

«ТАЛАНОВИТЕ 
СУЗІР’Я»

1.БАБИШЕВА ЮЛІЯ, 9КЛАС

2.БІЛИК АНАСТАСІЯ, 8 КЛАС

3.ЯКОВИШИНА ДАР’Я, 8 КЛАС

4.ВИХРИСТЮК ДАРИНА, 5 КЛАС

5.ЗАДВЕРНЯК ДАРІЯ



Нагороджені премією селищної ради

1.Бабишева Юлія Ігорівна – переможець обласного конкурсу солістів-вокалістів та читців 
«Зіркова мрія» у рамках фестивалю вчительської та учнівської творчості «Проліски надії –
2021» номінація «Вокал»(нагороджено дипломом ІІ ступеня, підготувала Середа О.В.)

2.Вихристюк Дарина Сергіївна – переможець обласного конкурсу солістів-вокалістів та 
читців «Зіркова мрія» у рамках фестивалю вчительської та учнівської творчості «Проліски 
надії – 2021» номінація «Художнє читання» (нагороджено дипломом ІІ ступеня, підготувала 
Вихристюк Г.В.)

3.Білик Анастасія Володимирівна – учасник Міжнародного молодіжного конкурсу 
«Місцеві Єврейські кладовища - 2021» номінація «Фільм», номінація «Онлайн-брошура», 
активний учасник районних, обласних конкурсів, акцій (І місце у розділі «Декоративний 
розпис» під час проведення І етапу заочної виставки-конкурсу робіт декоративно-
ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» по Тростянецькій 
територіальній громаді за роботу «Квіткова феєрія».) 



Переможці конкурсу «Гордість школи»

1. Білик Настя, 8 клас – «Королева наук», «Активіст року».

2. Шкільнюк Іван, 4 клас – «Надія школи».

3. 5  клас – «Клас року», Вихристюк Г.В. – класний керівник



Участь учнів у фестивалях та конкурсах

№ Прізвище, ім’я Клас Районний рівень Обласний рівень Місце

1 Бабишева 

Юлія

9 Конкурс солістів-вокалістів «Зіркова 

мрія»

Конкурс солістів-

вокалістів «Зіркова мрія»

I, II

2 Вихристюк

Дарина

5 Конкурс читців «Зіркова мрія»,

Конкурс  читців «Кобзар та Україна»

Конкурс читців «Зіркова 

мрія»

І,ІІ

3 Білик 

Анастасія

8 Виставка-конкурс робіт декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтва, 

«Знай і люби свій край»

Обласний форум учнівських 

патріотичних справ дітей та учнівської 

молоді «Ми –українці!».

І

4 Яковишина 

Дар’я

8 Конкурс солістів-вокалістів «Зіркова 

мрія»

ІІ

5 Башкірова 

Марія

8 Обласний форум учнівських 

патріотичних справ дітей та учнівської 

молоді «Ми –українці!».



 вимогами програми Міністерства освіти і науки України «Основні орієнтири виховання учнів 

1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» , 

 «Створення виховного середовища, що сприяє формуванню успішної особистості», 

 Указу Президента «Про Стратегію національно-патріотичного виховання» від 18.05.2019р. 

№286/2019, 

 наказу Міністерства освіти і науки України від 20.07.2019р. №1038 «Про затвердження 

Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України», 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.10.2020р. №1233 «Про схвалення Концепції 

Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 

2025 року», 

 листа Міністерства освіти і науки України від 20.07.2020р. «Деякі питання організації 

виховного процесу у 2020/2021н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних 

життєвих навичок».

У виховній роботі педагогічний колектив керувався:



Профілактичні заходи щодо попередження
правопорушень

Проект «Дві години»;

Проект «П`ять хвилин права»;

Проект «Урок»

Робота Ради профілактики 

правопорушень;

Тематичні  години спілкування;

Всеукраїнський тиждень права;

Тиждень «Стоп булінг;

Розповсюдження пам'яток;

Відеопрезентація «У світі прав та 

обов’язків»(4кл);

 Правовий калейдоскоп (7,8 кл.);

Урок реального правового життя

(9кл).



 Тиждень дорожнього руху «Увага! Діти!»

 Єдиний день безпеки руху

 Практичне заняття «Будь обачним на дорозі»

 Тематичні бесіди й інструктажі

 Тиждень безпеки життєдіяльності

 Тиждень пожежної безпеки

 Школа безпеки «Нехай вогонь в серцях палає, а пожеж хай

не буває» (1-4кл)

 Практичне заняття з надання першої домедичної допомоги

Профілактика дитячого травматизму



Стан травматизму 2020-2021 н. р.

2015-2016 н. р. – 3 випадки

2016-2017 н. р. – 1 випадок

2017-2018 н. р. – 1 випадок

2018-2019 н. р. – не зафіксовано

2019-2020 н. р. - не зафіксовано

2020-2021 н. р. – 1 випадок



Охорона праці та
безпека
життєдіяльності



Дотримання правопорядку неповнолітніми
та вжиті профілактичні заходи щодо

попередження правопорушень з їх боку

Інформація про учнів, які 

перебували на обліку 

важковиховуваних учнів

2015-2016
2016-2017
2017-2018

-
-
-

2018-2019
2019-2020

-
-

Інформація про учнів, які 

перебувають в «групі 

ризику»

2016-2017
2017-2018

2 учня
2 учня

-

2018-2019
2019-2020
2020-2021

-
-



Завдання на 2021/2022 н. р.

1. Вдосконалення освітнього середовища закладу:

•Створення освітнього простору, вільного від будь-яких форм насильства;

•Формування інклюзивного, мотивуючого простору;

•Покращення матеріально-технічної бази (капітальний ремонт медіатеки, завершення заміни дерев’яних вікон на

металопластикові, оновлення інтер’єру актової зали, поточний ремонт спортивної зали).

2. Вдосконалення системиоцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти:

•Застосування формувального оцінювання не лише в класах початкової школи, а й в середній ланці;

•Впровадження системи само- і взаємооцінювання здобувачів освіти.

3. Вдосконалення фахової майстерності педагогів:

•Створення електронної бази сертифікатів курсів підвищення кваліфікації педагогів;

•Вдосконалення навичок дистанційної роботи педпрацівників;

•Участь педагогів у проектній, інноваційній діяльності.

4. Вдосконалення управлінських процесів закладу освіти:

•Продовжувати формувати відносини довіри, прозорості, дотримання етичних норм всіма учасниками освітнього

процесу;

•Забезпечувати своєчасне змістовне наповнення інформаційних ресурсів закладу;

•Вдосконалити систему зворотнього зв’язку з учасниками освітнього процесу;

•Популяризувати політику академічної доброчесності та забезпечити її реалізацію.



Звіт директора

Тростянецького ЗЗСО І-ІІ ст. №2 

за 2020-2021н.р.


