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Шановні присутні! Відповідно до наказу МОН України від 

28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників 

дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів» я щорічно звітую перед педагогічним колективом, 

батьківськими комітетами про виконану роботу за навчальний рік. Як 

директор закладу у своїй діяльності протягом звітного періоду я 

керувався Статутом комунального закладу, правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, посадовою інструкцією директора закладу. 

Основна діяльність школи була спрямована на створення умов для 

реалізації державної політики у сфері освіти, виконання Законів 

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

Концепції Нової української школи, розпоряджень Кабінету Міністрів 

України. 

У 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив працював 

над єдиною педагогічною темою «Формування і вдосконалення 

ключових компетенцій учасників освітнього процесу як умова 

успішної самореалізації особистості».  

Складовими частинами цієї теми були:  

- розробка Стратегії розвитку закладу на 2021-2026 роки;  



- удосконалення системи науково-методичного забезпечення 

освітнього процесу; 

- сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності 

педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, 

спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її 

інтелектуальних та творчих здібностей; упровадження в роботу 

технологій дистанційного навчання;  

- посилення заходів безпеки в закладі;  

- організація роботи закладу в умовах карантинних обмежень; 

- відпрацювання механізму контролю за дотриманням академічної 

доброчесності учасниками освітнього процесу; 

На сучасному етапі розвитку суспільство ставить перед освітою 

нові цілі. Сьогодні триває реформування освітньої галузі, проходить 

модернізація змісту освіти, яка триватиме не один рік. Активно 

продовжується втілення Концепції Нової Української Школи. Основне 

завдання, яке ставиться перед освітою – переорієнтація навчання на 

освоєння знань умінь та ставлень, які потрібні сучасній людині для 

життя, заохочення дітей до навчання, прагнення зробити їх успішними 

в майбутньому житті. Ми маємо створити школу, у якій приємно 

навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння 

застосовувати їх у житті. Прислухатись до думки дітей, вчити їх 

критично мислити, не боятись висловлювати свою думку та бути 

відповідальними громадянами – ось наші ключові завдання. 

На жаль, реалії сьогодення не дозволяють у повній мірі 

реалізувати ці завдання. 

Але колектив досить успішно справився із викликами і завершує 

навчальний рік впевнено. 



 Сьогодні підсумовуємо роботу закладу за 2020-2021 навчальний 

рік. 

В закладі працювало 38 класів, із яких 1 – з поглибленим 

вивченням математики і фізики, 1 – профільний клас філологічного 

профілю (українська мова і література), 2 – класи математичного 

профілю. На кінець навчального року у закладі – 1215 учнів. 105 учнів 

молодшої і середньої школи закінчили рік на відмінно та нагороджені 

Похвальними листами.  Із випускників 11-х класів 8 золотих медалістів 

і 1 срібний. Із випускників 9-х класів – 12 учнів  отримають свідоцтва 

з відзнакою. 

У цьому навчальному році не проводились олімпіади і традиційні 

конкурси та змагання з відомої нам причини. Але хочу відмітити 

досягнення учня 11-Б класу Кулібаби Дмитра, який на Міжнародному 

відкритому конкурсі з Web-дизайну та комп’ютерної графіки на базі 

ВНТУ здобув два дипломи 2-го ступеня і один – 3-го (у різних 

номінаціях). Його керівник – учитель інформатики Балабан Роман 

Анатолійович. 

Учень 5-Г класу Слободянюк Назар став переможцем та отримав 

диплом 1-го ступеня у VІІІ Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з історії 

(учитель – Бельдіян К.Г.). 

У міжнародному конкурсі з інформатики «Бебрас»: 

  добрі результати показали: 

-  Жмурчук Влада (10-Аклас); 

-  Зварич Настя, Сидоренко Владислав (5-А клас). 

  успішні результати показали: 

-  Зверянська Олександра, Отрошко Анастасія (5-Б клас) 

- Іванов Станіслав, Салюк Костя (5-А клас) 



- Муращенко Ілля, Колісніченко Євген, Дзюбенко Софія (6-А клас) 

- Сімончук Владислав, Дюбенко Вадим (9-А клас), 

- Цюпій Вячеслав, Ремезюк Богдан (9-В), 

- Святська Марина (10-А клас).  

Це результат праці учителя інформатики Сидоренко Інни 

Валеріївни. Під її керівництвом в міському конкурсі «Ай-ті Скаути» 

(інтелектуальний турнір) команда учнів 9-х класів у складі: Даценко 

Анни, Лащука Олега, Пастушенко Анастасії, Сімончука Владислава, 

Цюпія Вячеслава показали дуже гарний результат, взявши участь 

вперше.  

Впродовж року, переважно в онлайн-режимі, проходили предметні 

тижні. 

На сьогодні у закладі 64 педагогічні працівники, з яких 43 

спеціалісти вищої категорії, 18 - мають звання «учитель-методист», 20 

звання «Старший учитель», 1- «Заслужений учитель України», 8 

спеціалістів 1 категорії, 5 - другої, 8 спеціалістів. 

 В цьому році переважну частину навчального часу доводилось 

проводити із використанням дистанційних технологій. Було проведено 

навчання і організована робота на платформі Class rum. Значна частина 

уроків проводилась  в режимі онлайн за допомогою сервісу відео-

телефонного зв’язку Google meet. 

 Крім того використовувались сервіси Zoom, Veiber. Переважна 

кількість працівників опанувала цю роботу, постійно її вдосконалює. 

 На сайті закладу було розміщено розклад занять та інформація 

про форму їх проведення. 

На часі рух вперед в цьому плані. Ми розпочали роботу по 

впровадженню системи ( платформи) «Моя школа». Було проведено 



заняття з педагогами, але карантин цю роботу загальмував. Ми 

продовжимо впровадження в серпні. Це система, в якій учні, вчителі, 

батьки можуть швидко і легко передавати та отримувати різну 

інформацію навчального змісту (оцінки, теми уроків тощо). 

У цьому навчальному році заклад отримав за рахунок державного 

бюджету 8 ноутбуків, що дає змогу роботу по освоєнню нової системи 

пришвидшити.  

У закладі працює 4 комп’ютерних класи (42 комп’ютери), кабінет 

математики з комп’ютерною підтримкою, ряд кабінетів оснащено 

інтерактивними дошками, сучасними відеосистемами.  

Планується ремонт чоловічого туалету старшої школи. Вже 

готова проєктна документація, зараз проходить тендер. По плану до 

кінця липня повинен здійснитися ремонт. 

Ось такою є картина роботи в загальних рисах. 

Я дякую всім колегам за їх невтомну працю, за терпіння, 

професіоналізм, витримку. 

Я дякую батькам за допомогу, розуміння, допомогу. 

Позитивні результати досягаються тільки шляхом співпраці та 

взаєморозуміння між всіма учасниками освітнього процесу – 

учителями, учнями, батьками, адміністрацією. Це основна умова для 

досягнення позитивних результатів. Всім бажаю доброго здоров’я, 

змін на краще. 

Дякую за увагу. 


