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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» проходить щорічне звітування перед педагогічним 

колективом, батьківськими комітетами, громадськістю 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, наказів Міністерства 

освіти і науки України. 

Доводжу до вашого відома, що згідно рішення Вінницької міської 

ради №752 від 24.12.2021 року було змінено найменування закладу із 

внесенням змін та затвердженням в новій редакції статуту закладу, 

який тепер має повне найменування комунальний заклад «Вінницький 

ліцей №34». 

У 2021-2022 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:  

- впровадження 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 завершив 

навчальний рік впевнено. 

 Сьогодні підсумовуємо роботу закладу за 2021-2022 навчальний 

рік. 

В закладі працювало 38 класів, із яких 1 – профільний клас 

філологічного профілю (українська мова і література), 2 класи 

математичного профілю. На кінець навчального року у закладі – 1207 

учнів. 71 учень 5-8 та 10-х класів закінчили рік на відмінно та 

нагороджені Похвальними листами.  Із випускників 11-х класів 3 

золотих медалісти. Із випускників 9-х класів – 9 учнів  отримують 

свідоцтва з відзнакою. 

У цьому навчальному році предметні олімпіади проводились в 

онлайн-режимі. І ми маємо переможців. Так, учениця 10-А класу 

Фостик Марія здобула 2-ге місце в ІІ-му і ІІІ-му етапах Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з англійської мови (учитель Клименко О.П.). 

Призерами ІІ-го (міського) етапу олімпіади стали: 

- Кушнір Анастасія – 8-А клас, англійська мова (вчитель Загон С.В.); 

- Славінська Вікторія – 9-А клас, географія (вчитель Власенко Г.І.), 

українська мова та література (вчитель Разлог М.С.); 

- Коваль Дмитро – 8-В клас, біологія (учитель Сегеда В.М.); 

- Уманець Дарина – 10-А клас, біологія (учитель Сегеда В.М.); 

В ХІ-й Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На урок» І місце 

здобули: 

- Слободянюк Назар – 6-Г клас, зарубіжна література (вчитель 

Разлог М.С.); 



- Франков Максим – 10-А клас, інформатика (учитель 

Сидоренко І.В.). 

У міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерного 

мислення «Бебрас» І місце здобули Кужель Тарас (7-А клас), 

Колісниченко Євген (7-А клас); ІІ місце – Зварич Анастасія (6-А клас). 

До перемоги їх привела учитель інформатики Сидоренко І.В. 

В конкурсі для закладів освіти в рамках проєкту «Технологічне 

майбутнє Вінниччини» знову ж під керівництвом Сидоренко І.В. 

перемогу здобули Гавриленко Захар (2-А клас), Гавриленко Христина, 

Петрушин Іван, Петровський Євген, Хижняк Анастасія - учні 6-А 

класу. 

Спортивним здобутком закладу є ІІ місце в міському чемпіонаті 

з баскетболу 3*3 серед дівчат старшої групи. Склад команди: Сидорова 

Вікторія (10-Б клас), Жмурчук Владислава (11-А клас), Олексюк Діана 

(8-Б клас), Дубіняк Юлія (8-Б клас). Тренер – учитель фізичної 

культури Гнатюк О.Г. 

Впродовж року, переважно в онлайн-режимі, проходили предметні 

тижні. 

На сьогодні у закладі 64 педагогічні працівники, з яких 46 - 

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

звання «Старший учитель», 1-«Заслужений учитель України», 7 

спеціалістів 1 категорії, 5 - другої, 5 спеціалістів. 

У 1-му семестрі навчання проходило у звичайному режимі, за 

винятком кількох днів, оскільки практично всі працівники були 

вакциновані від коронавірусної хвороби COVID – 19. У другому 

семестрі картина змінилась у зв’язку із військовою агресією російської 

федерації, що розпочалась 24 лютого. Із 14 березня заклад змушений 



був перейти на навчання в режимі онлайн із використанням 

дистанційних технологій. Робота проводилась на платформі Class room 

та за допомогою сервісу відеотелефонного зв’язку Coogle mеet. Крім 

того використовувались сервіси Zoom, Viber. Всі педагогічні 

працівники повністю опанували цю роботу. На сайті було розміщено 

розклад занять, інформація про форму їх проведення, вказані 

посилання, за якими можна було зайти на урок. 

Адміністрація закладу мала повну можливість контролювати цей 

процес. 

Було проведено анкетування учнів, батьків, педагогів з метою 

самоаналізу нашої роботи. Зараз дані опрацьовуються, підводяться 

підсумки. Результати і висновки будуть оприлюднені на засіданні 

педради в серпні та загальношкільній конференції у вересні. 

Окрім основної, освітньої, діяльності, наші працівники 

проводили активну роботу по наданню допомоги і Збройним силам 

України, і тимчасовим переміщеним особам. Ми плели маскувальні 

сітки, організували збір речей та продуктів для ВПО, тероборони, 

наших бійців, що перебувають у лікувальних закладах. Із 06.03.2022 

року заклад почав працювати як пункт прийому внутрішньо 

переміщених осіб. За короткий термін було організовано понад 100 

спальних місць, робота їдальні. Все завдяки спільним зусиллям 

колективу закладу, батьків, мешканців мікрорайону, дитячих садочків. 

Було організовано цілодобове чергування працівників. Тобто, крім 

основної, освітньої діяльності, ми забезпечували нормальні умови 

проживання для ВПО, надавали допомоги бійцям тероборони, ЗСУ. 

Крім освітньої, в режимі онлайн проводилась і виховна робота, 

робота практичного психолога, спрямована на створення позитивних 



емоцій, отримання емоційного розвантаження, подолання кризових 

ситуацій, тобто на підтримку дітей та батьків у складні часи. Учні 

закладу брали активну участь в онлайн-заходах патріотичного  

спрямування. Це висвітлено на сторінках фейсбука та сайту закладу. 

Велика подяка всім батькам і дітям, які долучилися до проєкту 

«Великодня паска – бійцям». Понад 400 пасок та дитячих малюнків 

було передано на передову та у лікувальні заклади. 

Попри все, навчальний рік ми завершили успішно. Маю на увазі, 

що всі учні атестовані та переведені до наступних класів. 

Матеріальна база закладу за звітній період значно покращилась. 

Ми отримали 4 ноутбуки та принтери для класів, у яких навчаються 

діти з особливими потребами, інтерактивну панель. Майже завершено 

створення ресурсної кімнати для таких дітей (приміщення 

відремонтовано, отримано частину обладнання). У цьому році 

проведено капітальний ремонт туалету для хлопців, частковий ремонт 

водогону. Ми вже згадували перемогу наших дітей під керівництвом 

учителя інформатики Сидоренко І.В. в конкурсі і рамках проєкту 

«Технологічне майбутнє Вінниччини». Завдяки цій перемозі отримано 

10 комплектів робототехніки. Це означає, що у нас буде новий 

сучасний гурток і діти матимуть змогу займатись конструюванням. 

Такою є картина нашої роботи у 2021-2022 навчальному році. 

Зрозуміло, що всі сподівання сьогодні на Перемогу і на те, що 1 

вересня ми будемо працювати у звичайному режимі у мирній країні. 

Дякуємо всім колегам, батькам, дітям за працю, взаємодію, 

взаєморозуміння, взаємодопомогу. Тільки таким шляхом можна 

досягти позитивних результатів в освітньому процесі. 

Слава Україні! Героям Слава! 


