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Основна діяльність керівника закладу освіти спрямована на створення умов для 

реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», Указів Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 «Про 

Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 18 травня 2019 

року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання»,  постанов Кабінету 

Міністрів України  «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», 

«Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», 

Концепції Нової української школи, Національної стратегії розбудови безпечного і здорового 

освітнього середовища в новій українській школі, Стратегії національно-патріотичного 

виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 та 

інших законодавчих та нормативно-правових документів із питань виконання законодавства 

України в галузі «Освіта». 

На кожному рівні навчання забезпечується виконання Державного стандарту, а також 

дається теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою 

максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і 

морального здоров’я здобувачів освіти. 

 

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКЛАД ОСВІТИ 

Садківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з 01.01.2021 року є комунальною 

власністю Березівської сільської ради Житомирського району Житомирської області. Будівля 

школи прийнята в експлуатацію 1996 року. Режим функціонування – п'ятиденний, початок 

навчальних занять о 8.25. Школа працює за Освітньою програмою з навчанням українською 

мовою з вивченням двох іноземних мов (англійської та німецької). 

 

ІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

У 2020-2021  навчальному році до керівного складу закладу входили: Стужук Ю.І. – 

директор школи; Кобильник В.В. – заступник директора школи з навчально-виховної  роботи. 

Протягом 2020-2021 навчального року заклад освіти в основному був забезпечений 

педагогічними кадрами (вакансії – вчителі музичного мистецтва, інформатики).  

Педагогічні працівники 24 

з них сумісників 5 

Обслуговуючий персонал 13 

Педагогічне навантаження педагогів здійснювалась відповідно до фахової освіти 

педпрацівників та враховуючи виробничу необхідність (наявність вакансій). При підборі 



 

Звіт керівника закладу загальної середньої освіти за 2020-2021 н.р. 

нових кадрів враховувалась фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, 

інші характеристики. 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 на комп'ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде 

відповідати освітнім вимогам та не зможе ефективно забезпечувати освітній процес. 

Особливої актуальності це набуло під час карантинних обмежень.   Адміністрація школи та 

педагогічні працівники володіють всіма навичками роботи з технікою, яка розміщена у 

навчальних кабінетах та використовується для адміністративної роботи. 

ІІІ. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ. 

Однією з важливих умов для освітнього процесу є безпечне та комфортне освітнє 

середовище.  

Загалом у закладі освіти створено безпечне освітнє середовище: 

• територія огороджена, відсутній безперешкодний доступ стороннього автотранспорту; 

• приміщення чисті, охайні (здійснюється щоденне вологе прибирання приміщень у 

відповідності до санітарних вимог, миючими та дезінфікуючими засобами заклад 

освіти забезпечений); 

• забезпечується комфортний повітряно-тепловий режим (котельня працює на твердому 

паливі, яке забезпечено відповідно до потреби, встановлено енергоефективні вікна та 

двері у всіх приміщеннях); 

• усі приміщення мають належне освітлення (встановлено LED світильники), 

забезпечено зовнішнє освітлення території; 

• забезпечено роботу внутрішніх санвузлів на І та ІІ поверсі, у спортивній залі та їдальні, 

у яких постійно проводиться прибирання з дезінфікуючими засобами, біля 

рукомийників постійно знаходиться рідке мило, встановлено електрорушник, 

диспенсери для паперових рушників. 

Для здійснення якісного освітнього процесу у закладі наявні необхідні приміщення: 

• навчальні – 13 кабінетів, 

• спортивна зала, роздягальні  – 171 м2 , 

• актова зала – 72 місця, 

• бібліотека, 

• їдальня – 50 місць, 

• адміністративні кабінети (кабінет директора, заступника з НВР), 

• методичний кабінет, 

• кабінет психолога, 
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• кабінет медичної сестри; 

• допоміжні та підсобні (лабораторія, вестибюль, рекреації, гардероб).  

Приміщення обладнані з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог та вимог охорони праці, 

безпеки життєдіяльності. Кабінети початкових класів відокремлені та розміщені на І поверсі.  

Однією з умов безпечного освітнього середовища – знання та дотримання учнями й 

працівниками закладу вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки. З 

цією метою у закладі освіти: 

• повноваження з охорони праці, пожежної безпеки чітко розподілені між адміністрацією 

закладу; 

• регулярно проводяться інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності як серед 

учнів, так і працівників, про що свідчать записи у відповідних журналах; 

• забезпечено первинними засобами пожежогасіння приміщення, пожежні виходи в 

належному стані; 

• проведено вимірювання опору заземлення та ізоляції електрообладнання; 

• оброблено вогнетривким розчином дерев’яні конструкції горища; 

• навчальні кабінети, спортивна зала облаштовані відповідно до правил вимог охорони 

праці та безпеки життєдіяльності, про що складено відповідні акти; 

• питання безпеки життєдіяльності вивчаються на уроках фізики, хімії, біології, фізичної 

культури, основ здоров’я. 

У закладі освіти створюються умови для харчування здобувачів освіти та працівників. З 

метою забезпечення умов для якісного та здорового харчування адміністрація постійно 

контролює та забезпечує: 

• належний матеріально-технічний стан харчоблоку та їдальні; 

• дотримання санітарно-гігієнічних вимог у приміщеннях, де готується їжа та обідній 

залі; 

• засвідчення підписом керівника та медичної сестри щоденного меню; 

• контроль за якістю продуктів, що надходять до їдальні, умовами їх зберігання, 

дотримання термінів реалізації і технології виготовлення страв; 

• затвердження примірного 2-тижневого меню і контроль за фактичним його виконанням 

з урахуванням нових вимог до організації харчування; 

• дотримання санітарно-протиепідемічного режиму на харчоблоці та проходження 

обов’язкових медичних оглядів працівниками харчоблоку. 

Тема здорового харчування розглядається під час викладання різних шкільних предметів 

(основи здоров’я, біологія, хімія) та на позакласних заходах. В їдальні заборонено 
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реалізовувати продукти харчування, які містять ароматизатори, барвники, підсолоджувачі, 

консерванти. 

У закладі освіти безоплатним гарячим харчуванням охоплено 59 (100%) учнів 1-4 

класів та учні пільгових категорій 5-11 класів(діти учасників АТО, переселенців з тимчасово 

окупованих територій, з малозабезпечених сімей, постраждалих від аварії на ЧАЕС - з 

01.02.2021 р.). Учні 5-11 класів та учні 1-4 класів, які відвідують ГПД, забезпечені гарячим 

харчуванням за кошти батьків. 

Діяльність адміністрації спрямована на створення освітнього середовища, вільного від 

будь-яких форм насильства та дискримінації: 

• розроблено та оприлюднено на сайті школи план заходів із запобігання та 

протидії булінгу, порядок подання заяв про булінг та порядок реагування на 

доведені випадки булінгу; 

• класними керівниками проводяться заходи, спрямовані на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; 

• оприлюднені правила поведінки, спрямовані на формування позитивної 

мотивації у поведінці учасників освітнього процесу; 

• проводились інформаційно-просвітницькі заходи для батьків щодо пропусків 

занять, профілактики насильства у дитячому колективі, про способи вирішення 

конфліктних ситуацій; 

• здійснюється аналіз причин відсутності здобувачів освіти на заняттях та 

вживаються відповідні заходи, тому відсутні випадки пропусків занять без 

поважних причин тривалий час; 

• проводилась робота з учнями, які під час дистанційного навчання не виходили 

на зв’язок під час уроків в синхронному режимі через Zoom, не виконували 

завдання в асинхронному режимі на платформі Classroom; 

• відбувається постійне спостереження працівниками закладу за дотриманням 

правил поведінки учасниками освітнього процесу. 

У 2020-2021 н.р. не зафіксовано випадки булінгу чи дискримінації у закладі освіти. 

Освітнє середовище має бути не лише безпечним та комфортним, але й повинно 

мотивувати здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними 

уміннями, ведення здорового способу життя. У школі вдалося створити простір, який мотивує 

до навчальної діяльності, до здорового способу життя, екологічної поведінки: облаштовано 

«Живий куточок», у якому серед різноманітних кімнатних рослин знаходиться акваріум;  

«Українську світлицю» (виставка старовинних речей, які знайомлять з українським побутом); 
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експозиції учнівських робіт декоративно-прикладного мистецтва. Здобувачі освіти мають 

можливість для рухової активності в приміщеннях  на спортивному майданчику (гімнастичний 

комплекс) та на ігровому майданчику для початкових класів. 

         ІV. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ. 

У 2020 - 2021 навчальному році методична робота в закладі здійснювалася  з метою 

реалізації основних положень розпорядчих документів та комплексних програм розвитку 

освіти Міністерства освіти і науки України, підвищення ефективності організації освітнього 

процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя. 

 Згідно з річним планом роботи закладу у 2020 – 2021 навчальному році  педагогічний 

колектив розпочав працювати над єдиною методичною темою «Створення сприятливих умов 

для забезпечення якості освіти» та детальніше вивчали проблему «Педагогіка партнерства у 

викликах сьогодення». 

Протягом року методичну роботу було спрямовано на виконання таких завдань:  

✓ здійснення заходів щодо впровадження нового Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти; 

✓ впровадження елементів сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток 

особистості учня; 

✓ забезпечення відповідної структури методичної роботи кількісному і якісному складу 

педагогічних кадрів; 

✓ формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до актуальних проблем 

психолого-педагогічної науки, прогресивного досвіду, збільшення кількості вчителів, 

які беруть участь у масових формах методичної роботи; 

✓ розвиток соціальної активності вчителів, рівня загальної і педагогічної культури; 

✓ забезпечення високої інформаційної насиченості змісту науково-методичної роботи, її 

відповідності поставленій меті та завданням; 

✓ використання оптимальних форм і методів методичної роботи з педагогічними 

кадрами, адекватних сучасним цілям і змісту науково-методичної роботи. 

✓ забезпечувати змістовне наповнення веб-сайту школи. 

Методична робота в школі здійснювалась згідно плану роботи школи через колективну, 

групову, індивідуальну форми роботи та була спрямована на розвиток ініціативи і творчості 

педколективу в процесі вирішення проблеми інтенсифікації освітнього процесу, на 

покращення та вдосконалення системи знань, умінь і навичок учнів через впровадження 

інтерактивних форм і методів дистанційного навчання.  
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На засіданнях методичної ради школи були розглянуті питання «Педагогіка 

партнерства як основа соціальної згуртованості суб'єктів освітнього процесу», «Підвищення 

якості освіти шляхом удосконалення професійної компетентності педагогів». 

З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня 

молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, 

скоординованості дій вчителів-предметників була організована робота шкільних методичних 

об’єднань: 

✓ МО вчителів початкових класів (голова Рябчук Т. М.);  

✓ МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (голова Силко О. Є.);  

✓ МО вчителів природничо-математичного циклу (голова Дворецька І. П.);   

✓ МО класних керівників (голова Шкодич Н. А.). 

Діяльність методичних об’єднань  була спланована на реалізацію річного плану роботи 

школи. Кожне з МО проводили засідання, семінари – практикуми, педагогічні майстерні, 

панорами методичних новинок, ярмарки педагогічної творчості, робота яких будувалася за 

окремими планами. 

На засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання 

(нормативно-правове забезпечення освітнього процесу, рекомендації МОН, методичних 

рекомендацій щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2020 – 2021 н. р., 

підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів), так і науково-методичні питання. 

Упродовж навчального року методичними об’єднаннями були проведені предметні тижні, 

матеріали яких оформлено у звітах.  

Методичне об’єднання вчителів початкових класів розглядали питання щодо 

математичної компетентності молодшого школяра як запоруки успішного навчання, 

педагогіка партнерства як ключовий компонент НУШ, опрацьовували нормативні документи 

та інструктивно-методичні матеріали, програми та вимоги до ведення шкільної документації, 

вивчали методику проведення уроків під час дистанційного навчання. Учні початкових класів 

брали участь у математичному конкурсі «Кенгуру» та суспільствознавчому конкурсі 

«Соняшник». 

Робота методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу у 2020 – 2021 

навчальному році була зосереджена на реалізацію науково – методичної проблеми 

«Впровадження педагогіки партнерства в процесі викладання суспільно-гуманітарних 

дисциплін». Було проведено 5 засідань, на яких розглядалися теоретичні питання, проводився 

обмін досвідом. У періоди між засіданнями було проведено круглий стіл «Використання ІКТ 

в умовах дистанційного навчання», відвідано ряд вебінарів із питань організації  освітнього 
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процесу. Усі вчителів опанували технології дистанційної освіти, зокрема організували свою 

роботу з використанням платформи Classroom, проводили уроки в синхронному режимі з 

використання сервісу Zoom, успішно комуні кували як із здобувачами освіти, так і з їх 

батьками через месенджер Viber. 

Одним із критеріїв ефективності роботи МО є результати участі здобувачів освіти в 

конкурсах, предметних олімпіадах. Станішевська Є. посіла ІІІ місце у ІІ етапі Міжнародного 

конкурсу з української мови ім. Петра Яцика (вчитель Стужук Ю. І.). У Всеукраїнській 

українознавчій грі «Соняшник» учні 5-6 класів Наумчук А., Березовська О., Пашковський Б. 

отримали відзнаки регіонального рівня (вчителі Кухарчук Р. С., Силко О.Є.), а Шкодич Є. та 

Наумчук В. стали призерами Всеукраїнського рівня (вчителі Дмитрієва Р.М., Силко О. Є.). 

36 учнів школи впродовж року взяли участь у IX Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На 

урок» (вчитель Слідзевська К. А. ) з історії, мистецтва, правознавства, здобувши з історії 2 

дипломи І ступеня (Семеонов В., Яндюк В. – 5 кл.), 3 дипломи ІІ ступеня, 5 дипломів ІІІ 

ступеня та з мистецтва 1 диплом І ступеня (Рябчук Б. – 8 кл.), 1 диплом ІІ ступеня, 4 дипломи 

ІІІ ступеня. Також вперше команда учнів у складі Рябчук Б., Кухарчука В. та Рожка Н. взяла 

участь в обласному турнірі юних філософів «Ерудит» (вчитель Слідзевська К. А.). 

Робота членів методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу 

була спрямована на реалізацію інструктивно – методичних рекомендацій МОН України щодо 

вивчення предметів природничо – математичного циклу. На засіданнях було розглянуто 

питання «Системна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, змаганнях. Обдаровані 

діти», «Створення умов для формування суб’єкт-субєктних відносин у процесі пізнавально-

інтелектуального партнерства на уроках природничо-математичного циклу», «Шляхи 

удосконалення сучасного уроку в світлі педагогічного партнерства». В періоди між 

засіданнями проводили майстер-клас «Дистанційна освіта в Україні зараз та її перспективи на 

майбутнє», клуб творчого спілкування «Педагогіка партнерства як чинник формування 

ефективної взаємодії учасників освітнього процесу в умовах нової української школи», 

круглий стіл «Реалізація наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» на уроках 

природничо-математичного циклу». Вчитель трудового навчання Мельниченко О. В. у 9 класі 

провела показовий урок «Захист проєктів» з використанням новітніх технологій. За умов 

реалій сьогодення під час дистанційного навчання вчителі продовжували удосконалювати свої 

вміння та навички використовувати ІКТ для навчання: робота в Zoom, в програмі Diskord, на 

освітніх платформах «На Урок», «Мій Клас», з програмами «Генератор кросвордів», 

«LearningApps», цим самим забезпечуючи виконання Державних стандартів освіти, 

навчальних програм. 
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Членами методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу було 

проведено І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології, хімії, математики, 

фізики, географії. У 2020 – 2021 навчальному році є досягнення учнів: Рябчук Б. нагороджена 

диплом І ступеня І етапу, диплом ІІ ступеня ІІ етапу дослідницького конкурсу «Кролик»; 

Фещенко М. нагороджена дипломом ІІ ступеня ІІ етапу проєкту «Горобчик»; група учнів 9, 11 

класів нагороджені дипломом І ступеня ІІ, ІІІ етапів, дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському 

рівні операції «Мурашка» (вчитель Дворецька І. П.). 

Методичне об’єднання класних керівників на засіданнях розглянули питання 

«Формування здорового способу життя: стратегії, технології, практики», «В. О. 

Сухомлинський провідник педагогіки самоорганізації особистості», «Співпраця класного 

керівника і батьків як запорука успішного виховання гармонійної особистості». Між 

засіданнями було проведено педагогічну панораму «Профілактика насильницьких та 

агресивних форм поведінки серед учнівської молоді», педагогічну панораму «Інноваційні 

технології у роботі з гіперактивними учнями», аукціон педагогічних ідей 2Організація роботи 

класних керівників щодо профілактики правопорушень». 

Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність 

методоб’єднання, перспективно визначив пріоритети в методичній роботі на наступний 

навчальний рік, зокрема щодо посилення уваги роботі з обдарованими учнями, поширення 

власного досвіду через публікації у фахових виданнях, узагальнення досвіду у вигляді 

професійного портфоліо вчителя-предметника тощо.  

Атестація педагогічних працівників Садківської ЗОШ І – ІІІ ступенів у 2020 – 2021 

навчальному році проводилась згідно  «Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України», затвердженого наказом МОН України № 930 від 06.10. 2010 року, та 

наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 20.12.2011 р. за № 1473 «Про 

затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», плану 

роботи атестаційної комісії закладу.  

Адміністрацією школи та атестаційною комісією своєчасно було виконано усі 

заплановані  заходи. У 2020 – 2021 н. р. атестувалися 3 педагогічних працівники: 

ПІБ учителя Результати атестації 

Іваніцька Л. І. 

(чергова атестація) 

Відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії». 

Герасимчук Т. А. 

(позачергова 

атестація) 

Відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії». 
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Сидоренко Н. О. Відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст другої категорії». 

Запорукою ефективності освітнього процесу було і залишається підвищення 

професійного рівня педагогів. Протягом 2020 року на базі КЗ «ЖОІППО» Житомирської 

обласної ради пройшли 30-годинне навчання за програмою підвищення кваліфікації усі 

педагогічні працівники.  

Адміністрація і педагогічний колектив значну увагу приділяв підвищенню науково – 

методичного рівня шляхом участі у професійних конкурсах, семінарах, педагогічних 

виставках, вебінарах, тощо. У 2020 р. на базі КЗ «ЖОІППО» Житомирської обласної ради 

Стужук Ю. І. та Кобильник В. В. підвищили кваліфікацію на семінарі (обсяг 2 години) 

«Внутрішня система забезпечення якості освіти. Документування управлінської діяльності 

ЗЗСО», Мельниченко О. В. підвищила кваліфікацію на семінарі (обсяг 2 години) «Мистецька 

освіта в розрізі завдань Нової української школи. Реалізація завдань освітньої галузі 

«Мистецтво» Державного стандарту в процесі художньо-естетичного навчання та виховання 

учнів», Кобильник В. В. підвищила кваліфікацію на майстер-класі (обсяг 2 години) 

«Формування ключових компетентностей шляхом впровадження STEM-напрямки на уроках 

фізики». Скуміна Т. В. пройшла ряд онлайн-курсів на платформі EdEra. Сидоренко Н. О. 

пройшла онлайн-курси «Безпека дитини в Інтернеті: від загроз до можливостей» (обсягом 2 

години), «Ефективне  використання онлай-ресурсів у роботі практичного психолога і 

соціального педагога» (обсягом 2 години) на платформі «УМІТИ». Кобильник В. В. виконала 

необхідний обсяг завдань в рамках курсу «Ефективні рішення GOOGLE FOR EDUCATION 

для хмарної взаємодії» (15 годин) при Академії цифрового розвитку.  

Слідзевська К. А. брала активну участь у проєкті «Вивчай та розрізняй: інфомедійна 

грамотність». 

У 2020 – 2021 навчальному році Кобильник В. В. двічі брала участь в інституційному 

аудиті закладів загальної середньої освіти як освітній експерт. 

З метою виявлення і підтримки творчого потенціалу педагогів, підвищення їх 

професійної компетентності, популяризації кращих педагогічних здобутків і професійної 

майстерності Стужук Ю. І. брала участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року-2021» в номінації «Керівник закладу освіти» та нагороджена дипломом ІІІ 

ступеня. 

Головним показником якості діяльності педагогічного колективу є досягнення учнів. 

Протягом навчального року в школі проводилася робота із залучення учнів до науково-
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дослідницької діяльності та участі у різних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін, турнірів, змагань конкурсів. 

Учні школи брали участь в обласному етапі Всеукраїнської військово-патріотичної гри 

«Сокіл (Джура)».У конкурсах «Відун», «Рятівник» команда учнів нашої школи були 

нагороджені дипломами ІІІ ступеня. 

Традиційною колективно-груповою формою методичної роботи в школі є проведення 

предметних тижнів,  як комплексу освітніх заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, 

поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду 

вчителів. Вони вносять цікаві заходи та інноваційні технології до освітнього процесу, 

удосконалюють організаційні якості вчителів та розвивають здібності учнів. У 2020 – 2021 

навчальному році було проведено тиждень початкових класів, української мови та літератури, 

біології та екології, математики, рідної мови, правової освіти, інженерний тиждень. 

V. ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

Виховна робота в Садківській ЗОШ І – ІІІ ступенів здійснювалася  відповідно 

рекомендацій МОН України щодо організації виховної роботи, Основних орієнтирів 

виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх закладів України, Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, плану виховної роботи школи на  

2020 – 2021 н. р. 

Педагогічний колектив почав працювати над науково-методичною темою виховної 

роботи «Формування суспільних цінностей здобувачів освіти в процесі їх виховання та 

розвитку» та детально працювали над проблемою самоорганізації та самооцінювання 

діяльності здобувачів освіти. 

Виховна робота у 2020 – 2021 н.р. була направлена на створення сприятливих умов для 

всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування 

демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, 

сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового 

способу життя , на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних 

надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, мови, на формування 

правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського 

самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими 

організаціями. 

У школі сформовано шкільні традиції проведення таких заходів - Свято Першого 

дзвоника; День вчителя; Новорічні ранки та новорічний вечір для старшокласників; День 
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Захисника України; 8 березня; Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої 

світової війни, День Матері; Свято Останнього дзвоника, випускний вечір.  

У лютому 2021 року відбувся ряд заходів зі святкування 150-ї річниці з дня народження 

Лесі Українки. Цікавим досвідом стало проведення шкільної онлайн-конференції «До Лесиних 

джерел». Учні 5 – 11 класів під керівництвом учителів-філологів брали участь у 

Всеукраїнському конкурсі «150 імен Лесі Українки» від проєкту «На урок», здобувши 13 

призових місць: 2 дипломи І ступеня (Наумчук А., Яндюк В.), 5 дипломів ІІ ступенів 

(Семеонов В., Березовська О., Ковальчук А., Рябчук Б., Станішевська Є.), 6 дипломів ІІІ 

ступеня (Пашковська М., Лаговська Я., Фрусевич Д., Шкодич Є., Шевчук Б., Кондратюк О.). 

З метою виховання у молодого покоління почуття патріотизму, духовності, 

моральності, толерантності учні школи у І семестрі 2020 – 2021 навчального року працювали 

над проєктами 

- Мій рідний край (1 клас) 

- Наша Вітчизна – Україна (2 клас) 

- Ми всі – єдина сім’я (3 клас) 

- Люби і знай свій рідний край (4 клас) 

- Символіка України (5 клас) 

- Я – моя родина – Україна (6 клас) 

- Мій рідний край (7 клас) 

- Я громадянин і патріот своєї держави (8 клас) 

- Громадянське суспільство – гарантія дотримання прав людини ( 9 клас) 

- Я – українець! (10 клас) 

- Ми – громадяни України (11 клас) 

Впродовж 2020 – 2021 навчального року у школі було проведено такі загальношкільні 

просвітницько-інформаційні заходи, акції, зокрема частина з них в синхронному режимі: 

№ з/п Загальношкільні просвітницько-інфомаційні заходи, 

акції 

Класи, 

які 

брали 

участь 

Термін 

проведення 

1. Свято Першого дзвоника 1 - 11 Вересень 

2. Перший урок «Діти об’єднують Україну» 1 – 11 Вересень 

3. Учнівська лінійка «Українські письменники, поети 

ювіляри» 

5 - 11 Вересень 

4. Олімпійський урок «Ми всі – дружня спортивна сім’я» 1 - 11 Вересень 

5. Змагання «Веселі старти» 1 – 4  Вересень 

6. Єдиний урок «Житомирщина в роки війни. 

Партизанськими стежками» 

5 – 11 Вересень 
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7. Виставка – вернісаж «Партизанська слава – життя в 

віках» 

1 - 11 Вересень 

8. Школа ввічливості «Права та обов’язки дитини» 1 - 11 Жовтень 

9. Урок «Безпечна поведінка в інтернеті» 5 - 11 Жовтень 

10. Святковий концерт «Спасибі вам, учителі!» 1 - 11 Жовтень 

11. Акція «Живи, книго!» 1 – 11  Жовтень 

12. Свято «Наша слава не вмре, не загине» до Дня 

козацької слави 

1 - 11 Жовтень 

13. Літературна вітальня «Україна – козацька держава» 5 - 11 Жовтень 

14. Свято «Збережемо наш скарб – рідну мову» 5 - 11 Листопад 

15. Просвітницький тренінг «Що я маю знати. Щоб 

зберегти своє здоров’я?» 

6 - 11 Листопад 

16. Акція «Запали свічку пам’яті» до Дня пам’яті жертв 

Голодомору 

1 - 11 Листопад 

17. Лінійка пам’яті «Вшануймо пам'ять жертв 

Голодомору» 

1 - 11 Листопад 

18. Лекторій «Covid 19» 8 - 11 Листопад 

19. Бесіда «Поведінка в умовах карантину» 1 - 11 Листопад 

20. Відверта розмова з практичним психологом 

«Зупинемо булінг разом» 

5 - 11 Листопад 

21. Просвітницька бесіда «Що таке булінг?» 1 - 11 Листопад 

22. Заняття з елементами тренінгу «Стоп булінг» 5 – 9  Листопад 

23. Тренінгове заняття «Не стань живим товаром» 10 - 11 Листопад 

24. Акція «День прав людини» 5 - 11 Грудень 

25. Виховна година «Мій край – моя історія» 9 - 11 Грудень 

26. Акція «16 днів проти гендерного насильства» 1 - 11 Грудень 

27. Флешмоб «Я проти насилля» 1 - 11 Грудень 

28. Новорічний ранок, новорічний вечір для 

старшокласників 

1 - 11 Грудень 

29. Флешмоб «Соборність України» 1 - 11 Січень 

30. Учнівська лінійка «День пам’яті Героїв Крут» 1 - 11 Січень 

31. Акція «Годівничка» 1 - 11 Січень 

32. Заняття «СНІД! Не залишимося байдужими!» 8 - 11 Січень 

33. Тренінгове заняття «Правові аспекти твого вибору» 8 - 11 Січень 

34. Агітбригада «Земля – наш спільний дім» 6 - 11 Лютий 

35. Конкурс дитячої творчості «Безпека в житті – життя в 

безпеці» 

1 - 11 Березень 

36. Відеовітання  до Міжнародного жіночого дня 1 - 11 Березень 

37. Акція «Приберемо довкілля» 1 - 11 Квітень 

38. Акція «Посади дерево» 1 - 11 Квітень 

39. Відеофільм «Чорнобильські дзвони» 5 - 11 Квітень 

40. Фотовиставка «Мої земляки захищають Батьківщину» 1 - 11 Травень 

41. Челендж «Селфі у вишиванці»  1 - 11 Травень 

 

VI. ПРАВОВИХОВНА РОБОТА У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

Правове виховання учнів здійснюється в школі на уроках правознавства в 9 класі; 

виховних годинах класними керівниками 1 – 11-кл. 
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З метою профілактики правопорушень соціальним педагогом було проведено 

тренінгові заняття «Правила знаєш – проблем не маєш», «Вибір між добром і злом – за тобою», 

«Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Скажемо ні правопорушенням», цикл бесід з 

учнями групи ризику, тощо. 

Були проведені тижні права, турнір «Юні правознавці», конкурс знавців української 

державності, правові лекторії «Права та обов’язки учнів», «Превентивне виховання та 

профілактика негативних явищ в учнівському середовищі». 

Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема 

агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин.  

У другому семестрі 2020 – 2021 навчального року введено контроль за діяльністю учнів 

під час уроків проведених у синхронному та асинхронному режимах шляхом заповнення 

вчителями Google таблиць. Учнів, які без поважних причин пропускали уроки під час 

дистанційного навчання, було поставлено на внутрішньошкільний облік, систематично 

проводилась робота з їх батьками. Таким чином усі учні опрацювали навчальний матеріал, 

ліквідували заборгованість у виконанні завдань та були зняті з обліку. 

За рахунок постійної профілактичної роботи, на обліку в кримінальній міліції у справах 

неповнолітніх учні школи відсутні. 

 

VII. РОБОТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ. 

 

Протягом  2020-2021  н.р.  практичним психологом Сидоренко Н.О. проводилась робота 

відповідно до основних напрямків (групова та індивідуальна діагностика,  консультування 

індивідуальне  та групове, профілактика індивідуальна та групова, корекційно-розвивальна 

робота, просвітницька робота, проведення ділових ігор, тренінгів, зв’язки з громадськістю, 

самоосвіта). Також практичним психологом, соціальним педагогом були розроблені тематичні 

тижні: «Тиждень психології»,  «Тиждень профорієнтації», проведені  психологічні міні-

тренінги, ділові ігри, заняття  з елементами тренінгу з учнями  школи, з метою профілактики  

конфліктної поведінки, булінгу, стресостійкості, набуття комунікативних навичок, створення 

сприятливого мікроклімату в колективі,  адаптації в соціальному середовищі. 

Була виконана психодіагностична робота з учнями ,а саме:  

➢ Діагностика процесу адаптації учнів 5-х класів до нових умов навчання за тестом 

шкільної тривожності Філіпса та анкетою оцінки рівня шкільної мотивації та 

адаптації за Н.Г. Лускановою;  

➢ “ЕОА дитини до школи”, “ Малюнок сім’ї”, “Методика вихованості”- з учнями 1 

класу; 
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➢ «Методика Дерево» - з учнями 2 класів; 

➢ «Мій клас», «Запам'ятай 10 слів» - з учнями 3-4 класів;  

➢ «Дослідження самооцінки Дембо-Рубінштейн»  - з учнями 6 - 9 класів;  

➢ Дослідження типів акцентуації темпераменту учнів за Леонгардом- Шмішеком з 

учнями 6 класу; 

➢ «Діагностика професійних інтересів, нахилів, здібностей» - з учнями 10-11 класів. 

 

Корекційно-відновлювана та розвивальна робота проводилась у вигляді розвивальних 

і корекційних занять, тренінгів.  

Тому, психологом школи були проведені  психологічні міні-тренінги, ділові ігри, 

заняття  з елементами тренінгу з учнями  школи, з метою профілактики  конфліктної 

поведінки, цькування, стресостійкості, набуття комунікативних навичок, створення 

сприятливого мікроклімату в колективі,  адаптації в соціальному середовищі: «Мої емоції» з 

учнями 2-3 класів; «У світі емоцій» з учнями  5 класу; «Стоп булінг» з учнями 1-11 класів;«Я 

в майбутньому» з учнями 9 класу; «Скажи мені,  хто твій друг» з учнями 1-4 класів; 

«Конфлікти та шляхи їх подолання» з учнями 6 класу; «Чарівний пісок» з учнями 1 класу; 

«Наш клас. Живемо і працюємо разом» з учнями 2 класу. 

На початку навчального року соціальним педагогом були оформлені соціальні 

паспорти класів, які містять детальну інформацію про вихованців соціально-уразливих 

категорій, відповідно  ці діти протягом року залучені до індивідуальної роботи та у тренінгові 

заняття. Також створений загальний банк даних пільгових категорій закладу, інформація якого 

систематично оновлюється. 

У 2020-2021 навчальному році були проведені соціальні анкетування: 

➢ «Анкетування серед школярів щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми» з 

учнями 9-11 класів; 

➢ Анкета «Діти і правова поведінка» з учнями 5-7 класів; 

➢ Анкета щодо обізнаності учнів у проблемі насильства(«Стоп насильству!») , 

➢ Анкета щодо обізнаності учнів з питань ВІЛ/СНІДу. з учнями 8-11 класів; 

➢ Анкета “ Булінгу не місце в школі” - з учнями 5-11 класів; 

➢ Анкетування «Проблема шкідливих звичок» (1-11 клас); 

➢ Анкета «Здоровий спосіб життя»(1-3 класи). 

Також, соціальним педагогом школи було проведено психологічні міні-тренінги, ділові 

ігри, лекції, бесіди, заняття з елементами тренінгу з учнями  школи, з метою профілактики  

правопорушення і злочинності:  
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➢ виховне заняття  з учнями 8 класу на тему: «Діти. Булінг. Злочин і кара»; 

➢ бесіда з учнями 1-4 класів «Поважати життя кожної людини»; 

➢ лекція-бесіда  для учнів 9-11 класів «Майнова, кримінальна, адміністративна 

відповідальність неповнолітніх»; 

➢ Година спілкування для учнів 5-7 класів «Що таке булінг, правопорушення? Їх види. 

Відповідальність. » ; 

➢ Проведення тематичних уроків з теми  «Спільними зусиллями проти торгівлі людьми в 

Україні»; 

➢ «Профілактика шкідливих звичок» та «Профілактика ВІЛ/СНІДу » з учнями 6-11 класів; 

➢ Година спілкування з учнями 5 класу «Булінг. Конфлікти та шляхи їх подолання»; 

➢ Навчальне заняття  з учнями 11 класу «Профілактика торгівлі людьми». 

Буда виконана прогностична робота, а саме проведення рейд-перевірок сімей учнів, які 

без поважних причин пропускають уроки. Тому соціальний педагог разом з класним 

керівником 8 класу періодично відвідували  Іванушка Дмитра у сім'ї з метою притягнення до 

навчання, та складено відповідні акти обстеження житлово-побутових умов проживання 

здобувача освіти. Також, соціальний педагог разом з класними керівниками відвідали 

Пацуріну Анастасію, Пацуріна Ярослава, Фірфіцьку Карину, - щоб залучити здобувачів освіти 

до дистанційного навчання (акти складені). 

 

VІІІ. ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

У закладі освіти наявна відкрита, прозора  і зрозуміла для здобувачів освіти система 

оцінювання їх навчальних досягнень. Інформація про критерії оцінювання навчальних 

досягнень розміщена на вебсайті закладу, в кожному кабінеті на інформаційному стенді. 

У 2020 – 2021 н. р. освітній процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і 

фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної мислити і творчо діяти, 

використовувати власні знання в життєвих ситуаціях.  

Успішність здобувачів освіти за результатами річного оцінювання наведено в таблиці 

для учнів 4 – 11 класів. 
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У кінці ІІ семестру 2020 – 2021 навчального року були проведені моніторингові 

контрольні роботи, результати яких були проаналізовані на засіданнях методичних об’єднань. 

Педагогічні працівники за допомогою оцінювання відстежують особистісний поступ 

здобувачів освіти, формують у них позитивну самооцінку, відзначають досягнення, 

підтримують бажання навчатися. 

ІХ. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.  

Управління школою здійснюється згідно Стратегії розвитку закладу освіти, річного 

плану роботи школи, Внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Система планування, 

що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх учасників освітнього процесу, 

забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі 

роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує 

планомірний розвиток школи.  У закладі освіти в наявності усі нормативно-правові документи, 

що регламентують діяльність закладу загальної середньої освіти. Документування інформації, 

пов’язаної з прийняттям управлінських рішень, здійснюється відповідно за Інструкції з 

діловодства у Садківській ЗОШ І-ІІІ ст., що розроблена на основі наказу МОН України від 

25.06..2018 р. №676 «Про затвердження Інструкції з діловодства у ЗЗСО».  

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі 

ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування 

бажаних показників розвитку закладу освіти, його освітнього процесу та діяльності всього 

шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші 

питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, 

знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. 

У школі адміністрацією використовується різні форми контролю за станом освітнього  

процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як вивчення викладання стану предметів та 

9%

46%

38%

7%

Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
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виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, учнівських 

щоденників, тощо. Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення у 

рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах. Крім контролю за рівнем знань та 

навчальних досягнень учнів проводиться щоденний моніторинг відвідування занять. За 

результатами моніторингу адміністрація школи приймає відповідні управлінські рішення 

щодо конкретних учителів та учнів. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні 

бесіди, інформування. Під час карантинних обмежень такі заходи проводились онлайн через 

додаток Zoom. 

Адміністрація закладу організовує діяльність закладу освіти на умовах інформаційної 

відкритості та комунікації з учасниками освітнього процесу і громадою. З метою 

інформування про свою діяльність створено сайт школи / https://sadky.zt.ua/ / та сторінка в 

соціальній мережі Facebook /https://www.facebook.com/sadkivska.zosh / 

Х. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

Адміністрація школи спільно з учительським колективом, обслуговуючим персоналом 

та батьками учнів намагається створювати кращі умови для роботи і навчання, відремонтувати 

та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, забезпечити школу новим 

сучасним обладнанням. 

До 31.12.2020 року фінансування закладу освіти здійснювалося відділом освіти, 

національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської РДА. У період з 

01.09.20 по 31.12.20 для покращення матеріально-технічної бази закладу освіти придбано: 

 

Електротовари 2189 

Перевірка тех. стану транспортного засобу 1050 

Емаль для підлоги 3811 

Клей для плитки, цемент 3919 

Вогнезахисне просочення дерев'яних конструкцій горищних 

приміщень 

49793 

Комплект парт для 1 класу 15171 

Комплект меблів для 1 класу  7272 

Дошка аудиторна 3696 

Комплект дошок 3599 

Ігрові модулі «Правила дорожнього руху» 5950 

Килимок-конструктор з пазлів 1178 

Вогнегасники 2130 

Дидактичний матеріал 900 

Ноутбук 13328 

Багатофункціональний пристрій  7043 

Безконтактний термометр 1898 

Мультимедійний комплекс  41066 

https://sadky.zt.ua/
https://www.facebook.com/sadkivska.zosh
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Миючі та дезінфікуючі засоби 23710 

Пандус 58000 

Всього на суму 303703 

З 01.01.2021 року фінансування закладу освіти здійснювалося Березівською сільською 

радою. У період з 01.01.21 по 31.05.21 для покращення матеріально-технічної бази закладу 

освіти придбано: 

Бензопила 8356 

Бензокоса 3600 

Охоронна сигналізація 88000 

Миючі та дезінфікуючі засоби 9987 

Кастрюля 369 

Сковорода 322 

Технічний огляд транспортного засобу 1150 

Фарба для принтера 900 

Мультимедійний комплекс  49000 

Всього на суму 161684 

Тривають роботи по ремонту приміщень (вхід №1 та №2 у підвал, сходи до їдальні, 

центральний вхід до школи. 

Всього придбано матеріалів та обладнання, здійснено ремонт приміщень  

на суму 465 387 грн. 

  

 

 



Оцінити діяльність керівника 

Садківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів ви зможете з 

25.06.2021 р. по 30.06.2021 р. 

за посиланням

https://forms.gle/T9xFdcpVxV9Nk7tc6

https://forms.gle/T9xFdcpVxV9Nk7tc6
https://forms.gle/T9xFdcpVxV9Nk7tc6

