ЗВІТ
директора школи І-ІІІ ступенів №122 міста Києва
за 2019/2020 навчальний рік
Науково-методична робота
Школа І-ІІІ ступенів №122 Голосіївського району міста Києва нараховує 19
класів, в них навчається 419 учнів. До складу педагогічного колективу входять
34 педагогічних працівників ( 7 класоводів ,
27 учителів - предметників.)
У поточному навчальному році педагогічний колектив завершував роботу
над стратегічною темою ( 2014- 2015 - 2019-2020 н.р.):
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ - „Формування загально-пізнавальних умінь та навичок як
основи розвитку інтелектуальної культури особистості“;
У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив над такими темами:
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА і МЕТОДИЧНА - „Створення системи роботи школи
з формування загально-пізнавальних умінь та навичок як основи розвитку
інтелектуальної культури особистості“. Актуальність обраних тем полягає в тому,
що система освіти ХХІ століття відповідно до вимог сучасного світу потребує
докорінного переосмислення, практичної реалізації базових принципів
компетентності – навчатися пізнавати, навчатися працювати, навчатися жити.
Починаючи з ІІ семестру
проводилася робота з визначенням наступної
стратегічної теми. Система науково-методичної роботи в школі спрямована на
формування та розвиток професійної компетентності вчителів, стимулювання
педагогічної творчості, продукування цікавих педагогічних ідей, раціональне
застосування освітніх методик і технологій з формування в учнів ключових
компетенностей та ціннісних орієнтацій. Враховуючи те, що у 2019-2020
навчальному році другий рік запроваджена концепція «Нова українська школа», в
закладі було впроваджено науково-методичний проект, мета якого — навчитися
працювати за стандартами НУШ. Тому актуальність самоосвіти обумовлена:
 суспільною та особистісною необхідністю самоосвіти;
 зростанням ролі самоосвітньої діяльності в умовах сучасного суспільства,
яке набуває подальшого розвитку;
 мінливістю технологій, видів і засобів виробництва,професійної діяльності,
службових функцій;
 інтенсивним розвитком духовної сфери життя;
 розширенням творчого змісту праці;
 швидким старінням «освітнього капіталу».
З метою поглибленого освоєння цієї теми науково-методична робота
зосереджувалася на таких напрямках:
 розвиток навичок самоосвітньої роботи, залучення учнів до пошукової
діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей дітей;

 підвищення ефективності та якості уроку, аспектів формування життєвої
компетеності.
Науково-методична робота школи зосереджувалась на таких
завданнях:
 впровадження інноваційних освітніх технологій в навчальновиховному процесі, збагачення програмового матеріалу новітніми
фактами та висновками;
 формування пізнавальної самостійності і активності учнів як
передумову подальшого самостійного розвитку особистості учня;
 формування у учнів потреби розширення обсягу пізнавальної
інформації та джерел, способів її отримання;
 перехід від репродуктивної до творчої діяльності: дії за зразком,
звичайний переказ матеріалу, самостійне доведення, порівняння,
аналіз, синтез, абстрагування, самостійне творче застосування
отриманих знань, розв'язання нестандартних завдань;
 підвищення професійного рівня вчителів, вивчення і впровадження
передового педагогічного досвіду:
 забезпечити всім вчителям згідно плану: курсову перепідготовку,
атестацію, відвідування семінарів, конференцій.
Керівництво методичною роботою здійснють заступники директора:
Погребана Л.А., Терещенко Л.А., Булига О.В. До реалізації завдань методичної
роботи активно залучаються вчителі. Вони є керівниками шкільних методичних
об’єднань, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять
предметні тижні, методичні заходи, засідання, тощо.
Інструментом становлення нової освіти є інноваційна діяльність, яка
полягає у внесенні якісно нових елементів у освітній процес. Пропонуються
нові технології, інший педагогічний менталітет.
Реалізація нових векторів розвитку освіти ( посилення уваги до особистості,
розвиток у учнів творчого потенціалу) потребує використання інноваційних
педагогічних технологій, творчого пошуку нових або вдосконалений концепцій,
принципів, підходів до освіти, суттєвих змін у змісті, формах і методах навчання,
виховання.
Сучасній школі сьогодні
потрібен вчитель, який міг би оновлювати,
удосконалювати зміст своєї діяльності. І впоратися з цим завданням можна
тільки за умови розумного поєднання традиційних та інноваційних форм і
методів навчання.

ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
станом на 2019-2020 н.р.

Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік урізноманітнилися
форми роботи на уроках, методи організації навчально-виховної діяльності.
Аналіз рівня навчальних досягнень учнів з навчальних предметів за І семестр
показав, що середній бал навчальних досягнень по школі становить 6,6 бала.
Достатній рівень навчальних досягнень мають учні початкових класів.
*Однак, рівень навчальних досягнень з основних предметів не високий: середній
по школі становить 6,9 бали, з окремих предметів залишається низьким: з
фізики – 5,3 бали ( вчитель Перетятко М.М.), математики – 5,6 ( вчителі: Ярмолюк
О.С., Головня О.А.,Грачова О.А.)
Посередній рівень знань учні 5-11 класів мають переважно з математики,
української мови, хімії, фізики. *
3а клас. Середній бал навчальних досягнень становить 7,6 балів. В т.ч. з
української мови - 7,1, математики -7,4. ( вчитель Онищенко М.М.)
3б клас. Середній бал становить навчальних досягнень становить 6,5 бала. В т.ч.
з української мови – 6,6б, математики – 6. ( вчитель Савченко О.О.)
4 клас. Середній бал навчальних досягнень становить 7,2 бала. В т.ч. з української
мови - 7, математики -7 ( вчитель Писаренко Н.М.)
Висновки: рівень навчальних досягнень учнів початкових класів становить 7,1
бала, тобто мають достаній рінень.
5а клас.Середній бал навчальних досягнень становить 7,1 бала. В т.ч. з
української мови - 6,7, математики -6,3. Найвищий рівень – з зарубіжної
літератури (7,8, вчитель Васильєва Л.М.),найнижчий – з математики: 6,3 бала
( вчитель Ярмолюк О.С.).
5б клас. Середній бал навчальних досягнень становить 7,8 бала. В т.ч. з
української мови - 7,5, математики – 6,8. Найвищий рівень – з зарубіжної
літератури – 9.0 ( вчитель Васильєва Л.М.), найнижчий з математики ( вчитель
Ярмолюк О.С.)

6а клас. Середній бал навчальних досягнень становить 6,7 бала. В т.ч. з
української мови – 6,3, математики – 5,9. При цьому найвищий рівень з
англійської мови ( вчитель Сова Н.М.), найнижчий - з математики ( вчитель
Головня О.А.)
6б клас. Середній бал навчальних досягнень становить 6,3 бала. В т.ч. з
української мови - 6, математики -5. Найвищий рівень навчальних досягнень з
української і зарубіжної літератури - 7 балів ( вчителі: Давиденко І.М.,
Савченко О.О., Сукрухо Є.П.), найменший рівень – з математики ( вчитель
Головня О.А.)
7а клас. Середній бал навчальних досягнень становить 6,9 бала. В т.ч. з
української мови - 6,9, математики – 5,7. Найвищий рівень – 7,2 бали з біології
( вчитель Горбачова Г.С.), найнижчий - з геометрії – 5,6 ( вчитель Головня О.А.)
7б клас. Середній бал навчальних досягнень становить 4,9 бала. В т.ч. з
української мови - 4,9 , математики – 3,8. Найвищий рівень навчальних досягнень
учнів з біології -6,2 ( вчитель і класний керівник Горбачова Г.С.), найнижчий –
3,5 з геометрії ( вчитель Грачова О.А.). Разом з тим, рівень навчальних
досягнень учнів з ряду предметів у цьому класі становить трохи вище 4 балів,
практично - початковий.
8а клас. Середній бал навчальних досягнень становить 6.1 бала. В т.ч. з
української мови – 4,7, математики -5,8. Найвищий рівень навчальних досягнень
учнів -7,5 бала з біології ( вчитель Дука В.С.), найнижчий – 5 балів з геометрії
( вчитель Ярмолюк О.С.).
8б клас. Середній бал навчальних досягнень становить 5.,6 бала . В т.ч. з
української мови - 5,0, математики -4,3. Найвищий рівень навчальних досягнень 7 балів з історії ( вчитель Шенцев Є.В.), найнижчий - 4, 5 балів з алгебри
( вчитель Ярмолюк О.С.)
9 клас. Середній бал навчальних досягнень становить 5,8 бала. В т.ч. з
української мови – 6,5, математики -4,3. Найвищий рівень навчальних досягнень
учнів – 6,9 з англійської мови ( вчителі Сова Н.М., Бєлавіна О.А.), найнижчий 5,8 з зарубіжної літератури та геометрії ( вчителі Васильєва Л.М., Ярмолюк О.С.)
Висновки : по середній школі рівень навчальних досягнень учнів становить 6,3
бала, тобто середній рівень. Серед класів – найнижчий рівень навчальних
досягнень за І семестр мають учні : 7б, 8б та 9 класів.
10 клас. Середній бал навчальних досягнень становить 6,1 бала. В т.ч. з
української мови - 6,9 , математики -4,6. Найвищий рівень навчальних досягнень
– 7 балів з англійської мови та біології ( вчителі: Сова Н.М., Бєлавіна О.А., Дука
В.С.), найнижчий з математики ( вчитель Ярмолюк О.С.)
11 клас. Середній бал навчальних досягнень становить 6,7 бала. В т.ч. з
української мови - 6.3, математики -5,4.Найвищий рівень - 8,8 з біології ( вчитель
Дука В.С.), найнижчий – з математики ( вчитель Грачова О.А.)
Висновки: рівень навчальних досягнень учнів старших класів становить 6,7 бала,
тобто теж середній рівень.

На рівні високих вимог працювали вчителі: Онищенко М.М., Васильєва Л.М.,
Давиденко І.М., Терещенко Л.А., Торбенко І.В.. Ярмолюк О.С. Куріленко В.М.,
Сушко В.В., Булига О.В.
Ці вчителі постійно знаходять ефективні шляхи удосконалення навчання,
підвищення інтересу учнів до пізнання, розвитку їх творчих здібностей.
Початкова ланка освіти забезпечує достатньо високий загальний розвиток
дитини, вміння впевнено читати, писати, дає знання основ математики, первинні
навички користування книгою та іншими джерелами інформації, засвоєння норм
загальнолюдської моралі.
Шляхом застосування дидактичних ігор, ігрових
ситуацій, роздаткового матеріалу, нестандартних уроків вчителі Онищенко М.М.
(3а клас), Гончаренко Т.В.( 2б клас), Булига О.В. формують позитивне ставлення
у школярів до вивчення рідної мови, стимулюють розвиток усного мовлення.
Однією з найпоширеніших колективних форм методичної роботи в школі є
майстер-класи та семінари ( теоретичні та практичного змісту), завдання
яких - впровадження у практику вчителів передового педагогічного досвіду і
надбань педагогічної науки з в обраної теми. Питання науково-методичної
роботи висвітлювалися також на засіданнях педагогічних рад. Протягом
навчального року проведені такі заходи:
1. Засідання педагогічної ради на тему „ Система роботи школи з
формування загально пізнавальних умінь та навичок як основи розвитку
інтелектуальної культури особистості“ на якій підведені підсумки роботи
колективу школи над стратегічною темою
2 .Семінар на тему : „ Урок нестандарт – це азарт, але він того варт “ під
час якого проведена презентація
теоретичного матеріалу з названої теми,
продемонстровані приклади досвіду роботи, надані методичні рекомендації
щодо проведення подібних уроків та напрацьований план роботи.
3. Панорама педагогічної майстерності, методичний захід протягом якого
вчителі демонстрували напрацьований досвід способів активізації пізнавальної

діяльності учнів, застосування різних форм, методів і прийомів роботи,
збагачений їх новими, нетрадиційними підходами з метою
формування

глибокої зацікавленості дітей предметом, активізації
активності. Проводилися такі заходи:

їх пізнавальної


показові та нестандартні уроки
із демонстрацією власного досвіду
щодо формування ключових компетентностей та застосування інноваційних
технологій при здійсненні освітнього процесу
Калащнікова О.О. – урок- квест пртягом якого учні 9 класу провели віртуальну
подорож по Німеччині з учнями 4 класу

Уроки – презентації проекту. Виконання проекту активізує самостійне
мислення дитини і сприяє не тільки засвоєнню та відтворенню знань і умінь, а
й формуванню здатності творчо застосовувати їх в нових умовах.
Урок-презентацію проектів провела вчитель англійської мови Бєлавіна О.В. у
10 класі на тему : „Країни, де говорять англійською“ та вчитель історії
Шенцев Є.В. на тему:“ Київська Русь“

Уроки-змагання. На таких уроках учні змагаються , демонструючи свої знання,
уміння й навички, набуті під час вивчення певного розділу.
Урок –вікторину англійської мови з учнями 10-го класу провела Бєлавіна О.А.,

урок права з учнями 11класу - Шенце Є.В.

Компетентнісний підхід у навчанні передбачає опанування знань і умінь у
процесі активної пізнавальної діяльності. Актуальним у реалізації цього
завдання є уроки-дослідження, які передбачають спільну діяльність вчителя і
учнів, спрямовану на дослідження певного явища з метою його розуміння та
усвідомленого засвоєння. Такого плану урок повела вчителька англійської мови
Сова Н.М. у 7 класі на тему: „ Мої улюблені герої і актори".

Молода вчителька української мови та літератури
Сукрухо Є.П.
продемонструвала свій напрацьований досвід роботи на уроці української мови з
учнями
5-го класу на тему: «Другорядні члени речення, обставина» з

використанням інноваційних технологій та нестандартних форм уроку. На уроці
учні показали своє вміння працювати в групах, використовувати метод гри,
аналізувати
матеріал
презентації.

Савченко О.О. свій напрацьований досвід продемонструвала на показовому
уроці української мови з учнями 6-Б класу з теми «Групи прикметників за
значенням: якісні, відносні, присвійні».

Уроки-мандрівки, уроки- вікторини, уроки- ігри, уроки – семінари, урок -свято
проволили також рад учителів: Торбенко І.В., Терещенко Л.А., Ярмолюк О.С.,
Васильєва Л.М., Погребна Л.А., вчителі початкових класів.

 проведення предметних тижнів. Предметні тижні за навчальний рік
( до початку епідеміологічної ситуації) були проведені практично з усіх
предметів. Слід відмітити найцікавіші:
тиждень ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ .

тиждень ПРАВА, родзинкою якого стала зустріч учнів з юристом
Едуардом Багіровим. Коло обговорених питань — права й обов’язки дітей,
відповідальність за правопорушення неповнолітніх. Також в рамках тижня у
класних колективах проводиться Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди
проголошення Загальної декларації прав людини. Учні 9-х класів зустрічаються з
Богданом Остапчуком, старшим інспектором з особливих доручень Управління із
забезпечення прав людини ГУ НП України в м. Києві. Під час бесіди «Сім’я,
дитина, суспільство» обговорювались питання реалізації прав дитини
та
відповідальності за вчинення протиправних дій.

тиждень ІНОЗЕМНОЇ мови

МИСТЕЦЬКИЙ тиждень
Шкільний Тиждень музичного й образотворчого мистецтва відкрився 27 січня
«Мистецьким вісником», у створенні якого взяли участь учні 7-А класу під
керівництвом Терещенко Л.А. Мистецький вісник було присвячено видатним
іменинникам, адже саме цього дня, 27 січня, народились австрійський композитор
В.-А. Моцарт, Павло Чубинський — український етнограф, фольклорист, поет,
громадський діяч, автор вірша «Ще не вмерла Україна», слів Державного Гімну
України, художник Архип Куїнджі. Протягом тижня всі бажаючі мали можливість
взяти участь у вікторинах, виконанні завдань online. Режим доступу було
запропоновано через QR-коди.
Робота методичних об’єднань
З метою демонстрації власного педагогічного досвіду, а також вивчення та
застосування передового педагогічного досвіду, планували свою роботу і
методичні об’єднання школи. Загальношкільними заходами, що відображали
роботу педагогічного колективу над науково - методичною проблемою, поряд з
іншими стали предметні декади : « Шевченківські дні», „ Тиждень з основ
здоров’я у початкових класах“, „Тиджень правового виховання“, „Англійської
мови“. „ Мистецький тиждень“, „Тиждень природничих наук“ протягом яких
були проведені цікаві освітні і виховні заходи, продемонстровані кращі та
результативні методичні надбання, методичні прийоми та нові родзинки ( брейнринги, інсценізації казок, вікторини, конкурси знавців з окремих наук тощо)

МО вчителів початкових класів
Вчителі початкової ланки працювали над проблемою: Підвищення
ефективності та якості уроку, як основної форми організації навчально-виховного
процесу у роботі з інтерактивними технологіями».
Проводилась велика робота з реалізації даного проблемного питання. Це
проведення засідань методоб’єднання вчителів початкових класів, відкритих
уроків та виховних заходів з використанням інноваційних технологій, творчих
звітів вчителів, що атестуються, виготовлення дидактичного, роздаткового,
наочного матеріалу, зміцнення навчально-матеріальної бази початкових класів,
участь педагогів у різних науково-практичних конференціях, підготовка учнів
четвертих класі до ДПА, впровадження у шкільне життя вчителями перших класів
НУШ.
У 2019/2020 навчальному році методична робота була спрямована на
підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів,
впровадження НУШ; застосування в інноваційному навчанні інтерактивних
технологій; створення умов для формування ключових компетентностей учнів,
педагогів.
Головним напрямком у роботі МО класоводи обрали модернізацію
навчально-виховного процесу шляхом впровадження інтерактивних технологій.
Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду
проводилося шляхом опрацювання і реалізації основних положень нормативних
документів про освіту, проходження онлайн-курсів; шляхом опрацювання
новинок методичної літератури, проведення «Круглих столів», онлайн-лекцій та
тестів з метою обміну досвідом; проведення творчих звітів учителів, що
атестуються.
МО вчителів філологів

У 2019 - 2020 н.р. методичне об’єднання вчителів-філологів
працювало над темою: «Формування загально пізнавальних умінь та навичок як
основи розвитку інтелектуальної культури особистості»; тема, над якою
додатково працює МО вчителів-філологів: «Нестандартний урок
мови та
літератури - шлях до успіху в навчанні». Основна освітня, розвиваюча, виховна
мета: формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка
володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися
засобами державної мови – її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої
діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо).
Для вирішення поставлених завдань вчителі на своїх уроках застосовують
різні форми та методи роботи (традиційні та інноваційні), що сприяє вихованню
гуманних, освічених людей, які здатні критично осмислювати суперечливу
інформацію, давати їй відповідну оцінку з позицій загальнолюдських цінностей.
У 2019-2020 н.р. вчителі-філологи брали активну участь у методичних заходах,
що проводились у школі, районі, місті.
Учні нашої школи беруть участь у районних олімпіадах з української мови
та літератури, світової літератури, іноземної мови а вчителі-філологи беруть
постійну участь у перевірці районних та міських олімпіад, конкурсів
(Давиденко І.М, Сукрухо Є.П.). Також учні нашої школи є слухачами МАН.

У школі відбувся Шевченківський тиждень під час якого було проведено
ряд заходів, а саме: у 5 класах читання улюблених поезій Т Шевченка, у 6 класі
конкурс «Угадай пісні на слова Т.Шевченка», у 7 класі брейн - ринг «Мій
Шевченко», у 8 класі урок позакласного читання «Поезія періоду заслання», у 9
класі проведено уроки у формі проектів «Шевченко – художник», «Жінка у житті
та творчості Т.Шевченка», «Пам’ятники Тарасу Шевченку в Україні та за її
межами.», у 10-тому класі урок у формі тестових завдань «Пізнай Шевченка», у
11-тому класі урок у формі проектів « Я знаю творчість Т. Шевченка». Були
проведені предметні тижні з іноземної мови та зарубіжної літератури.
Васильєвою Л.М.
організувала ряд літературних заходів патріотичного
спрямування, а саме: зустрічі учнів 7-11 класів із пісенним гуртом «Голосіївське
відлуння» присвячені Дню захисника України, Дню Миколая, Дню козацтва,
Шевченківським дням.
Сукрухо Є.П. У цьому навчальному році на уроках української мови та
літератури продовжувала застосовувати метод проектів , технології критичного
мислення та проблемного навчання, Провела відкритий урок для учнів 5-го класу
на тему: «Другорядні члени речення, обставина» з використанням інноваційних
технологій та нестандартних форм уроку. На уроці учні показали своє вміння
працювати в групах, використовувати метод гри, аналізувати матеріал
презентації. З метою самоосвіти, прослухала курси в ІППО та ряд електронних
курсів. За період дистанційного навчання у ІІ семестрі навчального року окрім
опанування нових форм роботи з електронними платформами CLASSROOM,
ZOOM, На Урок, Освітній - Хаб та іншими,
займалась самоосвітою.
Прослуховувала безкоштовні курси для вчителів словесників на різних
методичних сайтах, таких як: На Урок, Освіта та інших.
Савченко О.О. З метою самоосвіти, прослухала вебінари, онлайн-інтенсиви та
конференції з платформи Освітній проект «На Урок»:
1. Вебінар «Сучасний урок: у пошуках натхнення»
2. Вебінар «Як вчителю зарядити свою внутрішню батарейку»
3. Всеукраїнська інтернет-конференція «на урок»: українська мова
та література: ідеї та досвід викладання
4. Всеукраїнський онлайн-інтенсив «на урок» предметний інтенсив:
українська мова
5. Всеукраїнський онлайн-інтенсив «на урок» предметний інтенсив:
українська та світова література
Відвідано педагогічний фестиваль Innovative Teachers' Days у Міжнародному
освітньому центрі (КМДШ).
Вчителі іноземної мови. Кафедра вчителів іноземної мови поповнилася
новими вчителями, що мають малий досвід роботи, тому
переважно вони
удосконалювали методику проведення уроків іноземної мови, брали участь у
вебінарах. «Ефективні технології дистанційного навчання учнів», «Використання
платформи Classtime для дистанційного навчання учнів», «Легке та ефективне
завершення навчального року за допомогою платформ дистанційного навчання»
«Організація дистанційного фінального контролю та оцінювання фінальних
досягнень учнів». опанувували технології проведення дистанційного навчання для

учнів 7-11 класів школи -проведення онлайн –уроків, розробка презентацій,
тестових завдань.Підготували і ефективно, цікаво провели предметний тиждень
МО вчителів природничо-математичного циклу
Учителі МО природничо-математичних дисциплін продовжували працювати
над проблемою: Розвиток професійної компетенції шляхом впровадження
інноваційних технологій навчання на уроках математики, інформатики, біології,
хімії, фізики, географії. Вчителі -предметники усвідомлюють, що в період
формування системи освіти потрібно взяти на озброєння все передове,
прогресивне, що є в світовій освітянській галузі і одночасно зберегти власні
надбання. На засіданні методичного об'єднання розглядались: логічноматематична складова тесту загальної навчальної компетентності, креативні
методи навчання та творчі підходи до оцінювання знань учнів; використанням
комп'ютерних технологів в практичній діяльності; шляхи корекції та контролю
при виставленні тематичних оцінок, що передують тематичний бал. Вивчалися
методи роботи та викладання матеріалу вчителями по темах із предметів
природничо-математичного циклу.
За рік роботи:
·
було проведено засідання МО згідно з планом роботи МО, на яких
обговорювалися всі планові питання плану роботи, робились відповідні висновки,
розглядалися важливі питання стосовно навчально-виховного процесу;
·
надавалася методична допомога вчителям МО щодо планування
програмного матеріалу, методики оцінювання навчальних досягнень учнів та
методики викладання окремих тем, підбору дидактичних матеріалів для
проведення контрольних робіт;
·
підвищувалася фахова майстерність вчителів МО під час засідань МО через
обмін досвідом роботи, відвідування відкритих уроків;
·
вивчалися питання вдосконалення форм проведення сучасного уроку,
застосування нових освітніх технологій навчання (інтерактивних методів
навчання, розвивальної системи навчання, технології розвитку креативного
мислення як шляху до формування ключових компетентностей учнів);
·
було проведено олімпіади з предметів природничо-математичного циклу (І
тур) та взято участь у підготовці та проведенні ІІ та ІІІ турів;
·
ознайомлено колег з особливостями підготовки до ЗНО учителів та учнів;
·
проводилась позакласна робота, зокрема проведені тижні предметів
природничо-математичного циклу за участі всіх учителів МО та учнів 5-11 класів,
що сприяло підвищенню інтересів до вивчення предметів природничоматематичного циклу ;
·
всі вчителі МО працювали над певною методичною темою на протязі
навчального року і зі своїми творчими досягненнями знайомили колег на
засіданнях МО, відкритих уроках та виховних заходах;
З метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання
безперервної фахової освіти, якісної роботи педагогічних працівників, посилення
їх відповідальності за результати навчання і виховання дітей та учнівської молоді,
забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці щорічно
проводиться атестація педагогічних працівників навчального закладу за
встановленим графіком. Учителі, які атестуються, на уроках ефективно

використовують сучасні форми й методи навчання, які суттєво активізують
розумову та пізнавальну діяльність учнів, сприяють підвищенню їхнього інтересу
до вивчення предмета. Цікаво, з використанням інтерактивних методик
( інтегровані уроки, уроки-вікторини, інтелект-ігри тощо), проводились уроки.
На жаль, протягом цього навчального року незначна кількість призових місць у
районних олімпіадах, що свідчить про те, що потрібно внести зміни щодо
поліпшення роботи з обдарованими учнями. З метою вдосконалення науководослідницької діяльності учнів, розвитку підтримки талановитих дітей
методичними об’єднаннями спланувати роботу з обдарованими учнями.
Вчителі готували доповіді, опрацювали відповідну літературу, проводили відкриті
уроки, обговорювали їх, обмінювались досвідом роботи.
Перетятко М.М.
Протягом року давав консультації з теорії фізики, з
розв’язування задач і виконанню контрольних робіт. Підбирав та демонстрував на
уроках фізики і астрономії наукові експерименти. Займався відновленням і
вдосконаленням деяких фізичних приладів.
Горбачова Г.С. працює над методичною темою: «Формування екологічних
компетенцій на кроках географії», з учнями
брала учать в екологічних
суботниках. Протягом тижня природничих наук проводила конкурси плакатів
серед учнів на такі теми: «Збережемо первоцвіти», «Подаруємо земну кулю
дітям» до дня Землі. Цікаві уроки з екологічної тематики проводить для учнів
6-7 класів «Червона книга України», уроки-конференції у 8-9 класах «Сміття, як
його правильно викинути і отримати користь», «Україні – чисті водойми».
Головня О.А. Протягом року давала консультації з математики. Приймала участь
у районному семінарі вчителів математики «Вересневі студії». З метою
підвищення інтересу до вивчення математики, застосовувала проектну діяльність
учнів.
Погребна Л.А. Працюючи над методичною темою „ Розвиток пізнавальної
самостійності учнів через застосування активних методів та прийомів на уроках
географії“, практикує нестандартні форми навчання: семінари, презентації,
захисти проектів тощо. Так, формуючи
інформаційну компетентність,
використовує завдання, пов’язані з аналізом таблиць, діаграм, графіків, стимулює
роботу з різними джерелами інформації ( підручник, карти, мережа Інтернет);
комунікативну компетентність – проводить нестандартні уроки, які передбачають
активне спілкування учнів ( конференція, семінари), залучає до створення та
захисту індивідуальних та групових проектів: „ Я-вітер“, „ Я- Сонце“, „Ознаки
хорошої погоди“, „Реклама“, „ Країни- малютки“. Має власні проекти-презентації
уроків для учнів 6,10,11 класів.
Ярмолюк О.С. Працюючи над методичною темою « Впровадження інноваційних
технологій для розвитку пізнавальної активності учнів», застосовувала сучасні
форми проведення уроку математики : урок-семінар, урок – мандрівка, урокділова гра, урок – проект.
МО вчителів мистецького та оздоровчого циклу :
Протягом трьох років МО працює над такою методичною проблемою як:
«Підвищення професійної компетентності вчителів через впровадження
інтерактивних методик навчання». Для реалізації поставленої задачі за кожним
вчителем була закріплена проблема самоосвіти, над якою вчитель працює

постійно і систематично. По завершенню навчального року кожен вчитель звітує
про роботу над темою самоосвіти.
Методична робота у 2019/2020 н.р. була направлена на реалізацію наступних
задач:
• створення умов для покращення педагогічної майстерності;
• підвищення рівня саморозвитку;
• впровадження інноваційних технологій на уроці;
Засідання МО згідно з планом відбуваються п'ять разів на рік. Як показує досвід
можуть бути позачергові засідання.
У цьому році вчителями було обрано розглянути наступні теми:
- проблема використання іноваційних технологій
- методика організації системного повторення вивченого матеріалу;
- інтерактивні методи навчання ;
Вчителі мистецтва працювали над темою «Створення сприятливих умов та
забезпечення творчого простору у формуванні загально пізнавальних умінь та
навичок, як основи розвитку інтелектуальної культури особистості». Особливу
увагу приділяли якості знань учнів та виконання ними навчальних програм,
ефективності уроку та застосовували інтерактивні методи навчання під час
проведення уроків, як засіб підвищення ефективності уроку.
Також проводили позакласну роботу, брали участь в організації та проведенні
шкільних, районних та міських заходах:
Вересень.
З 9 по 13.09.20н.р.
«Олімпійський тиждень» призначений до дня фізичної культури та спорту:
«Веселі естафети» 1-4 класи
«Старти надій» 5-8 класи
Командні зустрічі «Першість школи з волейболу» 5-11класи
«Олімпійський м’яч» 9-11класи
(Вч:Куріленко В.М. Сушко В.В. Меженський І.В.)
Жовтень
15.10.17 до «Дня Збройних сил України» внутрішкільні спортивні заходи:
«Розваги козачат» 1-4 класи
«Ми сини твої Україно»5-8класи
«турнір з футболу»9-11класи
(вч:Меженський І.В. Сушко В.В.)
18.10.17
Турнір з волейболу між учнями 9кл.
10-11кл.
Турнір з волейболу 7-А та7-Б кл
(вч:Меженський І.В. Сушко В.В. Куріленко В.М.)
Листопад
Участь команди збірної школи учнів 5-класів у районних змаганнях COOL GAMS
Cушко В.В.
Участь команди збірної школи учнів 6-7класів у районних змаганнях
20.11.17 Участь у акції-виготовлення дитячих новорічних іграшок 5-9класи
(вч:Баляс Т.М.)
Грудень

6.12.17 Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності 4-9класи
10.12.17 Шкільна виставка дитячих новорічних робіт «Любий друже пам’ятай!»
«Ти ялинки не ламай !» до Дня Святого Миколая. Новорічних та Різдвяних свят
(вч:Баляс Т.М.)
Участь на районному етапі Олімпіади з Фізичної культури :
Учень 11кл Стояненко Олексій - ІІІ місце
Учениця 11кл Ус Катерина -І місце
Вч:Куріленко В.М.
Участь на районному етапі Олімпіади з трудового навчання
Учень 9кл Ковальчук Олександр - ІІІ місце
(Вч:Петренко В.І.)
Участь в районному етапі з Олімпіади
Учениця 8-Акл Богданович Олександра - V місце (вч:Баляс Т.М.)
Січень
З 27.01.20 по 24.01.20 Тиждень музичного мистецтва та образотворчого мистецтва
Виставка конкурс малюнків
«Подивись на світ очима дітей»
Вч:Торбенко І.В.
Колективна робота учениць 7-А класу
«Знайомство з В.А. Моцартом»
Виставка малюнків «музичні інструменти»5-8 кл
«музика в житті дитини» 9-11кл
Вч:Терещенко Л.А.
Лютий
Участь команди збірної школи учні 10-11 класів в районному етапі змагань з
волейболу серед збірних команд закладів загальної середньої освіти
Голосіївського району
Вч:Меженський І.В.
Березень
2.03.20 виставка малюнків» Чарівна весна» 5-7класи
(вч:Торбенко І.В.)
З 2.03. по 11.03.20 Конкурс на проведення найкращої зарядки «У здоровому тілі
здоровий дух!»1-11класи
(вч:Сушко В.В. Куріленко В.М. Меженський І.В.)
3.03.20 Конкурс-виставка дитячих робіт до Дня 8 березня 5-9класи
(вч:Баляс Т.М.)
Участь команди школи у складі 10 класу у заході «Патріотичний табір
військового вишколу»
Куріленко В.М.)
Слід відмітити
високі досягнення
учнів школи з
музичного та
образотворчого мистецтва, фізичної культури
у предметних олімпіадах,
конкурсах, змаганнях.
Як висновок, можна зазначити, що МО вчителів мистецького та оздоровчого
циклу активно впроваджує інтерактивні методи та форми роботи з учнями на
уроках, але ефективне засвоєння матеріалу може бути досягнуте лише шляхом
поєднання стандартних та інтерактивних методів роботи.

Школа молодого вчителя
Продовжує роботу „ Школа молодого вчителя”.Мета роботи ШМВ: надання
педагогам-початківцям методичної допомоги у розв’язанні першочергових
проблем, подоланні труднощів
із якими зустрічається молодий вчитель,
підтримання їхньої творчої наснаги, бажання плідно працювати. Відповідно до
плану роботи були проведені - практикуми для молодих вчителів, майстер-класи,
психологічні тренінги, надавалася методична допомога у плані організації
роботи з класним колективом, роботи з батьками. Педагогічний колектив школи
поповнили молоді вчителі фізики, української мови і літератури, англійської
мови. Троє з них успішно пройшли першу атестацію.
Робота з адаптації учнів до навчання у 1-х та 5-х класах.
- спостереження за учнями на уроках та під час перерв ( психолог, заступники
директора)
- діагностика ( психолог);
- корекційно – розвивальна робота ( психолог);
- консультування батьків та педагогів ( психолог, заступники директора)
- педагогічний консиліум, педагогічна рада;
- психологічний та педагогічний супровід протягом року;
- моніторинг навчальних досягнень.
Атестація педагогічних працівників.
У 2020 році успішно пройшли атестацію десять педагогічних працівників. За її
результатами звання „ старший учитель “ підтвердили та отримали четверо
вчителів (Торбенко І.В., Шенцев Є.В., Сушко В.В., Меженський І.В.,
Горбачова Г.С.), присвоєно та підтвердили вищу кваліфікаційну категорію –
шість вчителів, присвоєно другу категорію - чотирьом вчителям.

Участь у олімпіадах та конкурсах МАН.
У поточному навчальному році брали участь у шкільному етапі олімпіад та
конкурсів з навчальних предметів 272 учні, для участі у ІІ районному етапі
направлено - 56 учнів з 17 навчальних предметів, призові місця посіли - 8 учнів
МАН – направлено на районний конкурс – 1 учениця, призове місце – 1.
Аналіз наведеної таблиці показав, що тримає першість учасників та призерів
предметних олімпіад та конкурсів МАН МО вчителів філології , образотворчого
мистецтва, фізичної культури. Разом з тим, слід зазначити, що кількість
призових місць, порівняно з минулим навчальним роком, зменшилась.

ПІБ вчителів, що підготували
учнів

місце школа ПІБ учнів
Конкурс ім. Т.Шевченка
Ім
№122 Куценко Ірина Ігорівна
Давиденко Ірина Миколаївна
Конкурс ім. П.Яцика
ІІІ м № 122 Дикуха Артем Андрійович
Сукрухо Євгенія Павлівна
Технічна праця
ІІІ м
№122 Ковальчук Олександр Олегович Петренко Віктор Іванович
Фізкультура
ІІІ м
№ 122 Стояненко Олексій Миколайович Куріленко Віктор
Миколайович
Ім
№ 122 Ус Катерина Євгенівна
Куріленко Віктор
Миколайович
ОБМ
ІІІ м
№122 Чухно Олександра Володимирівна Торбенко Ірина
Володимирівна
МАН
Історія України
ІІІ м
№122 Ліщеновська Ангеліна
Шенцев Євгеній Валерійович
Олександрівна
Музичне мистецтво ( onlіnе-гра „Мистецька фортеця“, номінація „Вокал“)
ІІІ м
№122 Доля Анастасія
Терещенко Лариса
перший
Анатоліївна
етап

Ім

№122

Доля Анастасія

другий
етап

Терещенко Лариса
Анатоліївна

Дистанційне навчання
Вимушене дистанційне навчання поставило вчителів перед непростими
викликами. Як організувати навчання дітей в умовах карантин, коли вчитель не
може бути поряд. Вчителі працювали над самоосвітою:
- вивчали освітні платформи;
- опрацьовували методичні рекомендації;
- систематично вивчали статті, наробки колег, ділилися досвідом.
Дистанційне навчання учнів здійснювалось за допомогою таких платформ:
- Google Classroom;
- Class Time;
- Viber;
- Zoom;
- Skype;
- Sway;
- Telegram.
Адміністрація школи створює можливості для роботи вчителів над
удосконаленням активних і цікавих форм ведення уроків з використанням
технічних засобів навчання: розширилися можливості вчителів з використання
ними комп’ютерних технологій на уроках ( урок у комп’ютерному класі, уроків із
застосуванням можливостей новітніх технологій, урок із застосуванням

можливостей інтерактивної дошки, урок у кінотеатрі, в музеї, у бібліотеці тощо),
продовжують працювати
індивідуальні та групові консультації, тренінги,
демонстрація досвіду вчителів школи.
Поряд з цим є і певні недоліки. У школі все ще недостатньо мультимедійних
установок, навчальних кабінетів з комп’ютерним забезпеченням, що утруднює
ефективну організацію освітнього процесу. Спортивна зала одна, що
унеможливлює раціонально використовувати її для проведення уроків фізичного
виховання у холодний період року. Недостатньо уваги приділяється науковій
роботі з учнями. Методичним об’єднанням вчителів слід активізувати роботу з
обдарованими учнями.

Виховна робота
Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до
2029 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14
грудня 2016 р. № 988-р, програми «Нова українська школа» у поступі до
цінностей», яка розглянута та затверджена Вченими радами Інституту проблем
виховання (протокол № 6 від 02 липня 2018 року) та Інституту модернізації змісту
освіти (протокол № 7 від 26 вересня 2018 року), нової редакції Концепції
національно-патріотичного виховання в системі освіти України, на виконання
Указу Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію
національно-патріотичного виховання», наказу Міністерства освіти і науки
України від 29 липня 2019 року № 1038 «Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641», Плану дій щодо
реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти
України, листа Міністерства освіти і науки України від 27.06.2019 № 1/9414 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього
середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих
навичок», листа Міністерства освіти і науки України від 16.08.2019 №1/9-523
«Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020
навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 23.08.2019 №
1/9-531 «Щодо ціннісно орієнтованої тематики проведення Першого уроку та
навчання у 2019/2020 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки
України від 13.04.2020 № 1/9-207 «Роз’яснення щодо застосування наказу
Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646» наказів управління
освіти Голосіївської РДА м. Києва, плану організаційно-масової і туристськокраєзнавчої роботи управління освіти Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації, виховна робота була спрямована на виконання таких
завдань:
- створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства
та дискримінації:
- профілактику правопорушень, злочинності серед неповнолітніх;
- формування здорового способу життя, профілактика наркоманії серед
дітей та учнівської молоді, формування в дітей, учнівської молоді життєвих
навичок, уміння протистояти ризикам і загрозам, пов’язаним з наркотиками;
- підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків, формування у
них свідомого відповідального ставлення до виконання обов’язків, пов’язаних з

утриманням, вихованням та освітою дітей; освітня робота із батьками та
законними представниками дітей з питань профілактики насильства, булінгу,
формування ненасильницької моделі поведінки та вирішення конфліктів мирним
шляхом;
- патріотичне виховання учнів, така побудова виховної діяльності, щоб сама
її організація, шкільне середовище виховували дітей у дусі патріотизму,
глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності,
самобутності; виховання поваги до Конституції держави, законодавства,
державних символів та мови;
- формування в школі творчого середовища, залучення учнів в позаурочний
час до спорту, творчості, мистецтва, інших громадських заходів з метою їх
позитивної самореалізації, соціалізації;
- розвиток творчої співпраці педагогічного колективу, учнів і батьків на
засадах педагогіки партнерства;
- вивчення та впровадження кращого педагогічного досвіду з питань
виховання здобувачів освіти (створення безпечного освітнього середовища,
формування ціннісних орієнтацій, пошук форм «діяльнісного патріотизму»,
запобігання правопорушенням, з формування здорового способу життя,
підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків, тощо) .
Сьогодні ключовими в суспільстві та системі освіти є процес становлення
Нової української школи, яка закладає її новий зміст на основі формування
компетентностей, ціннісних ставлень і суджень дітей та учнівської молоді,
необхідних для успішної самореалізації як «особистість – цілісна, всебічно
розвинена й здатна до критичного мислення, патріот з активною позицією,
новатор, здатний змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя».
Виховний процес, як визначено Законом України «Про освіту»,
наголошується в Концепції Нової української школи, має стати невід’ємною
складовою всього освітнього процесу, проходячи наскрізно як через навчальні
предмети, так і систему позакласної, позашкільної роботи, та орієнтуватися на
загальнолюдські цінності, зокрема:
- морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага
до життя, повага до себе та інших людей),
- соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття,
повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля,
повага до закону, солідарність, відповідальність).
Протягом навчального року на виконання рішень педагогічної ради від №1
від 27.08.2019 відповідно до плану роботи школи І-ІІІ ступенів № 122 міста Києва
на 2019/2020 н. р. педагогічним колективом було впроваджено систему
відповідних заходів.
Важливим напрямом роботи у 2019/2020 навчальному році було
превентивне виховання, заходи щодо збереження життя і здоров’я учнів, з метою
запобігання насильству, булінгу, з правової освіти школярів.
Навчальний рік розпочався інтерактивними ціннісно орієнтованими
уроками, присвяченими дружбі й толерантності (02.09.2019).
23.09.2019 флешмобом школа підтримала старт постійнодіючого
загальноміського проєкту «Школа без булінгу, сім’я без насильства - 365!»,

ініційованого Департаментом освіти і науки Києва спільно з керівниками закладів
освіти столиці.
09.10.2019 в рамках проекту «Я маю право» правовий урок «STOP булінг!»
для учнів 9 та 11 класів провела головний спеціаліст управління державної
реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти ГТУЮ
м. Києва Каріна Гарбузенко.
14-15 листопада 2019 року в класних колективах було проведено години
спілкування з нагоди Міжнародного дня толерантності, спрямовані на
встановлення товариських стосунків, дружньої взаємодії, запобігання насильству
(булінгу) і будь-яких форм дискримінації.
12-20 листопада 2019 року нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією
за ініціативи НАЗК учні школи взяли участь у конкурсі малюнків учнів старших
класів закладів загальної середньої освіти м. Києва «Доброчесність долає
корупцію». 09.12.2019 фіналісти конкурсу— учениці 10 класу Гальченко Анна і
Душина Анна та учениця 11 класу Баула Дар’я взяли участь у заходах Дня
відкритих дверей для школярів у Національному агентстві з питань запобігання
корупції. Фахівці Національного агентства провели для старшокласників «Урок
доброчесності».
10 грудня — міжнародний День прав людини. З цієї нагоди було
організовано шкільний тиждень правознавства. 09-13 грудня 2019 року у класних
колективах проведено години спілкування ціннісно орієнтованої тематики з
метою запобігання дискримінації та насильству в школі «Школа без булінгу».
09.12.2019 в 11 класі урок з прав людини, під час якого значну увагу було
приділено запобіганню дискримінації та насильству в школі та в сім’ї, провів
кандидат юридичних наук Володимир Селіваненко, координатор освітніх програм
Amnesty International Ukraine. Організовано виставку дитячих малюнків «Ми
проти насильства!» (09-13 грудня 2019 р.). 10.12.2019 проведено Всеукраїнський
урок «Права людини» з нагоди річниці проголошення Загальної декларації прав
людини. Для 3-х класів театралізований урок «Права дитини» підготував
колектив 4 класу. Під час уроку «Я маю право» в 9 класі відбувся захист
учнівських проєктів «Права дитини».12.12.2019 урок «Ти і поліція» у 9 класі
провела Гончарук Ірина, співробітниця Управління забезпечення прав
людини Національної поліції України. 13.12.2019 у 10 класі проведено годину
спілкування «Право. Історичний ракурс та історія правових відносин» за участю
головного спеціаліста управління державної реєстрації нормативно-правових
актів, правової роботи та правової освіти ГТУЮ м. Києва Каріна Гарбузенко.
13.12.2019 учні 9 класу зустрілись із відомим правозахисником Е. Багіровим і
обговорили тему «Реалізація та захист прав дітей, визначених Конвенцією ООН».
Під час зустрічі з випускником нашої школи — психологом Романом
Котиком учні 9 класу з’ясовували, що таке спілкування та вчились спілкуванню,
налагодженню комунікації піж час діалогу (березень 2020).
Ведеться облік відвідування закладу здобувачами освіти.
Під контролем адміністрації школи перебувають учні, які потребують
посиленого психолого-педагогічного супроводу. Проведено роботу (як
індивідуальну, так і з сім’єю здобувача освіти, інформування управління освіти,
Служби у справах дітей та сім’ї Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністраці) з метою залучення до навчання учня 9 класу, який не відвідував

уроки без поважних причин. Також проведено роботу з учнями 8-А класу,
схильними до пропусків уроків без поважних причин, з учнями 7-А, 7-Б, 10, 8-Б, 9
класів з метою дотримання ними норм поведінки. Проконтрольовано
продовження навчання учнями, які вибули після закінчення 9 класу,
працевлаштування випускників 11 класу 2019 р.
Проведено
заходи
з
професійної
орієнтації
старшокласників:
консультування практичного психолога, мотивуючі лекції. 31.10.2019 учні 9 класу
відвідали заходи Дня відкритих дверей в Національному університеті біоресурсів
і природокористування України.
«Як вчитися, щоб навчитися?» Відповіді на це та інші цікаві питання
отримали учні 9класу під час мотиваційних години спілкування з психологом,
аналітиком Романом Котиком, випускником нашої школи лютий-березень 2020).
27.02.2020 гостем години спілкування у 10 класі був Вячеслав Василюк — актор,
театру і кіно, телеведучий, учасник телепроектів на популярних каналах. Під час
цікавої бесіди старшокласники обговорили важливе для кожного питання
професійного самовизначення, шляхи становлення успішної особистості.
З метою захисту прав дитини оновлено дані про учнів, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки. На шкільному обліку перебували 57
учнів таких категорій: діти, над якими встановлено опіку - 10, діти із сімей
учасників АТО – 16 (у тому числі 1- із сім’ї учасника АТО, загиблого у боротьбі
за територіальну цілісність, європейське майбутнє України), діти із сімей, які
отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям» - 3, діти із багатодітних сімей – 14 (без
врахування дітей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»), діти-інваліди – 5, учні,
які мають Посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи – 5,
діти, які переселилися з тимчасово окупованих територій - 4. Під контролем
адміністрації школи перебував учень 5 класу, якого взято на облік Службою у
справах дітей Голосіївської РДА м. Києва як дитину, що перебуває у складних
життєвих обставинах. Усім учням 1-4 класів та учням відповідних пільгових
категорій з 5-11 класів безкоштовно надається одноразове гаряче харчування за
кошти бюджету. Діти, над якими встановлено опіку (піклування) отримують
Єдині квитки (за потребою). Учні 1-11 класів, які мають відповідні пільги,
отримали безкоштовно квитки на новорічні свята, надані районним управлінням
освіти. Протягом навчального року проведено роботу щодо забезпечення усіх
учнів електронними учнівськими квитками.
Проведено роботу за фактом випадку у 3-А класі 26.09.2019 за участі мами
учениці цього класу.
Протягом навчального року проведено заходи з метою формування в учнів
здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок. 18.09.2019 тему «Як
досягнути успіху?» учні 9-11 класів обговорили під час мотиваційної зустрічі з
випускником нашої школи, майстром спорту А. Давиденком — українським
стрибуном на батуті, нагородженим Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Протягом
семестру проведено шкільні спортивні змагання. 11.12.2019 відбувся ІІ етап
олімпіади з фізичної культури серед учнів 11 класів закладів загальної середньої
освіти Голосіївського району міста Києва, в якому Ус Катерина (11) здобула
перемогу у змаганнях серед дівчат, А Стояненко О. (11) став призером змагань

серед юнаків (керівник Куріленко В.М.)25-29 листопада 2019 року в рамках
тематичного тижня «Школярі — за здоровий спосіб життя!», присвяченого
Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом, проведено виставки малюнків, спортивні
ігри та інтерактивні години спілкування. 29.11.2019 команди учнів 8-10 класів
взяли участь в шкільному квесті «ВІЛ — правда чи вигадка?», під час якого,
виконуючи різноманітні інтерактивні вправи і творчі завдання на різних локаціях,
мали можливість і виявити свої знання, про складові здорового способу життя, і
набути комунікативних, здоров’язберігаючих компетентностей. Велике значення
під час виконання завдань надавалось висвітленню необхідності толерантного
ставлення до ВІЛ-позитивних людей, життєво необхідних моральних ціннісних
орієнтирів.
2020 року Всесвітній день здоров’я (7 квітня) відзначався у дуже непростий
час боротьби з пандемією. На віртуальній шкільній дошці позитивних новин
(Padlet), на шкільному сайті, було розміщено відео домашніх тренувань учнів
школи, які проводились під керівництвом вчителів фізкультури, створені дітьми
тематичні малюнки і плакати, посилання на тематичні сайти, створені учнями 1011 класів під керівництвом шкільного практичного психолога.
Особливого значення набула психолого-педагогічна підтримка учасників
освітнього процесу зважаючи на те, що через пандемію коронавірусу COVID-19 з
березня 2020 року запроваджено загальнонаціональний карантин - заходи на
обмеження контактів осіб, що застосовуються для запобігання поширенню
небезпечних інфекційних хвороб. З метою підтримки позитивного психологічного
мікроклімату, збереження психічного і фізичного здоров’я учасників освітнього
процесу в березні 2020 року було впроваджено проєкт «Віртуальна дошка
позитивних новин #ЗалишайсяВдома, будь здоровим і ділись позитивом!». Мета
проєкту визначена тезами:
Ми повинні бути свідомими і відповідальними щодо виконання
протиепідемічних заходів.
Карантин — це не тільки обмеження. Це час нових можливостей!
Використаймо його з користю. Пізнання нового, ігри та руханки в сімейному колі,
хобі, читання, творчість, домашні улюбленці тощо — все, на що не вистачало
часу раніше, наповнює позитивом наше життя сьогодні. Давайте ділитись цим
позитивом!
Закінчення навчального року також було пронизане бажанням підтримати
дітей, батьків, вчителів у ці непрості часи в умовах карантину. 29.05.2020 в школі
пролунав Останній дзвінок 2019/2020 навчального року. Шкільна родина
долучилась до нього дистанційно. Учні 1-11 класів разом з батьками, вчителями
зустрілись із директором Сергієнко Ганною Іванівною у святковому ранковому
колі в форматі онлайн, що світився теплими посмішками та щирими словами
вітання. А гарним святковим сюрпризом дня став випуск шкільних новин
«Останній дзвінок-2020 у школі № 122 міста Києва» онлайн. Також відео було
створене з нагоди вручення випускникам 11 класу документів про повну загальну
середню освіту 26.06.2020.
Важливим напрямом діяльності педагогічного колективу є національнопатріотичне виховання учнів, формування у них морально-етичних ціннісних
орієнтирів, соціальних, громадянських компетентностей.

У День знань учні 2-9 класів взяли участь у патріотичному пісеннотанцювальному флешмобі, класними керівниками було організовано віртуальні
мандрівки «Моя Батьківщина — Україна», ціннісно орієнтовані перші уроки.
Було організовано екскурсію «Феофанія» (02.09.2019, 11 клас). У співпраці
з Музеєм історії Десятинної церкви організовано віртуальну екскурсію «Школи
Києва» (02.09.2019).
21.09.2019 шкільна команда у складі учні 8-А класу взяла участь в ХХІ етапі
«Березняки» довгострокової міської акції учнівської молоді м. Києва «Пізнай свій
край – пізнай себе».
08-11 жовтня 2019 року відбулись заходи, присвячені Дню захисника
України. 08.10.2019 учні 8-11 класів зустрілись з Максимом Петренком. Він був
бійцем самооборони Майдану. Коли українські території було окуповано, став
добровольцем, служив у батальйоні оперативного призначення Національної
гвардії України. Учасник боїв за Слов’янськ. Він презентував свою книгу
«Спокійної ночі)» — своєрідний роман-щоденник добровольця, який пройшов
увесь Майдан та одним із перших став захисником України від проросійських
бойовиків. 08-09 жовтня 2019 року колективи 1-10 класів взяли участь в
шкільному етапі конкурсу інсценізованих пісень патріотичного спрямування
«Мужність і відвага крізь покоління». 10.10. 2019 наші учні взяли участь в
районному етапі цього конкурсу. Їх виступ було присвячено пам’яті голосіївцівучасників АТО, загиблих у боротьбі за територіальну цілісність, європейське
майбутнє України. Учні школи намалювали плакати та привітали працівників та
пацієнтів Центрального клінічного госпіталю Державної прикордонної служби
України. 11.10.2019 1-4 класи взяли участь у квесті «Козацькому роду нема
переводу!».
10 та 16 жовтня 2019 року учні 7-11 класів переглянули фільм «Захар
Беркут» — нову екранізацію однойменного твору Івана Франка, який залишається
надзвичайно актуальним і сьогодні, адже перегукується із новітньою історією
України
17.10.2019 лектор Музею історії Десятинної церкви Борисюк О.В.
познайомила присутніх з цікавими фактами про геральдику України від часів
Київської Русі до сьогодення. Старшокласники здійснили історичний екскурс
через висвітлення явищ і подій, пов'язаних із геральдикою України, причин та
обставин виникнення, еволюції соціальної ролі та правового статусу гербів.
17.10.2019 учні 5-х класів здійснили мистецьку подорож сторінками славної
історії українського козацтва. Незабутнє враження справила на п’ятикласників
літературно-пісенна композиція «Козацька Покрова» у виконанні співочого
гуртку «Голосіївське відлуння».
8 листопада 2019 року з нагоди Дня української писемності та мови в школі
проведено інтерактивні уроки «Слово до слова — зложиться мова», «Мовні
скарби нашого народу», «Мова моя материнська», «Плекайте рідну мову», «До
витоків української писемності», «Видатні представники української літератури».
Проведено тематичні Уроки громадянської освіти, присвячені Дню Гідності
та Свободи «Україна — країна нескорених!» (5-А), зустріч з учасником Революції
Гідності кандидатом історичних наук О. Алферовим (11).
22.11.2019 проведено інформаційні заходи #Голодомор86 на вшанування
пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. – геноциду українського народу. Учні 6-

Б класу під час години спілкування розкрили тему в своїх малюнках. Учні 5-А
класу ознайомились із історіям людей, які не мовчали про Голодомор, зібраними
завдяки проєкту Українського інституту національної пам’яті #ГолосиПравди.
04-06 грудня 2019 року у школі відбулись заходи, присвячені Дню Збройних
Сил України. 04.12.2019 учні, батьківська громада і працівники школи взяли
участь в благочинній акції «Школа ДоброТи», зібравши 127,5 кг пластикових
кришечок. 05.12.2019 одинадцятикласники привітали зі святом пацієнтів і
персонал Центрального клінічного госпіталя Державної прикордонної служби
України. Також учні долучились до міського флешмобу #НезламніСильніВільні,
щире вітання військовим розміщено на шкільному сайті.
22 січня Україна відзначає День Соборності. З цієї нагоди 21-22 січня 2020
року проведено інтерактивні Уроки Соборності «В єдності сила». Створюючи
малюнки, діти дізнавались, що таке незалежність держави, соборність та єдність
українських земель, висловлювали своє розуміння їх цінності. Сьогодні Україна
продовжує боротьбу за незалежність і соборність. Передумовою успішного
спротиву зовнішній агресії є національна єдність. Саме тому під час Уроків
Соборності привернуто увагу до важливих історичних подій, культурної
спадщини, традицій, які згуртовують нас духовно, надихають на взаємодію у
досягненні спільної мети — розбудови України як суверенної потужної держави.
29 січня Україна вшановує пам’ять Героїв Крут. З цієї нагоди 27.01.2020 для
учнів 10-11 класів школи ІІ-ІІІ ступенів №122 міста Києва було проведено Урок
історичної Пам’яті «102 роки бою під Крутами. Історичні паралелі». Гостями
уроку стали Всеволод Терентьєв, член громадської ради при Голосіївській
районній державній адміністрації та депутат Київради Володимир Назаренко,
який брав участь в АТО у складі батальйону «Київська Русь». Бій під Крутами —
символ героїзму молодого покоління в боротьбі за незалежність України. У ході
спілкування було привернуто увагу до важливості критичного осмислення історії,
проведено паралель між минулим і сучасністю. Відбувся обмін думками про
важливість громадянської позиції кожного, про сутність поняття патріотизм. На
прикладі героїзму учасників бою під Крутами і учасників АТО/ООС, які
захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України сьогодні,
висвітлено вирішальну роль особистої відповідальність кожного за розбудову
держави, творення її історії.
20 лютого — День Героїв Небесної Сотні. З цієї нагоди 20.02.2020 урок
історичної пам’яті для 10-11 класів школи І-ІІІ ступенів № 122 міста Києва
провели член громадської ради при Голосїівській РДА міста Києва Всеволод
Терентьєв та Люти Ярослав, учасник Революції Гідності. 22.02.2020 учні школи
під керівництвом вчителя предмету «Захист Вітчизни» Куріленка В.М. взяли
участь у заході «Патріотичний табір військового вишколу», присвяченому Героям
Небесної Сотні, організованому Голосіївською районною у місті Києві
державною адміністрацією та благодійною організацією «Благодійний Фонд
«Криївка Вільних».
17-21 лютого 2020 року 1-4 взяли участь у заходах тижня, присвяченого
Міжнародному Дню рідної мови. Програма Тижня була насичена і різноманітна:
День українського вбрання та виставка стіннівок «Рідна мова калинова», День
читання віршів про рідну мову та День української пісні, «Танцюємо українські
народні танці», День театральний «Українська народна казка».

25.02.2020 команда учнів 8-А класу взяла участь в районній грі-конкурсі
«Музейний квест», який проводився в приміщенні музею школи І-ІІІ ступенів №
151 міста Києва, і посіла ІІ місце (наказ управління освіти Голосіївської районної
в місті державної адміністрації від 10.03.2020 року № 85).
27.02.2020 співробітник Музею історії Десятинної церкви Олександр
Васильченко провів віртуальну екскурсію для учнів 11 класу «Історія козаччини:
міфи та реальність».
Протягом лютого-березня 2020 відбулись шкільні заходи, присвячені Т. Г.
Шевченку. Відбувся шкільний етап конкурсу читців поезії Т. Шевченка, але з
об’єктивних поважних причин його переможниця - учениця 11 класу Баула Д. не
змогла взяти участь в районному етапі. 05.03.2020 учні 5-11 класів взяли участь у
літературній вітальні «Читаємо Шевченка», присвяченій 206 річниці з дня
народження Великого Кобзаря. Звучали твори, які, на думку самих читців,
співзвучні з прагненням кожної людини до щастя, справедливості і свободи, із
сучасними історичними подіями.
Напередодні Дня пам’яті та примирення, який відзначається 8 травня, 75-ї
річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні,у дистанційному форматі
проведено інформаційну кампанію під гаслом «Пам’ятаємо. Перемагаємо»,
колектив закладу долучився до започаткованої Українським інститутом
національної пам’яті всеукраїнської безстрокової акції «Родинні історії війни».
Щороку у травні колектив нашої школи долучається до відзначення Дня
вишиванки. Цього року через карантин ми не змогли зустрітися у школі, але
відзначили свято дистанційно: учні надіслали фотографії, які були розміщені на
шкільній віртуальній дошці позитивних новин.
Проведено заходи щодо збереження та розвитку українських народних
традицій. Осінні прикмети і традиції висвітлили учні 1-4 класів під час
тематичного тижня «Дари осені» (листопад 2019). Із українськими традиціями
зимових свят, сповненими добрих побажань, знайомились учні 2-А і 3-Б, 5-А, 5-Б
класів під час заходів до Дня Святого Миколая. Із пісенним гуртом «Голосіївське
відлуння» учні 5-х класів долучились до звитяжної історії нашої Батьківщини, до
пам’яті про славних захисників України, взяли участь у фольклорному святі
Миколая.
06.03.2020 школа зустріла Весну, учні привітали матусь, бабусь, працівниць
школи з Міжнародним жіночим днем. Чарували на щастя гомінкими веснянками,
створювали святковий настрій веселими таночками, щирими піснями і
сповненими душевного тепла словами висловили подяку матусям. Усі присутні
мали можливість долучитись до українських народних весняних традицій, взяти
участь у кривому танці. Свято подарувало сонячний настрій і незабутні враження.
В ході реалізації проєкту «#ЗалишайтесяВдома, будьте здоровими і діліться
позитивом!» на шкільній віртуальній дошці було розміщено фото великодніх
композицій (квітень 2020).
Приділено увагу екологічному вихованню учнів. Колектив закладу взяв
участь в акції «Школа ДоброТи». Класні колективи взяли участь у виставціфестивалі зимових композицій екологічного спрямування «Новий рік крокує
планетою» до Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят. Відбувся «День
годівнички для пташок» під час тематичного тижня початкової школи «Дари
осені».

У дистанційному форматі класні колективи долучились до проєкту
«Збережемо нашу планету», присвяченому Дню Землі (квітень 2020).
Напередодні 34-ї річниці Чорнобильської катастрофи, класні колективи
дистанційно долучились до вшанування подвигу тих, хто зберіг життя мільйонам,
усвідомлюючи масштаби катастрофи, осмислюючи уроки трагедії, знову
привертаючи увагу до екологічної культури та культури безпеки життя: в режимі
онлайн відвідали Національний музей «Чорнобиль», створили малюнки з нагоди
Міжнародного дня пам'яті про чорнобильську катастрофу та обговорили
екологічні виклики сьогодення (24.04.2020).
Впровадження демократичної культури — вагомий чинник успішної
діяльності закладу освіти. Протягом звітного періоду приділено значну увагу
розвитку дієвих органів учнівського самоврядування. Шкільна учнівська рада
брала участь в організації та проведенні загальношкільних заходів, акцій. День
шкільного учнівського самоврядування було проведено з нагоди Дня працівників
освіти.
Шкільним практичним психологом Мартиненко І.І. та педагогоморганізатором Калашніковою О.О. проведено заняття школи учнівських лідерів.
Тренінг «Я-лідер» допоміг учасникам з’ясувати, яких людей називають лідерами,
які якості характеру і поведінки їм притаманні, навчитися адекватно оцінювати
свої лідерські якості, свою роль в колективі, бачити позитивні риси свого
характеру та проблеми (07-11 жовтня 2019 року). 13.11.2019 команди учнівського
самоврядування класів та члени шкільної учнівської ради взяли участь у квесті
«Лідер і команда».
24.10.2019 за ініціативи шкільних учнівських лідерів відбувся вечір «Осінь
чепуриться у чарівні шати».
20-23 грудня 2019 року за участі шкільної учнівської ради відбулись
шкільні новорічні свята, під час яких учні демонстрували свої знання українських
народних традицій та знайомились із новорічними традиціями країн Європи, Азії,
Америки: квест «Новорічна подорож» для 1-4 класів, квест «Новий рік крокує
планетою» для 5-7 класів, конкурсно-розважальна програма «Новий рік крокує
планетою» для 8-11 класів.
У співпраці зі шкільним учнівським самоврядуванням було реалізовано
проєкт «Віртуальна дошка позитивних новин #ЗалишайтесяВдома, будьте
здоровими і діліться позитивом!».
Але через карантин та перехід на дистанційне навчання не було завершено
роботу на випуском шкільної газети та не забезпечено участь у конкурсіфестивалі шкільної журналістики «Весна на Дніпрових схилах». Потребує
удосконалення і розвитку рівень роботи з учнівськими лідерами у дистанційному
форматі.
Важливою складовою освітнього процесу закладу є позашкільна освіта. У
навчальному році організовано роботу 8 шкільних гуртків і спортивних секцій за
різними напрямами позашкільної освіти, в яких було зайнято 58% учнів закладу.
Їх вихованці протягом навчального року брали участь у шкільних та районних
заходах. Оновлюються виставки малюнків юних художників і робіт, створених
вихованцяит гуртків «Сувенір» і Барви». 16.01.2020 команда учнів школи № 122
міста Києва взяла участь у районному етапі спортивно-масового заходу серед
школярів «Cool Games», який проводився на базі школи І-ІІІ ступенів № 186

міста Києва. Учні 11 класу, які тренуються у шкільній спортивній секції під
керівництвом Куріленка В.М. продемонстрували високі результати під час
районного етапу олімпіади з фізичної культури: Ус Катерина — І місце у
змаганнях серед дівчат, Стояненко Олексій — призер змагань серед юнаків.
Шкільна команда юнаків успішно подолала І тур районного етапу змагань з
волейболу серед збірних команд закладів загальної середньої освіти
Голосіївського району міста Києва. Керівника шкільної секції волейболу
Меженського І. В. нагороджено Почесною грамотою Голосіївської районної в
місті Києві державної адміністрації за вагомий внесок у розвиток сфери фізичної
культури та спорту, активну участь у громадському житті району та з нагоди дня
фізичної культури і спорту.
Вагомий внесок в організацію змістовного дозвілля дітей та підлітків у
школі і спортивних секцій, які працюють на базі нашого закладу. Потрібно
відзначити багаторічну плідну діяльність секції «Лижні перегони» КДЮСШ №15.
Адже наші учні, вихованці секції, продовжують у цьому навчальному році
здобувати призові місця і перемоги в змаганнях.
Протягом навчального року проведено різноманітні заходи з естетичного
виховання учнів. Юні вокалісти, художники, дизайнери літератори і актори мали
нагоду виявити свої таланти під час участі у різноманітних тематичних заходах,
виставках.
Чудовий передноворічний настрій подарувала виставка новорічних
атрибутів «Новий рік крокує планетою» (грудень 2019). Композиції, представлені
класними колективами, були створені в ході шкільного етапу районної виставкифестивалю традиційних новорічних атрибутів різних країн світу «Новий рік
крокує планетою» до новорічно-різдвяних свят. За правилами фестивалю школа
№ 122 міста Києва презентувала декоративні вироби, пов’язані з новорічними
традиціями Іспанії та В’єтнаму.
27-31 січня 2020 року відбулися заходи шкільного Тижня музичного й
образотворчого мистецтва «Мистецький калейдоскоп». Тиждень відкрився 27
січня «Мистецьким вісником» та виставкою малюнків, створених учнями нашої
школи. Виставка «Чарівниця Зима» захопила цікавими образами, створеними
учнями 5-7 класів з використанням різних технік. Також протягом тижня
проведено майстер-класи з образотворчого мистецтва. Учні 5-х класів створили
колаж «Барви підводного царства». А учні 6-х класів зацікавились виготовленням
листівки «Силуетний портрет людини». Мистецький вісник було присвячено
видатним іменинникам, адже саме цього дня, 27 січня, народились австрійський
композитор В.-А. Моцарт, Павло Чубинський — український етнограф,
фольклорист, поет, громадський діяч, автор вірша «Ще не вмерла Україна», слів
Державного Гімну України, художник Архип Куїнджі. Протягом тижня всі
бажаючі мали можливість взяти участь у вікторинах, виконанні завдань online.
Режим доступу було запропоновано через QR-коди. Команди учнів 7-А та 7-Б
класів взяли участь у вікторині «Мистецький калейдоскоп». Командний дух,
виконання цікавих і творчих завдань залишили незабутні враження.
Різноманітні заходи проведено і під час карантину у дистанційному
форматі. 19.03.2020 року нагоди 90-річчя Ліни Костенко, видатної поетеси,
прозаїка і громадської діячки, учні 5 класу і вчитель української мови та
літератури Сукрухо Євгенія Павлівна долучились до дистанційного флешмобу

читання поезій легендарної ювілярки. Учениця 8-А класу Анастасія Доля посіла І
місце в номінації «Вокал» online-гри «Мистецька фортеця-2020» (травень 2020)
Важливою є постійна комунікація з батьками учнів. Розроблено програму
психолого-педагогічних консультацій для батьків. Вони оперативно
інформуються про важливі шкільні події, залучаються до участі у шкільних
заходах. Питання співпраці школи і сім’ї з метою попередження дитячої
злочинності і бездоглядності, шкідливих звичок, залежностей серед дітей і
підлітків обговорювались на шкільних батьківських зборах (лютий 2020).
Важливо те, що комунікація з батьками була налагоджена і під час карантину.
Батьки спільно з дітьми були залучені до проєкту шкільного «Віртуальна дошка
позитивних новин (Padlet) #ЗалишайтесяВдома, будьте здоровими і діліться
позитивом!». Дистанційно здійснювався психологічний та педагогічний супровід
сімей, за потреби — індивідуальне консультування практичним психологом
онлайн. У дистанційному форматі відзначено День матері: діти створили листівки
і привітали матусь, а мами запустили флешмоб «Я — найщасливіша мама у
світі!». Також у дистанційному форматі організовано виставку дитячих малюнків
до Дня сім’ї. Триває роз’яснювальна робота з батьками, які не надають фото своїх
дітей для внесення до реєстру та замовлення електронних учнівських квитків.
Адміністрацією школи здійснюється методичний супровід виховної роботи.
Цього навчального року продовжувалось вивчення та впровадження ефективних
виховних технологій. Педагогічні працівники брали участь в районних
методичних студіях. Трудовий колектив школи подорожував чарівними
куточками Чернігівщини: до Державного дендрологічного парку «Тростянець»
НАН України та Національного історико-культурного заповідника Качанівка.
Змістовна екскурсія, можливість безпосередньо долучитись до культурних
скарбів, обмін думками додали творчої наснаги та ідей для роботи з учнями.
Протягом 2019/2020 навчального року проведено змістовну виховну роботу
класними керівниками, вчителькою зарубіжної літератури Васильєвою Л.М.,
вчителем історії та правознавства Шенцевим Є.В., практичним психологом
Мартиненко І.І., педагогом-організатором Калашніковою О.О.. Вартий уваги
досвід Булиги О.В.. щодо організації та проведення шкільних традиційних заходів
та у форматі онлайн, досвід класних керівників Гончаренко Т.В. щодо організації
класних та шкільних заходів, Онищенко М.М. — з розвитку ефективної виховної
системи класу та створення умов для позитивної самопрезентації учнів у
шкільних заходах, з налагодження класним керівником комунікації з батьками
учнів у дистанційному форматі, Сушко В.В. – з проведення інтерактивних заходів
з національно-патріотичного виховання учнів та формування у них моральноетичних ціннісних орієнтирів. Цікавим досвідом є проведення у новому форматі
традиційних шкільних заходів: свято Першого Дзвоника — як коло друзів, весела
ранкова руханка, новорічне свято — квест для 1-4, 5-7 класів. На високому
організаційному рівні проведено тематичні тижні початкової школи «Дари осені»
та «Рідна мова моя калинова», шкільне свято зустрічі весни з нагоди 8 Березня.
Також потрібно зазначити важливість досвіду організації шкільних заходів у
дистанційному форматі: «Свято Останнього дзвоника-2020» (Булига О.В.), відеопривітання випускникам 11 класу з нагоди вручення документів про повну
загальну середню освіту (Мартиненко І.І.), проєкт «Віртуальна дошка позитивних
новин (Padlet) #ЗалишайтесяВдома, будьте здоровими і діліться позитивом!»

(Терещенко Л.А., Мартиненко І.І.). Змістовну роботу протягом навчального року
проведено шкільним практичним психологом Мартиненко І.І.
Питання створення системи виховної роботи школи розглядались на
засіданнях педагогічної ради школи. У березні 2020 року, враховуючи актуальні
проблеми забезпечення рівня освітнього процесу закладу було проведено
засідання «Розвиток в учнів критичного мислення та емоційного інтелекту як
фундамент успішної соціалізації особистості, виховання громадянина».
Заступник директора з виховної роботи у обґрунтувала необхідність формування
наскрізних вмінь — критичного мислення та емоційного інтелекту, дала
методичні рекомендації щодо технологій, методів і прийомів їх формування і
розвитку. Голова шкільного методичного об’єднання класних керівників
Савченко О.О. у виступі поділилась досвідом роботи класного керівника з
розвитку критичного мислення учнів. Практичний психолог Мартиненко І.І.
звернула увагу на емоційний інтелект як передумову розвитку успішної
особистості і провела вправи та дала практичні поради щодо його розвитку.
Аналіз проведеної роботи висвітлює і певні недоліки. Потрібно
удосконалювати методичний рівень роботи з учнівськими колективами. Рівень
виступу учнів на сцені БДЮТ під час районного конкурсу-фестивалю,
присвяченого Дню захисника України, рівень підготовки учнів 5-11 класів до
шкільних заходів, свідчить про необхідність ґрунтовного удосконалення роботи з
учнями. Потрібно звернути увагу на рівень сценічної культури підлітків,
удосконалення змісту заходів. Не застосовується повною мірою потенціал
ефективних освітніх технологій для організації групової діяльності школярів і на
шкільному рівні, і на рівні класних колективів, формування вміння працювати в
команді над єдиним проєктом, спілкування в групах. Не використано класними
керівниками 5-11 класів можливостей творчої реалізації учнів у школі лідерства.
Педагогам слід створювати ситуації для формування у вихованців діяльнісного
ставлення до всього, що об'єднується поняттям національні скарби ідеали,
морально-етичні ціннісні орієнтири, громадянські і соціальні
цінності,
застосовувати діяльнісні форми проведення різноманітних заходів, ефективні
педагогічні технологї (розвиток критичного мислення, емоційного інтелекту
тощо). Педагогу-організатору Калашніковій О.О. необхідно удосконалювати
методичний та організаційний рівень проведення шкільних заходів у
дистанційному форматі.
Залишається проблема залучення сім'ї в єдиний освітній простір. Потрібно
удосконалювати комунікацію з батьками учнів, створювати умови для активної
взаємодії з ними в освітній діяльності, підвищення їх психолого-педагогічної
компетентності.
Оптимізації потребує діяльність шкільного МО класних керівників.
Зважаючи на продовження карантинних обмежень і пов’язані з цим виклики, на
які школа повинна своєчасно і ефективно реагувати, нагальною є потреба
розвивати компетентність педагогічних працівників щодо організації
дистанційної роботи з учнівськими колективами, учнівськими лідерами,
батьками.

Медичне забезпечення
Медсестра школи виконувала наступні завдання:

- постійно контролювала стан здоров’я дітей;
- здійснювала профілактичні та оздоровчі заходи під час освітнього
процесу;
- надавала першу та невідкладну медичну допомогу у разі гострого
захворювання або травм;
- організовувала госпіталізацію учнів за наявності показань та
інформувала про це батьків;
- здійснювала контроль за організацією харчування, за дотриманням
раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження;
- контролювала
дотримання
санітарно-гігієнічних
вимог
та
протиепідемічного режиму.
Санітарно-просвітницька робота:
- проводила санітарно-просвітницьку роботу серед дітей та батьків;
- вела звітно-облікову медичну документацію;
- слідкувала за проходженням працівниками школи обов’язкових
медичних оглядів у відповідності з чинним законодавством та наявністю
у них особистих медичних книжок, дотримання правил особистої гігієни
персоналом їдальні;
- здійснювала періодичні огляди на педикульоз;
- проводила роз’яснювальні бесіди.

Робота бібліотеки
Площа бібліотеки становить 35 м кв.
 зона абонемента – 6 м.кв.
 книгосховище 29 м кв.
Основний фонд - 21 217 примірників.
 методична література – 130;
 підручники – 15 000;
 довідкова література – 87;
 художня література – 6 000.
Читачі всього: 464
 1-4 класи – 188;
 5-9 класи – 189;
 10-11 – 52;
 вчителі – 29;
 інші – 16.
Кількість відвідувань за 1 день 12-15 чоловік. Книгами школа забезпечена на
100%.

Харчування учнів
Протягом навчального року учням початкової школи було надано право
безкоштовного харчування. Всього 1-4 класи 155 дітей. Учні пільгових категорій:
 сироти – 7;
 діти учасників АТО – 8;
 діти-інваліди – 3;
 діти з малозабезпечених сімей – 1.

З 1 березня впроваджено новий формат харчування “Дабл-меню”. Новий
підхід харчування дозволяє дітям на власний смак обирати страву з двох
запропонованих.
Швидко призвичаїтись дітям до “Дабл-меню” допомагали вчителі, які
завжди були поруч.

Матеріально – технічна база
Велика увага приділяється удосконаленню матеріально – технічної бази
школи, створенню комфортних та безпечних умов для учасників освітнього
процесу, раціональному використанню бюджетних коштів:
 завершено ремонтні роботи в актовій залі;
 проведення шліфування та покриття лаком підлоги другого поверху;
 замінено 9 вхідних дверей;
 встановлення пандусу до центрального входу школи;
 проведено профілактику трьох питних фонтанчиків;
 зроблено капітальні ремонти 2 класних кімнат для першокласників;
 зроблено косметичний ремонт спортивної зали;
 проведені ремонтні роботи по благоустрою футбольного зі штучним
покриттям;
 облаштування шкільного ганку (встановлено знак школи та
висаджено 40 кущів декоративних рослини).
До зустрічі у новому навчальному році!

