Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2
Бердянської міської ради Запорізької області

Звіт
директора загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2

Клименченка Юрія Дмитровича
перед педагогічним колективом та громадськістю
за 2020/2021 навчальний рік

«Не було і не буде людини, гідної одного
лише осуду або однієї лише хвали»
говорить давньосхідна мудрість намагаюся оцінювати людину по її
реальним вчинкам і знанням, не люблю

Моє кредо:
Вчити і виховувати дуже різних дітей, не
ламаючи при цьому унікальний, за своєю
природою, внутрішній світ кожного з моїх

«ярликів» і «штампів», а також ,
пам’ятаючи слова англійського філософа

Френсіса Бекона «Вибрати час - значить
зберегти час, а що зроблено несвоєчасно,
зроблено даремно »- ціную свій і чужий
час; люблю, коли задане зроблено
своєчасно, бо тільки тоді воно і має сенс.

учнів.

Головні цілі 2020-2021 н.р. досягнуті
- Ми достойно завершили освітній процес
- Зберегли здоров’я учнів та вчителів
- Випускники отримали якісні знання, щоб
далі продовжувати свій життєвий шлях
- Учні інших класів увійшли в оздоровчий
період, щоб повернутися в класи веселими
й готовими до подальшого навчання.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
Статут школи

Правила внутрішнього трудового
розпорядку
Посадові обов'язки директора школи
Законодавство України
Інші нормативні акти

1. Загальні відомості
про навчальний заклад:
Комунальний заклад освіти «Бердянська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2»
Бердянської міської ради Запорізької області
розташований у м. Бердянськ
за
адресою: 71112, проспект Азовський 45/2,
тел. 4-74-01

1. Загальні відомості про
навчальний заклад:
Освітній заклад працює в І зміну,
навчальний тиждень – п’ятиденний.
Виконання ст.53 Конституції України,
Закону України «Про освіту», Закону
України «Про загальну середню освіту»
На виконання
Закону України
«Про
освіту», ЗУ «Про загальну середню освіту»,
статті 19 ЗУ «Про охорону дитинства»,
постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року №684 «Про затвердження
Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», наказу Держкомстату
України від 06.11.2007 року №406 «Про затвердження форми державного
статистичного спостереження №77-РВЕ «Звіт про кількість дітей шкільного віку»
було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та
дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу. Усі діти охоплені
навчанням.

2.Створення належних умов для

забезпечення рівного доступу учнів для
здобуття якісної освіти
•Територія освітнього закладу огороджена та доглянута. Облаштовано два
спортивних майданчики. Нестандартне обладнання утримується в належному
стані, загроз для травмування дітей не несе, про що складаються акти обстеження
два рази на рік. Наявна часткова смуга перешкод.
•Територія озеленена достатньо: квітники із багаторічними рослинами та
трояндами займають значну частину центрального двору. Особливе місце
відведено зеленому класові, який обладнано для проведення уроків на свіжому
повітрі.
Облаштування приміщень та кабінетів не створює загрози травмування учнів та
працівників. У кабінетах меблі розставлені належним чином, реакреація,
коридори та сходи не загромаджені.

2.Створення належних умов для забезпечення рівного
доступу учнів для здобуття якісної освіти

Харчоблок.
На першому поверсі будівлі розташована їдальня, її
санітарно – гігієнічний стан відповідає нормам. Діти
харчуються на чотирьох перервах, що дає змогу
раціонально використовувати меблі та посуд.
Працівники їдальні дотримуються режиму зберігання
продуктів та готових страв. Посудом харчоблок
забезпечений. Постійно, по мірі надходження коштів та за
допомогою спонсорів оновлюється.
Аналіз дотримання санітарно – гігієнічних вимог у
приміщеннях закладу показав, що температурний режим в
цілому дотримується, рівень освітлення контролюється,
придбані люмінісцентні лампи та резистори для заміни
тих, що вийшли з ладу, вологе прибирання проводиться
згідно з графіком.

2.Створення належних умов для забезпечення рівного доступу
учнів для здобуття якісної освіти
Навчальні кабінети
• Під час оформлення навчальних кабінетів та коридорів
застосовуємо

гнучкість

розміщуються

дитячі

дизайну,

творчі

в

класах

роботи,

на

малюнки.

стінах

Таке

використання простору демонструє, що клас належить всім
учням.

Відповідно

до

вимог

НУШ

кожного

року

оформляємо кабінет для 1 класу за рахунок державної

субвенції, коштів міської та обласної рад,

батьківської

допомоги. Під час перерв діти відпочивають у рекреаціях та
коридорах, під час сприятливої погоди - на подвір’ї. Для
педагогів місця для відпочинку облаштовані в учительській.
•
•

Навчальні приміщення
Заклад

забезпечений

оптимальною

кількістю

приміщень. Функціонують навчальні кабінети, бібліотека,
їдальня, кабінет

психолога та допоміжні (вестибюль,

гардероб), спортивні зали.

передумова успішної самореалізації
кожного учня
ФІЗИЧНЕ ОТОЧЕННЯ;
ПРОГРАМА НАВЧАННЯ;
ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР ТОЩО

1-і класи 2020-2021 н.р.

У приміщенні школи 30 кабінетів:
Української мови та літератури - 3
Зарубіжна література – 1
Кабінет фізики – 1
Кабінет хімії – 1
Кабінет біології – 1
Кабінет історії – 1
Кабінет математики – 1
Кабінет географії – 1
Кабінет інформатики – 1
Кабінет іноземної мови – 2
Кабінет трудового навчання для хлопців – 1
Кабінет трудового навчання для дівчат – 1
Кабінет образотворчого мистецтва -1
Кабінет курсу «Захист Вітчизни» - 1
Кімната групи продовженого дня -1
Кабінет початкових класів – 10

•

У 2020/2021 навчальному році за рахунок бюджетних та спонсорських коштів була в
деякій мірі поповнена матеріально-технічна база закладу.

•

Школа отримала:



Медикаменти – 972 грн.;



Респіратори (60 шт.) – 1 980 грн.;



Маски медичні (5 200 шт.) - 6 500 грн.;



Світильники (45 шт.) – 6 010,20 грн.;



Миючі засоби – 103 554 грн.;



Баки 70 л.(3 шт.) - 804 грн.;



Обладнання для кабінетів інформатики – 6 999,73 грн.;



Дидактичні матеріали НУШ – 27 480 грн.;



Комплект сучасних меблів (90 шт.) - 86 292 грн.

•

На поточний ремонт та утримання закладу – 41 503,73 грн.;

•

Були замінені пожежні рукави (6 шт.) – 2 684 грн.

•

Упродовж 2020/2021навчального року була відсутня заборгованість по виплаті заробітної
плати. Здійснена своєчасна виплата відпускних, матеріальна допомога на оздоровлення.
Технічний персонал отримує доплату за шкідливі умови праці.

ІКТ в освітньому процесі
• Освітній процес наразі неможливий без інформаційних технологій. Станом на
01.06.2021 у закладі функціонує 2 комп’ютерних кабінети. Середній показник кількості
учнів на один персональний комп’ютер складає 2 особи.

•Школа підключена до мережі Інтернет, а саме: O-net – кабінет № 2, та Point –
практично всі класи.
•Заклад

має

власний

сайт,

на

http://berdiansk-school2.zp.sch.in.ua/

Постійно висвітлюється життя школи
на сторінці facebook
https://www.facebook.com/berdschool2

якому

розміщується

актуальна

інформація

Діджиталізація освітнього процесу з HUMAN School
•У 2020-2021 навчальному році школа користувалася послугами електронної
освітньої платформи HUMAN, яка надавала нові можливості як учням ,так і
педагогам, адміністрації, батькам:
HUMAN
забезпечує комплексну
цифровізацію освітніх
закладів шляхом
консолідації інструментів
для організації навчального
процесу, комунікації та
аналітики в єдиній системі.
Як результат заклад отримує
інструменти для очної та
дистанційної форми
навчання, а також прозору
статистику навчального
процесу.

Діджиталізація освітнього процесу з HUMAN School
•

Платформа забезпечує роботу з навчальними планами, збереження уроків, роботу з
медіаматерiалами, видачу і перевірку домашніх завдань та проведення тестів,
проведення контрольних робіт, відображення шкільних подій.

Діджиталізація освітнього процесу з HUMAN School
HUMAN забезпечує поглиблену аналітику освітнього процесу, дозволяє
відстежувати динаміку успішності та відвідуваності учнів, дізнаватись все про

успіхи учнів у режимі реального часу.

Діджиталізація освітнього процесу з HUMAN School
•

РЕФЛЕКСІЯ. ПЕРСОНАЛІЗОВАНЕ НАВЧАННЯ

•

Інструменти збору та аналізу рефлексії учнів пронизують усю систему і дають
можливість постійно виявляти рівень складності/корисності матеріалу, що
викладається, що дозволяє побудувати індивідуальну освітню траєкторію
кожного учня.

•

4 . Організація освітнього процесу.

1.Стан і розвиток мережі закладу.
У 2020/2021 навчальному році отримували освітні послуги 689 учнів.
1-4-х – 11 класів ( 292 учні);
5-9-х – 12 класів (319 учнів);
10-11- 4 класи ( 78 учнів).
Основна мова навчання – російська, але заклад знаходиться в режимі переходу на
українську мову навчання.
Так уже 5 класів ( 1-Б,1-В,2-А,2-В,3-Б), а це 139 учнів, 20 % навчаються
державною мовою.
Слід зазначити, що деякі предмети ,а саме «Історія України», «Біологія»
читаються в бінарному режимі) .

1. 4 . Організація освітнього процесу.
2. Стан і розвиток мережі закладу.
У школі функціонували такі профільні класи:
-

10-А, 11-А класи – українська філологія;

-

10-Б, 11-Б класи - іноземна філологія (англійська/французька).

На поглибленому рівні вивчалися такі предмети :
-

англійська мова - 4-А, 4-В, 5-В;

-

математика – 9-А клас,

-

дві іноземні мови (англійська і французька) –5- Б, 9-Б, 10-Б, 11-Б класи.

1. 4 . Організація освітнього процесу.
2. Стан і розвиток мережі закладу.
Було організоване варіативне навчання:
-

8-А, 8-Б кл. - факультатив з української літератури «Звичаї та обряди українського народу
в контексті художньої літератури»;

- 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б, 8-А, 8-Б, 9-Б кл. - факультатив з української мови «Українознавство»;
- 9-В клас - факультатив з біології «Генетика» і з трудового навчання «Технологія виготовлення
виробів для інтер’єру технікою клаптикового шиття»;
- 10-А, 11-А кл. - факультатив «Фінансова грамотність»;

- 11-А, 11-Б кл. - факультатив з математики;
- 11-А кл. – факультатив «Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції».
На вивчення курсу «Етика» було виділено 0,5 годин на тиждень в 5-А, 5-Б, 5-В класах.
У 10-А класі, на підставі заяв учнів, у якості вибірково-обов'язкових предметів викладалися
інформатика та технології
у 10-Б класі - інформатика та мистецтво.

Початкові класи працюють за типовими навчальними
планами НУШ та за педагогічною технологією Росток

Соціальний захист
Адміністрація школи сприяє організації заходів соціального захисту всіх здобувачів освіти.
Але на особливу увагу заслуговують діти пільгових категорій .
У 2020-2021 навчальному році в нашій школі навчалося :
-Дітей-сиріт та позбавлених батьківської опіки -12 усіб;
-Дітей з багатодітних родин -41 особа;
-Дітей з малозабезпечених родин – 9 осіб;
-Дітей,батьки яких є учасниками АТО-21 особа;

-Дітей з інвалідністю – 14 осіб;
-Дітей з неповних сімей (мати-одиначка) – 23 особи;
-Дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб – 86.
Ці діти отримували безкоштовні сніданки на суму 26 грн. протягом року.
Також слід зазначити, що гаряче харчування (на суму 10,80 грн.) протягом року було організоване для учнів
1-4 кл.

Безкоштовні сніданки (гарячі обіди) протягом
року отримували 317 осіб.
Категорія

Вартість обіду

Кількість учнів

Учні 1-4 кл.

10,80

213

ВПО

26,00

73

АТО

26,00

17

Діти, що
знаходяться під
опікою

26,00

11

Діти з
малозабезпечених
сімей

26,00

10

Діти
26,00
військовослужбовців
підшефної частини

4

Всього

327

Розподіл

учнів

за

групами

з

фізичного

виховання має такий вигляд:

• основна група – 532 учн. – 83%

• підготовча група – 113 учн. – 17%
• спеціальна група – 18 учн. – 3%
• звільнені від занять – 0 учн. – 0%

депутата міської ради Байдалу
В.В., нашого надійного товариша та
помічника, який нам постійно допомагає. У
кінці навчального року наші діти отримали
від Віталія В’ячеславовича
Хочу подякувати

- грошові винагороди випускники 9-х та 11-х класів, що проявили себе в
навчанні та громадській діяльності (4 учні : Ситенька Д.,11-Б кл., Кара В.-11Бкл., Кашель Д.-11-Акл., Ятківська С.9-Б кл.).
- запрошення на відвідування міських атракціонів усі випускники 9-х та 11х кл.

У 2020/2021 навчальному році закінчили
№

Клас Кількість учнів

1

9

63

2

11

35

З них на високому рівні 36 учнів - 12% (4-11 кл.).
Свідоцтво з відзнакою отримала 1 уч. – Ятківська Софія (9-Б кл).
Золоті медалі – 2 учні: Кара Вероніка (11-Б кл.),Ситенька Дар’я (11-Б кл.).
Предмети, які обрали випускники:
№

Предмет

Кількість
випускників

№

Предмет

Кількість
випускників

1

Хімія

1

5

5

2

Англійська
мова

25

Українська
мова

6

Фізика

2

3

Математика

35

7

Біологія

7

4

Українська
мова та
література

30

8

Географія

17

9

Історія
України

27

Працевлаштування 2019-2020 н.р. випускників 11-A класу
№

Прізвище, ім’я
учня

Форма навчання

1.

Андрющенко К.

Держзамовлення

КПІ спец.: прикладна механіка

2.

Апанасенко К.

Контракт

Навчається за кордоном, США.

3.

Бевз В.

Держзамовлення

НАУ, факультет аеронавігації електроніки та телекомунікації
спец.: автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

4.

Герасименко С.

Контракт

м. Київ Українсько-американський університет «Конкордія», факультет менеджмент та
менеджмент інформаційних технологій
спец.:менеджмент

5.

Карпец А.

Держзамовлення

УКМА факультет соц. наук і соц. технологій
спец.: міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

6.

Клименок Є.

Контракт

Держ. Універ. Телекомунікацій
факультет комп’ютерні науки
спец.:штучний інтелект

7.

Комиса Д.

Контракт

БДПУ, факультет гуманітарно-економічний
спец.: менеджер

8.

Костинич С.

Контракт

БДПУ, факультет філології і соц. комунікації
спец.: журналістика

9.

Лошкарьов Д.

Контракт

БДПУ, факультет фізичного виховання
спец.: тренер з виду спорту

10.

Лебедев В.

Контракт

ХНУРЕ, факультет комп’ютерні науки

11.

Леміш А.

12.

Лукашко І.

Контракт

БДПУ, факультет гуманітарно-економічний
спец.: фінанси і банківська справа

13.

Лущіц В.

Контракт

м. Торунь Польща Університет ім. М. Коперника (ІМК), факультет гуманітарних наук
спец.: англійська філологія

Держзамовлення

Працевлаштування

КПІ, факультет електроніки
спец.: мікро- та наносистемна техніка

Працевлаштування 2019-2020 н.р. випускників 11-A класу
№

Прізвище, ім’я
учня

Форма навчання

Працевлаштування

14.

Ляшенко Г.

Держзамовлення

КПІ, прикладна механіка автоматизація та роботизація
механ. систем.

15.

Мельничук П.

Контракт

м. Київ НУХТ, факультет економіки та управління
спец.:реклама і зв’язки з громадськістю

16.

Перкова Д.

Контракт

Нац. Мед. Унів. ім. О.О.Богомольця
спец.:медицина

17.

Славська А.

Контракт

КНУКІМ , факультет зв’язки з громадськістю і журналістика
спец.: PR

18.

Церинг Л.

Контракт

НУБИП факультет гаманітарно-педагогічний
спец.: міжнародні відносини

19.

Федан М.

Контракт

БДПУ, факультет економічний
спец.: економіст

Працевлаштування 2019-2020 н.р. випускників 11-Б класу
№
1.
2.

Прізвище, ім’я учня
Боадя Євген
Веремєєнко Марія

Форма навчання
Працевлаштування
бюджет
БДПУ, факультет фізвиховання
бюджет
БДПУ, факультет філології та соціальних комунікацій

3.
4.

Гергель Денис
Гришина Діана

контракт
контракт

БДПУ, факультет психології
Запорізька політехніка, факультет «Міжнародний туризм»

5.

Кіосєв Максим

контракт

Дніпропетровський національний університет внутрішніх
справ, факультет «Правоохоронна діяльність»

6.

Колесникова Аліна

контракт

Дніпропетровський університет митної справи і фінансів,
факультет «Готельно-ресторанної справи»

7.

Колесникова Анастасія

контракт

Київський національний університет, факультет комунікації …

8.

Кондратьєв Микола

контракт

Херсонський морський коледж держ. академії

9.

Надточа Олександра

бюджет

Бердянський економіко-гуманітарний коледж БДПУ (повар)

10.
11.

Печников Дмитро
Підгірний Владислав

контракт
контракт

12.

Смирнова Анна

контракт

БДПУ, факультет журналістики
Київський університет ім. Шевченка, факультет «Інформ.
технології»
Польша, Університет Лазанського (вивчення польської мови)

13.

Сосновський Владислав

бюджет

Бердянський ДПУ, факультет філології та соц. комунікації

14.

Холобцева Ганна

бюджет

Бердянський центр проф.-техн. освіти (перукар-манікюрн.)

15.

Хомченко Діана

контракт

Львівська політехніка факультет «Музеєзнавство,
пам`ятникознавство»

16.

Чінікалов Данило

бюджет

БДПУ факультет фізико-математичний

3. Кадрове забезпечення навчального закладу:
За підсумками 2020-2021 н.р. у ЗОШ №2 працює
51 педагог. З них:
• Вища категорія, вчитель - методист – 10 (19%)
• Вища категорія, старший учитель – 17 (33%)
• Вища категорія – 3 (6%)
• І категорія – 8 (16%)
• ІІ категорія – 6 (12%)
• Спеціаліст - 7 (14%)
• бібліотекар – І категорії
• психолог – І категорії
• педагог-організатор – спеціаліст
• соціальний педагог – спеціаліст
Педагогічний стаж учителів :
9 вчителів мають педагогічний стаж понад 30 років.
7 більше 10 років.
2 вчителі – більше 5 років.
3 вчителі - до 5 років.


Атестація педагогічних працівників
Встановлення їх кваліфікаційної категорії
відповідно до рівня кваліфікації.
Стажу педагогічної роботи та результатів.

Активізації їх професійної діяльності.
Стимулювання
вдосконалення.

до

професійного

само-

Безперервної фахової освіти.
Підвищення
рівня
компетентності,
майстерності та ефективності роботи.

• У 2020-2021 н.р. пройшли чергову атестацію 8 педпрацівників:
• Скиртач Н.В., Тарасенко М.В., Хрієнко В.Л. – підтвердили свої кваліфікіаційні
категорії.
• Золотухіна Н.В., Іванюта Т.В., Ганзина В.О., Рудченко А.А. підвищили.
• Чуйко

А.М.

перенесено

чергову

атестацію

у

зв’язку

довготривалою

непрацездатністю.
• Атестаційна компанія пройшла відповідно до нормативних документів.
Педагоги провели презентаційні уроки, творчі звіти узагальнили матеріали
ППД.

Реалізації шкільної науково-методичної теми та вирішенню
головних завдань методичної роботи були підпорядковані
засідання педагогічної ради, шкільних методичних
об’єднань та динамічних груп.
1.ШМО учителів словесності (керівник Жук Г.Г.)
2.ШМО учителів іноземних мов (керівник Мельничук С.І.)
3.ШМО учителів фізико-математичного напряму (керівник Павловська І.М.)
4.ШМО учителів початкової ланки (керівник Ганзина В.О. )
5.ШМО учителів фізичної культури (керівник Мітяненко О.В.)
6.ШМО учителів трудового навчання (керівник Кіпершлак Р.Б.)

Семінар-практикум Керівник – Яковенко І.В.Тема засідання: «Кава з ароматом
інновацій. Новий погляд. Дистанційне навчання». Особливу увагу було
приділено «Концепції STEAM: майбутнє за природничо-математичною
освітою».
Засідання міської творчої групи з курсу соціально-виховної спрямованості
«Культура добросусідства» пройшло у форматі ділової онлайн-гри. Керівник
міської творчої групи – Ганзина В.О. Тема засідання: «Виховання сучасністю»,
де були розкриті основні аспекти родинного, соціального, шкільного
виховання, а також причини дитячої неуспішності, фобій та страхів.

Школа молодого вчителя
У 2020-2021 н.р. на базі закладу працювала Школа молодого вчителя (керівник
Золотухіна Н.В.) «Сходинки до майстерності», оскільки в наш колектив влилися 5
молодих колег. Протягом року їх підтримували наставники : Кузьменко Є. М.,
Рожкову Р. С. – Мельничук С. І.; Тімченко Є.С. – Хрієнко В. Л.; Лещук А. І. –
Почтар І. М.; Коломієць А. І – Золотухіна Н. В..

“ВЧИТЕЛЬ РОКУ - 2020”
Участь у фаховому конкурсі
вчителя української мови Жук Г.Г.
Жук Г.Г посіла 2 місце в
першому (зональному) етапі.
Вона гідно пройшла 3
випробування в режимі
онлайн : «Дистанційний
урок»,»Майстерклас»,»Тестування».
Сподіваємося, що Конкурс2022 теж знайде своїх героїв.

- Всеукраїнська інтернет-олімпіада з біології «На
урок»–1 уч. –Диплом 1 ст. (уч.Храмцова О.А.);
- Всеукраїнська інтернет-олімпіада з фізики «На
урок»–1 уч. –Диплом 2 ст. (уч.Іванов В.А.);

- Мовознавчий конкурс «Соняшник» - 33 уч. (уч. Жук
Г.Г.);
- Конкурс учнівської творчості «Торуй свій шлях…»
(Москаленко Єгор, 10-Б кл., уч. Анисенко Д.М.);
- Участь у Всеукраїнському онлайн-конкурсі «150 імен
Лесі Українки» - 20 уч. (уч. Скиртач Н.В.)
- Всеукраїнська інтернет- олімпіада з трудового
навчання – 3 уч.-1 місце ( Улюкаєва О. );

- Всеукраїнський конкурс творчих робіт «Літературний всесвіт» - 1учень
(уч.Хрієнко В.Л.);
- Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч» - 75 учнів ( уч.
Мельничук С.І.,Рожкова Р.С.,Тімченко Є.С.,Тарасенко м.В.,Хрієнко В.Л.)
- Всеукраїнська інтернет-олімпіада з англ.мови «На урок»– 41 учень (уч.
Мельничук С.І.,Рожкова Р.С.,Тімченко Є.С.);
- Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» - 11 уч. (уч.Нікітіна
О.С.,Чешун О.О.,Павловська І.М.);
- Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер» - 42 уч.;
- Всеукраїнська інтернет- олімпіада з математики «На урок»– 8 уч. ;
- Всеукраїнський конкурс «Колосок» - 6 уч.-Дипломи 1 ступеня (уч.Храмцова
О.А.);

Результати участі учнів початкових
класів у конкурсах та олімпіадах:
Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» - 66
уч.(уч. Величко М.М., Байрак Н.В., Смолянська
М.В., Яковенко І.В.);
Мовознавчий конкурс «Соняшник» - 29 уч.(
Ганзина В.О.,Іванюта Т.В);
Всеукраїнський конкурс «Колосок» Всеукраїнська інтернет-олімпіада з математики,
ЯДС, української мови ( сайт «Всеосвіта»)
(Величко М.М., Ганзина В.О.)
Слід зазначити про результативну участь наших
діточок у міському Конкурсі ораторського
мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив». Учні
школи вибороли такі місця:
Баранов І. ( 2-В кл.) -1 місце, (уч. Іванюта Т.В.) ;
Гавриньова К., Рудікова Є.(4-Б кл.) -3 місце, (уч.
Яковенко І.В.);
Косенкова М. (9-А кл.) -3 місце,(уч. Мельничук
С.І.);
Ситенька Д. (11-Б кл.) -1 місце, (уч.Хрієнко В.Л.).

Педагоги нашої школи сприяли участі дітей у різного роду
Всеукраїнських, обласних та міських проєктах:

Всеукраїнська онлайн-галерея «Герої очима
дітей» ( «Дмитро Чабанов: перерваний політ»
кер. Анисенко Д.М.);
Всеукраїнський конкурс створення веб-сайтів
“Літературна візитка краю” (Скиртач Н.В.,Костюк
І.В.,Єманакова О.С.);
Всеукраїнський конкурс творчо-пошукових робіт
«Наші. Інженерна історія України» (Нікуліна
Ю.І.,Скиртач Н.В.)
Міська акція з пощиву екосумок – 1уч. (Кашель
Д., 11-а), (уч.Улюкаєва О.Ф.);
Міська виставка новорічних іграшок
(уч.Улюкаєва О.Ф., Горлач Л. В.);
Пошив ліжаків для міського приюту
безпритульних тварин (уч.Улюкаєва О.Ф.);
Обласний конкурс « Знай і люби свій край»
(уч.Улюкаєва О.Ф.,Кіпершлак,Р.Б.);
Всеукраїнський конкурс до Дня козацтва «
Шляхами славетних козаків» (уч.Улюкаєва
О.Ф.,Кіпершлак,Р.Б.);
Виставка образотворчого мистецтва « Учитель та
учні» - роботи учнів Кіпершлак Р.Б.

На базі школи були реалізовані такі проєкти:
- Інженерний тиждень «STEM-весна,2021”, протягом якого були проведені
тематичні уроки та класні години. Була організована STEM-виставка учнівських
поробок.

На базі школи були реалізовані такі
проєкти:

« Квіти для Лесі..»
Літературно-мистецька вітальня «Леся
Українка. Слід на землі…»( до 150-річчя
поетеси). На рівні школи був проведений
цикл тематичних заходів, функціонувала
тематична виставка та фотозона.

На базі школи були реалізовані такі проєкти:
Місячник шкільних бібліотек «Екожовтень»,протягом якого пройшли екоакції,
ігри, уроки літератури рідного краю тощо.

Результати участі школи в проекті
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Онлайн вікторина
«Я знаю все
про спорт»

Квест
«Спортивна
країна»

Учні початкової ланки прийняли
участь у квесті «Спортивна
країна». Діти із захопленням
відповідали на запитання та
виконували рухи, вказані у
завданні. Квест розвинув у
здобувачів освіти пам’ять, увагу,
спритність, реакцію та суттєво
підвищив знання з видів спорту.
Квест «Історія олімпійських
ігор»
Учні 7-9 класів виконували
завдання квесту «Історія
олімпійских ігор». Під час
виконання завдань учні
познайомились з дивовижними
історичними героями та
досконало вивчили «ціну
перемоги».

Ранкове коло
«Розробка таймінгу
робочого дня» - 4-А
Ранкове коло
«Ми одна сім’я»
2-Б

«Збери здорову тарілку»
Завдання 2. Учні повинні були створити «Тарілку здоров’я» Створювали
інтерактивні плакати!

Челендж «Ранковий смайлик»

Виховна та позакласна робота
Протягом 2020-2021 навчального року в закладі
були проведені такі загальні заходи:
День знань
Перші тематичні уроки
Олімпійський тиждень. День здоров’я
Онлайн-марафон дитячої творчості « Тобі,моє рідне місто!..»
Уроки доброти, присвячені Міжнародному Дню тварин

Виховна та позакласна робота
Участь у Всеукраїнському Хеш-тег марафоні
«Безпечна дорога»
Свято до дня учителя
Свято Козацький гарт
Квест до Дня української писемності та мови














Виховна та позакласна робота
День боротьби зі СНІДом
Змагання для учнів 1-4 класів «Нумо, хлопці!», приурочені до Дня Збройних сил
України
Новорічні свята.
Позакласні заходи, присвячені Дню Соборності України «Україна - соборна
держава»
Виховний захід пам'яті героям Небесної сотні
Флеш-моб, присвячений Міжнародному дню рідної мови
Шевченківські дні (творчий марафон «Шевченко на всі віки»)
Святкові заходи до Дня 8 березня тощо

Педагоги та учні закладу брали активну участь у Всеукраїнських та регіональних
акціях, заходах. Так стали учасниками акцій: Протидія торгівлі людьми, 16 днів без
насильства, місячника «Увага! Діти на дорозі» (класні керівники 1-11 класів)
Педагоги закладу шукають нові форми позакласної роботи, які були б цікавими для
дітей, максимально залучали б їх до участі у заході, мали глибокий виховний вплив.
Так міцно увійшли до шкільного життя пізнавальні квести, флеш-моби, ділові ігри,
проектна діяльність, тощо.

Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого
травматизму
Питання безпеки життєдіяльності та запобігання дитячого
травматизму в адміністрації закладу є пріоритетним.
Кожним учителем – предметником проводився інструктаж перед виконанням
завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів на уроках праці,
фізичної культури, які фіксувалися в класних журналах.
Класні керівники щотижня проводять профілактичні бесіди щодо запобігання
дитячого травматизму. Така послідовна та системна спільна діяльність має
свій результат.
Протягом 2020-2021 н.р. в ЗЗСО № 2 під час освітнього процесу в закладі
зафіксовано 1 нещасний випадок з учнем 5-Б класу Татьковим Є. під час уроку
фізкультури.

Нова школа працює на засадах
«педагогіки партнерства».
Місія НУШ – допомогти розкрити та розвинути
здібності, таланти і можливості кожної дитини між
учителем, учнем і батьками.
Мистецтво педагога –
уміння моделювати власний успіх і успіх вихованця.
Любити дитину такою, якою вона є, вірити в дитину, в
її можливості! – кредо вчителів ЗОШ №2

