
1 
 

«Новий навчальний рік – рік 

колегіальної відповідальності!» 

  

О.Фіданян, директор Департаменту   

освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА) 
 

ЗВІТ КЕРІВНИКА  

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І-ІІІ СТУПЕНІВ   

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №243»  

ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА РОБОТУ У 2019-2020 Н.Р. 

перед батьківською громадськістю 

 

1. Підвищення рівня організації освітнього процесу у закладі освіти 

1.1. Створення умов для обов’язкового здобуття початкової, базової та 

повної загальної середньої освіти 

У 2019 – 2020 навчальному році робота середньої загальноосвітньої  

школи  №243 була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», Державного стандарту початкової загальної освіти , 

Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції 

Нової української школи, реалізацію міської комплексної цільової програми 

«Освіта Києва. 2019-2023 роки», інших чинних законодавчих та нормативних 

документів. 

Запланована в минулому навчальному році робота виконана. Вона 

забезпечила розвиток творчості в учнівському та учительському колективах, 

сприяла самореалізації вчителів та учнів. 

Станом на 2 вересня 2019 року кількість учнів становила 918 дітей, на 

кінець навчального року - 930 учнів. Протягом року до школи прибуло 32, 

вибуло 18 учнів. На початок 2020 - 2021 навчального року в закладі 

передбачається 33 класи, із них 1 - 4-х - 16 класів, 5 - 9-х - 13 класів, 10-11-х – 4, 

в яких будуть навчатися 980 учнів. 

Педагогічним колективом середньої загальноосвітньої школи №243 

докладено чимало зусиль щодо розширення й розвитку мережі закладу. За 

останні п’ять років кількість класів зросла на 11 (з 22 до 32), а чисельність учнів 

зросла майже удвічі (на 376), у порівнянні з минулим роком – майже на 10%: 

 

2016-2019 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

22 604 25 684 27 806 31 918 33 980 
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У школі поводиться робота щодо продовження навчання випускниками   9-

х класів для здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до Закону 

України «Про освіту» (ст.35) та Закону України «Про загальну середню освіту» 

(п.6).   

Усі випускники 9,11-х класів 2020 року - працевлаштовані, про що свідчать 

результати наведеної нижче таблиці: 
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Варто зауважити, що протягом останніх двох років більше половини 

випускників 9-х класів продовжують здобувати загальну середню освіту у 

своєму закладі. Тоді як збільшується частка випускників 11-х класів, які 

вступають до ВЗО ІІІ-ІV р.а., але й тих, які не продовжують навчання у вищих 

закладах освіти. 

Саме тому, одним із пріоритетних завдань педагогічного колективу 

закладу є проведення ранньої діагностики учнів 6-7 класів та обов’язкової 

діагностики учнів 8-9-х класів щодо професійного самовизначення, 

допрофільної підготовки у 5-9-х класах. 

 

1.2. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо  

впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний 

процес. 

У закладі створюються умови для організації варіативності навчання та 

вживаються заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій в 

освітній процес. Так, допрофільна підготовка здійснювалася за  навчальним 

планом для  поглибленого  вивчення  англійської мови у 5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А 

класах, української мови – у 6-Б класі, вивчення математики на профільному 

рівні у 10-А класі, англійської та української мов – у 10-Б класі, історії України - 

для учнів 11 класів. 

У 2019-2020 н.р. 1-А, 2-А, 3-А, 4-А класи працювали за науково-

педагогічним проектом «Інтелект України» (уч. Власюк О.І., Ісаєнко Ю.В., 
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Ширман Н.В., Дупліхіна А.О.). З 20202-2021 н.р. програму НПП «Інтелект 

України» буде продовжено для учнів 5 класу.  

Продовжується  дослідно-експериментальна  робота на всеукраїнському 

рівні  над  темою «Моделювання  навчально-виховного  процесу  паралельного  

вивчення двох  іноземних  мов  з  І  класу в  загальноосвітній  школі». У 2019-

2020 н.р. в експерименті беруть участь 3 класи: 4-Б, 3-Б та 3-В (уч. Зеленська О.І., 

Балик А.Р., Вишатицька М.Л., Дроненко І.В.), яким охоплено 89 молодших 

школярів (19% учнів початкової школи). 

Враховано побажання батьків за результатами анкетування у 2018-2019 

н.р. та з 01.09.2019 року відкрито  клас з  поглибленим  вивченням  англійської  

мови  (5-А клас, уч. Месенко О.К., Балик А.Р.). У 2019-2020 н.р. англійську мову 

поглиблено вивчали більше 150 учнів (43%) основної школи. 

У старшій школі для учнів 11 класів запроваджено універсальний профіль 

з підсиленням предметів: українська мова та література, історія України, 

англійська мова, математика, для учнів 10-х класів запроваджено вивчення на 

профільному рівні математики (10-А), української та англійської мов (10-Б). 

За індивідуальними освітніми програмами навчалося 5 учнів з особливими 

освітніми потребами, з яких 3 – в інклюзивних класах на підставі висновків ІРЦ 

(6-В, 7-Б, 9-Б класи), 2 – за індивідуальною формою навчання (педагогічний 

патронаж) на підставі довідок ЛКК (1-Б, 2-Г класи). 

Педагогічним колективом протягом 2019-2020 н.р. проводилася плідна 

робота щодо підвищення ефективності освітнього процесу. За підсумками 2019-

2020 н.р. якість навчальних досягнень учнів 3-11 класів становить 82,5 %, що на 

5,8% більше ніж у І семестрі 2019-2020 н.р, та  на 7,8 % вище, ніж у 2018-2019 

н.р. Учні 1-2 класів не оцінювалися. 

Зокрема, якість навчальних досягнень учнів 3-4-х класів за підсумками 

2019-2020 н.р. становить 87% , що на 6% більше, ніж у 2018-2019 н.р. . 

На високому рівні мають навчальні досягнення  36 учнів 3-4 класів, що 

становить 15,7% це на 70% більше, ніж у І семестрі 209-2020 н.р., та на 7% 

менше, ніж у 2018-2019 н.р. Найбільше учнів, які навчаються на високому рівні 

у: 4-А класі – 8 учнів (учитель Ширман Н.В.), 3-А – 7 учнів  (учитель Дупліхіна 

А.О),  3-Б - 6 учнів  ( учитель Дончук Л.М.), 3-В -7 учнів ( учитель Москаленко 

І.А.), 3-Г – 2 учні  ( учитель Вітько Ю.Р.), 4-Б -2 учні (учитель Бойко М.С.) та 4-

В - 4 учні (Мусієнко В.Б.). 

Поряд з тим є учні , які навчаються на високому рівні , але мають одну 

оцінку достатнього рівня, зокрема у 3-А класі Головач Катерина  з математики  ( 

учитель Дупліхіна А.О), 3- Б класі – Жетлухін Гліб з англійської мови  (учитель 

Балик А.Р.), 4-Б клас- Савчук Олег  з української мови ( учитель Бойко М.С.) 

На достатньому рівні закінчили 2019-2020 н.р. 162 учнів 3-4-х класів (71 
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%), на середньому і початковому рівнях - 30 школярів (13 %), що показало 

підвищення якості знань учнів на 6 % та на 7 % вищі показники середнього і 

початкового рівнів знань у порівняні з 2018-2019 н.р. 

За показником середнього балу успішність учнів початкової школи за 

2019-2020 н.р. становить 8,2 бали, як і в попередньому 2018-2019 н.р. У рейтингу 

успішності учнів 3-4-х класів за середнім балом трійку лідерів  сформували: 4-А 

клас – 9,2 балів (кл.керівник Ширман Н.В.), 3-А та  3-В класи – відповідно по 8,8 

та 8,7 балів ( кл. керівники Дупліхіна А.О., Москаленко І.А. ). Найменші 

результати рейтингу – 7,4 та 7,5 балів у      4-В (кл. керівник Мусієнко В.Б.) та 3-

Г класів (кл.керівник Вітько Ю.Р). 

У 5-11-х класах навчалося 445 учнів, що  на 62 більше, ніж у 2018-2019 

н.р.  

Зокрема, якість навчальних досягнень учнів 5-11-х класів за підсумками 

2019-2020 н.р. становить 67% , що на 5% більше, ніж у 2018-2019 н.р. . 

На високому рівні мають навчальні досягнення  20 учнів 5-11 класів, що 

становить 4% це на 7% менше, ніж у 2018-2019 н.р. Найбільше учнів, які 

навчаються на високому рівні у: 5-А класі – 7 учнів (кл.кер. Месенко О.К.), 6-А 

– 3 учнів  (кл. кер. Янкова Д.Б.),  7-А - 3 учнів  (кл. кер. Дроненко І.В.). По 2 

«відмінники» навчаються у 8-А ( кл.кер. Зеленська О.І.) та 10-Б класах  ( кл.кер. 

Присідько Л.М.), по 1 – у 6-Б та 10-А класах ( кл. кер. Грибовська Л.М., Козленко 

Ю.І.). 

Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» нагороджено: 5-

А класі -7 (Йолкіна Марія, Сохатська Дарина, Савченко Вероніка, Шленчак 

Анна, Байдачна Софія, Власенко Вікторія, Калініченко Софія), у 6-А класі – 3 

учня  (Нікітченко Надія, Дьяченко Єгор, Месенко Олександра), 7-А класі – 3 

(Костенко Дмитро, Костенко Олександр, Кривошей Владислав), 8-А класі - 2 ( 

Іващенко Марія, Якименко Дар’я), 10-Б – 2 учня (Берестовська Софія, Левчук 

Олена), 10-А класі – 1 (Гордашко Катерина), 6-Б  класі-1( Чорнат Мирослава). 

Свідоцтво з відзнакою отримала учениця 9 –Б класу Осуховська Марія. 

На достатньому рівні закінчили 2019-2020 н.р. 278 учнів 5-11-х класів (63 

%), на середньому і початковому рівнях - 147 школярів (33%), що показало 

підвищення якості знань учнів на 5 % та показників середнього і початкового 

рівнів знань на 16% у порівняні з 2018-2019 н.р. 

Необхідно звернути увагу, що за І семестр 2019-2020  н.р. був  високий 

відсоток учнів, які мали  бали початкового рівня, але на кінець 2019-2020 н.р. 

цей відсоток знизився до 2 % . Так,  оцінки початкового рівня отримали такі учні: 

Гуменюк Артур учень 7-б класу ( класний керівник Тітаренко Д.Ю.), Аксьонова 

Альона учениця 9-Б класу (кл. керівник Коренська В.А.), Батрак Вероніка 

учениця 8-Б класу (класний керівник Власова А.Г.). 
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За показником середнього балу успішність учнів основної та старшої 

школи за 2019-2020 н.р. становить 8,1 балів, що на 0,7 балів вище, ніж у 

попередньому 2018-2019 н.р.  Рейтинг успішності учнів по класах за 2019-2020 

н.р. показує, що за середнім балом cеред 5-11 класів трійку лідерів сформували: 

5-А клас – 10,8 балів (кл. керівник Месенко О.К.), 7-А клас – 9,1 балів (кл.кер. 

Дроненко І.В.), 6-А клас – 9,1 балів (кл.кер. Янкова Д.Б.). Останні позиції 

займають: 8-Б клас – 6 балів (кл.кер. Власова А.Г.), 7-Б клас – 7,1 балів (кл.кер. 

Тітаренко Д.Ю.), 6-В клас - 7,2 балів (кл.керівник Малкіна Л.М.). 

Звертаємо увагу, що серед «аутсайдерів» рейтингу – класи, де працюють 

класні керівники, серед яких багато досвідчених вчителів-методистів, старших 

вчителів, вчителів вищої категорії. Виходить, що педагоги не налагодили 

комунікацію між собою та батьками, несистематично інформують батьків про 

результати навчальних досягнень учнів, не порушують питання на рівні шкільної 

ради профілактики, не знайшли в своєму арсеналі тих методів і форм, які б 

змусили учнів навчатися значно краще, а рівень успішності став значно вищий. 

Моніторинг успішності по предметах, що викладаються в основній і 

старшій школі, дає можливість виявити рівень навченості учнів 5-11 класів. 

Досить високими є показники якості знань учнів з фізкультури – 91,5% 

(уч. Щеглюк Р.С., Крижановська Т.О., Лисов О.Ю., Топчій В.Є.), 

природознавства – 81,5% (уч. Тітаренко Д.Ю.), технологій – 83,2% (уч. 

Ходзицька І.Ю., Чхало В.І.).  

Найнижчими є показники якості знань із зарубіжної літератури – 39% (уч. 

Мельник В.О., Грибовська Л.М.), фізики – 44,8% (уч. Крупко Л.В.), геометрії та 

алгебри – 49,7 % та 53,1% (зокрема, в уч. Малкіної Л.М. 31,7% та 36,8%). 

За результатами  зовнішнього незалежного оцінювання учнів 11-х класів 

ЗЗСО №243 протягом 2017-2019 років спостерігалася позитивна динаміка. Як 

показує рейтинг шкіл Києва, результати ЗНО у закладі за 2019 рік вищі на 81 

позицію у порівнянні з 2017 роком. Тоді як за останній рік, результативність 

проходження ЗНО учнями 11 класів знизилася на 55 пунктів.  

У першу чергу це пояснюється низькими показниками успішності за 

середнім балом учнів 11-Б класу (кл.кер. Крупко Л.В.), які за загальношкільним 

рейтингом посіли 12 місце із 16 (7,4 балів, по закладу - 8,1).  

Крім того, проблемою загальноосвітньої школи є відсутність відбору до 

10-х класів, низька мотивація випускників, недостатня співпраця вчителів з 

батьками щодо контролю за успішністю і відвідуванням учнів випускних класів. 

Відповідно низьким будуть результати вступу випускників до вищих навчальних 

закладів -  90%. 

1.3. Організація різних форм позаурочної роботи. 

Для виявлення і підтримки творчих здібностей учнів передбачено  

організацію додаткових занять з окремих предметів, введення факультативів та 
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індивідуальних та групових занять з математики й української мови та 

літератури, історії України, медіа- та фінансової грамотності. Із задоволенням 

учні школи відвідують  гуртки та спортивні секції. Діти, які мають артистичні 

дані, залучаються до різноманітних загальношкільних заходів, є переможцями 

конкурсів малюнків, виставок робіт.    

Важливе місце у роботі з обдарованими дітьми займає їх підготовка до 

Всеукраїнських учнівських олімпіад. Так, у  шкільному етапі предметних 

олімпіад у 2019 році взяло участь 361 учнів ( 81 % від загальної кількості учнів 

5-11 класів), що на 13 % більше, ніж у 2018 році. Переможцями І (шкільного) 

етапу стали 201 учень (56% від загальної чисельності учасників), які взяли участь 

у ІІ (районному) етапі. Але лише 20 їх учасників  (10% від загальної чисельності) 

стали переможцями, а 14 – узяли участь у ІІІ етапі. У міських (ІІІ етап) 

предметних олімпіадах взяли участь 14 (1,5%)  учнів 8-11 класів закладу. 

Найбільше учасників ІІІ етапу (8) – з трудового навчання, по 2 – з хімії та 

зарубіжної літератури, по 1 – української мови та фізики.  За підсумками міських 

олімпіад, переможцями та призерами стали 3 учні (21% від кількості учасників 

ІІІ етапу) з трудового навчання.  

За останні три роки у рейтингу предметів по школі за кількістю призових 

місць на Всеукраїнських учнівських олімпіадах показав, що найбільше 

переможців маємо з трудового навчання  (уч. Ходзицька І.Ю. та Чхало В.І. ), 

серед яких: учениця 11-А класу Павліш Софія, учні 11-Б класу Дідківський Андрій 

та Лозінський Вадим. Щороку маємо призерів міських олімпіад з хімії (уч. 

Калита Н.М.), зокрема, учень 9-А класу Гаврилюк Олександр, та зарубіжної 

літератури (уч. Мельник В.О.), а саме: учениця 10-А класу Івашура Христина, 

учениця 11-А класу Павленко Сніжана, учениця 9-Б класу Осуховська Марія. 

Однак, жодного переможця олімпіад не підготовлено з англійської мови, 

математики, фізики, історії, правознавства, інформатики, образотворчого 

мистецтва.             

Крім того, учні школи брали участь у районних Всеукраїнських 

конкурсах та  змаганнях. Також можна визначити високі результати І (шкільного) 

етапу Міжнародних конкурсів ім.Петра Яцика та Т.Г.Шевченка : із 66 учасників (10% 

від загальної кількості учнів 3-11 класів) 16 учнів стали їх переможцями (24% від 

загальної кількості учасників), 8 призерами. Найбільше учасників серед 5-11 класів 

підготували: вчитель української мови та літератури Якушко Т.Ю. (8), Присідько Л.М. 

(6), Козленко Ю.І. (5), по 2 учня – учителі Грибовська Л.М., Губіна І.С., 3 учня – учитель 

Абрамчук Л.В. Із 16 учнів 3 представляли заклад на ІІ (районному) етапі Міжнародних 

конкурсів і всі стали переможцями. Перемогу у ІІІ (міському) етапі здобула учениця 11-

А класу Павліш Софія (уч. Козленко Ю.І.). 
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У 2019-2020 навчальному році продовжило роботу шкільне наукове товариство 

«Ерудит», яке працювало за  відділеннями. У  секції  фізика та астрономія   було 

представлено чотири роботи (пед. керівник Крупко Л.В.), у секції англійська  

філологія одна робота  (керівник  Зеленська О.І.), у секції біологія дві роботи (керівник 

Коренська В.А.) та у секції  філологічно- історичного циклу - одна робота ( керівник 

Мушинський В.І.). 

Слід відзначити високий рівень підготовки робіт та результативності 

виступів на І етапі конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учениці 11-А 

класу Павленко Сніжани  у секції «Історія України» (пед. керівник Мушинський 

В.І.),  учениці 10-А класу Гордашко Катерини у секції « Медицина» (пед. керівник 

Коренська В.А.), учня 7-А Кривошея Владислава у секції «Фізика та астрономія» 

(пед. керівник Крупко Л.В.).  Журі конкурсу-захисту відзначило актуальність та 

прикладний характер цих досліджень та високий рівень захисту. Науково-

дослідницькі робіти, представлені на конкурсі,  відповідали вимогам щодо 

написання та оформлення науково-дослідницьких робіт, в яких були присутні 

самостійні науково-експериментальні дослідження учнів. 

 

2. Заходи щодо зміцнення і модернізації матеріально-технічної бази школи. 

Сьогодні держава інвестує в освіту і ми це вже відчуваємо. Для 

підготовки закладу освіти до нового 2020-2021 навчального року та продовження 

впровадження реформи Нової української школи у 2020 році за рахунок 

бюджетних коштів поліпшено матеріально-технічну базу закладу, зокрема 

придбано 4 комплекти учнівських парт та меблі для 1-х класів, мультимедійне 

обладнання, дидактичні засоби для вчителів 1-х класів. Забезпечено заклад 

необхідними санітарно-гігієнічними засобами для навчання школярів в умовах 

обмеженого карантину, замінено на нові парти у 12 кабінетах основної та 

старшої школи. Загальна сума використаних бюджетних коштів за 2020 рік 

становить понал 1 млн. грн.  

Крім того, за підтримки депутата Київради В.М. Мондриївського 

придбано лінолеум для заміни підлоги у 5-В, 6-Б, 7-В класах (каб. 209, 224, 206), 

за підтримки депутата Київради Ю.В. Крикунова придбано ламінат для заміни 

підлоги у 7-Б класі (каб.303), подарункові набори до Дня знань для учнів 1-4 

класів на загальну суму понад 150 тис.грн. 

У рамках договору про співпрацю, підписаного між управлінням освіти 

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, громадською 

організацією «Епіцентр дітям» та ЗЗСО №243, та за фінансової підтримки 

компанії «Епіцентр К» для організації роботи соціально-спортивної школи 

Фонду «Реал Мадрид»» на базі закладу здійснено комплекс робіт з підготовки 

навчальної бази, зокрема: ремонт спортивної площадки, навчального центру, 



8 
 

укомплектованого сучасним обладнанням та меблями, майстерні для технічних 

видів праці, оновлено розмітку у спортивному залі, придбано спортивний 

інвентар, здійснено благоустрій території на загальну суму понад 3 млн.грн. 

За ініціативою учнів громада школи взяла участь у ГБ-2019, ГБ-2020, в 

результаті чого для поліпшення шкільного освітнього простору отримали 3 

телевізора та 6 диванів для зон відпочинку, настільні ігри, лави для внутрішнього 

подвір’я на загальну суму понад 70 тис.грн. У цьому році підготовлено ще 3 

проєкти для участі у ГБ-2021, що стосуються покращення матеріально-технічної 

бази навчальних кабінетів старшої школи, спортивних залів. 

Завдяки діяльності Громадської організації "Надія", заснованої 

батьківською громадою школи, у 2019-2020 н.р. закуплено господарських 

матеріалів й надано послуг на суму 34 777, 27 грн. 

Над оновленням матеріальної бази та створенням необхідних умов для 

повноцінного навчання і виховання учнів плідно попрацювали тандем «класні 

керівники-батьки». Слід відзначити належну підготовку класних приміщень 

зусиллями батьківських громад у 5-А (кл. кер. Маншиліна М.В.), де батьками 

проведено ремонтні роботи стін, підлоги, замінено радіатори тепла, придбано 

жалюзі, та 8-А класах (кл. кер. Дроненко І.В.), де  проведено ремонтні роботи 

стін, оновлено панелі. 

Крім цього, до нового навчального року на «відмінно» збережено класні 

кімнати  1-Б класу (кл. кер. Бойко М.С.), 2-А класу (кл. кер. Власюк О.І.), 2-Б 

класу (кл.кер. Карпенко І.С.), 2-Г класу (кл.кер. Страшинська Т.М.), 3-А класу 

(кл.кер. Ісаєнко Ю.В.), 3-Б класу (кл.кер. Гуменюк Н.І.), 4-А класу (кл.кер. 

Дупліхіна А.О.), 4-Г класу (кл.кер. Вітько Ю.Р.), 10-А класу (кл. кер. Мельник 

В.О.). 

Однак, для покращення  функціонування навчального закладу необхідно 

здійснити у першу чергу: оснащення навчальних кабінетів мультимедійними 

комплексами з доступом до мережі Інтернет,  капітальний ремонт  рекреацій 

основної та старшої школи, харчоблоку, актової зали, малого спортивного залу, 

санітарних приміщень, вестибюлю, заміну водогонів підвальних приміщень, 

закінчення робіт з утеплення та оновлення фасаду школи. 

Виконаний обсяг ремонтних робіт з підготовки ЗЗСО №243 до 2019-2020 

н.р.: 

№ Види та обсяги 

робіт 

Приміщення Виконавець Терміни 

виконан

ня 

Фінансування 

1. Реставрація та 

лакування 

підлоги 2 

поверху 

Коридор  

ІІ поверху 

поч. школи 

Підрядна 

організація 

Серпень Компенса-

ційна орендна 

плата ПНЗ 

«Німецько-
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початкової 

школи 

українська 

міжкультурна 

школа в місті 

Києві» 

2. Заміна підлоги, 

шпалер, 

батарей, 

реставрування 

панелей, 

придбання 

жалюзі 

каб.208 Батьківська 

громада 

класу 

Серпень Батьківські 

кошти 

3. Реставрування 

панелей, стін 

каб.221 Батьківська 

громада 

класу 

Серпень Батьківські 

кошти 

4. Встановлення 

підвісної стелі, 

фарбування 

стін, заміна 

лінолеуму, 

дверей 

Каб. 102 Підрядна 

організація 

Серпень Спонсорські 

кошти 

5. Ремонт 

спортивної 

площадки 

Спортивна 

площадка за 

школою 

Підрядна 

організація 

Липень-

серпень 

Спонсорські 

кошти 

6. Заміна 

освітлення на 

території 

школи, заміна 

частини огорожі 

Територія 

школи 

Підрядна 

організація 

Серпень Спонсорські 

кошти 

7 Поновлення 

розмітки 

великого 

спортивного 

залу 

Великий 

спортивний 

зал 

Підрядна 

організація 

Серпень Спонсорські 

кошти 

 

3. Заходи щодо забезпечення закладу освіти педагогічними кадрами. 

У 2019 – 2020 навчальному році у загальноосвітньому навчальному 

закладі І-ІІІ ступенів «Середня загальноосвітня школа №243» Подільського  

району  м. Києва  працювало 59 педагогічних працівників, у тому числі: 

директор, 3 заступники директора, 43 вчителі, 5 вихователів ГПД, 3-асистенти 

учителя,  2 педагога – організатора, практичний психолог, бібліотекар, керівники 

гуртків. 

У закладі  освіти 29 (56%) від загальної кількості педагогів мають вищу 

освіту спеціаліста, 11 (21%) - магістра, 12 (23 %)- середню спеціальну освіту або 

продовжують навчання. 
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Якісний склад педагогічного колективу: 

1) Кваліфікаційні категорії: 

 «спеціаліст» - 14 педагогів 

 «спеціаліст ІІ категорії» - 5 педагогів 

 «спеціаліст І категорії» - 8 педагогів 

 «спеціаліст вищої категорії» - 17 педагогів. 

 «бакалавр» - 8 

2) Педагогічні звання: 

 «Старший учитель» - 11 педагогів 

 «Учитель – методист» - 6 педагогів 

 «Відмінник освіти» - 5 педагогів. 

Характеристика педагогічного колективу за віком: 

 До 30 років – 11 педагогів; 

 Від 30 до 40 років – 15 педагогів; 

 Від 40 років  - 17 педагогів; 

 Пенсійного віку  - 9 педагогів. 

У закладі освіти в основному сформований педагогічний колектив, так як 

майже третина педагогів тривалий час працюють у школі за власним вибором та 

покликом серця, а третина – це молоді спеціалісти, які мають велике бажання 

втілювати реформу Нової української школи в життя. Адміністрацією школи 

було вжито  необхідних заходів  щодо забезпечення навчального закладу 

кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільності їх розстановки. 

Одним із провідних аспектів із забезпечення високого методичного й 

професійного рівня діяльності педагогічного колективу є підвищення 

кваліфікації та атестація педагогічних працівників. У 2019-2020 навчальному 

році отримали свідоцтво про підвищення  кваліфікації 9 вчителів, пройшли 

атестацію - 9 вчителів. 

За результатами атестації одному вчителю присвоєно педагогічне звання 

«учитель-методист» та  підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну 

категорію «Спеціаліст вищої категорії» (уч. початкових класів Дончук Л.М.), 

одному вчителю присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічне звання «старший учитель» (уч. історії та етики Хоменко 

Н.О. ), одному вчителю присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І 

категорії» та педагогічне звання «старший учитель» (уч. початкових класів 

Ісаєнко Ю.В.), двом  учителям підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєне педагогічне звання 

«учитель-методист» (уч.трудового навчання Чхало В.І..та уч. хімії  Калита Н.М.) 

, трьом  педагогам підтверджено раніше присвоєну  кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст вищої категорії»  та раніше присвоєне педагогічне звання «старший 
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учитель» ( уч. української мови та літератури Губіна І.С. , уч.зарубіжної 

літератури Мельник В.О., уч.математики Малкіна Л.М.), одному педагогу 

підтверджено  одинадцятий тарифний розряд (уч.початкових класів Дупліхіна 

А.О.). 

У 2019-2020 н.р. методична робота в загальноосвітньому навчальному 

закладі І-ІІІ ступенів «Середня загальноосвітня школа №243» Подільського 

району м. Києва здійснювалась відповідно до законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», Державних стандартів початкової, базової та 

повної загальної середньої освіти, Концепції Нової української школи, положень 

і рекомендацій, викладених в нормативних документах, згідно з річним планом 

роботи школи, наказом по школі від 01.09.2018 № 213 «Про організацію 

методичної роботи в школі у 2019-2020н.р.» з урахуванням індивідуальних 

можливостей та запитів вчителів, їх методичної підготовки та професійного 

рівня. Педагогічний колектив продовжив працювати над реалізацією методичної 

теми «Реалізація формули нової школи як платформи для успішної 

самореалізації особистості дитини». 

Протягом 2019-2020 н.р. було організовано роботу 6 шкільних 

предметних методичних об’єднань (початкової школи, історико – філологічного 

циклу, іноземних мов, природничо-математичного циклу, художньо – 

естетичного циклу та фізичної культури та спорту) та методичного об’єднання 

класних керівників. 

Згідно з перспективним та річним планом роботи школи педагогічний 

колектив навчального закладу працював над реалізацією 8 цільових проектів: 

«Єдиний   інформаційний  простір у  школі», «Інновації у сучасній школі», 

«Обдарована дитина», «Освіта без кордонів», «Профільне навчання», «Я маю 

право!», «Педагогіка партнерства», «Національно-патріотичне виховання: 

учень –  особистість, інноватор, патріот».    

З метою підвищення рівня кваліфікації вчителів та мотивації до 

інноваційної діяльності на шкільному рівні  проводились наступні методичні 

заходи:  

- практичний семінар « STEM урок: перехід до компетентісної моделі 

навчання» (ЗД НВР Хоменко Н.О.),  

- майстер- класи «Використання ігрових технологій на уроках історії» 

(учитель Мушинський В. І.),  «Розвиток критичного мислення учнів у 

процесі навчання» (учитель Крупко Л. В.), 

- шкільна практична онлайн-конференція «Моделювання  навчально-

виховного  процесу  паралельного  вивчення двох  іноземних  мов  з  І  класу 

в  загальноосвітній  школі» . 
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Усі зазначені заходи відбулися на достатньому організаційному та 

методичному рівнях.  

Протягом 2019-2020 н.р. проводилася плідна робота щодо підвищення 

ефективності освітнього процесу під час карантинних обмежень, пов’язаних із 

захворюванням на COVID-19 (березень-травень 2020 року). Так, у закладі 

організовано дистанційне навчання на основі використання інформаційних 

технологій та електронних платформ.  На сайті закладу створено платформу 

Google, на якій учителями розміщувались завдання та інструктивні матеріали до 

уроків у розділі «Дистанційне навчання» для учнів, які не мають доступу до 

мережі Інтернет. Для учнів, які мали доступ до мережі Інтернет працював 

електронний розклад «Онлайн-уроки», де розміщувались посилання для учнів на 

онлайн-уроки на платформі Zoom, тестування на платформах «На Урок», 

«Всеосвіта», «Мій урок»,  та електронний класний журнал.  

Протягом року частина вчителів школи брали участь у конкурсах, 

консиліумах, експериментальній роботі. Так, учитель початкових класів 

Ширман Н.В. взяла участь і стала Лауреатом ІІІ (міського) етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року-2019» у номінації «Учитель образотворчого 

мистецтва». 

Учитель початкових класів Ісаєнко Ю. В. є учителем-тренером НУШ 

Подільського району, якою на базі закладу було проведено курси підвищення 

кваліфікації НУШ для вчителів 3-х та 4-х класів (2018, 2019 рр.). 

Учитель трудового навчання Ходзицька І. Ю. є постійним учасником всіх 

заходів районного та міського рівнів, які проводяться  управлінням освіти, 

інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. Грінченка. Вона є 

співавтором підручників-переможців у конкурсах підручників з трудового 

навчання, членом редакційної ради газети «Трудове навчання», член комісії з 

надання грифів при МОН України, методист, кореспондент при інституті ім. Б. 

Грінченка, керівник проєктів для учнів 5-9, 10-11 класів, голова журі ІІ та ІІІ 

етапів, член журі ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового 

навчання (обслуговуючи види праці).   

Учитель англійської мови Зеленська О. І.  протягом навчального року 

активно співпрацювала з видавництвом  «Макміллан»  щодо реалізації завдань 

навчання дітей у класах з поглибленим вивченням англійської мови. Учитель 

фізики та астрономії Крупко Л. В. є постійним членом журі І етапу конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт, укладачем завдань для проведення 

контрольних робіт для   учнів-членів МАН, членом журі щорічного міського 

конкурсу юних знавців природничих наук. Учитель німецької мови Дроненко 

І.В. очолила роботу шкільного мовного клубу «Німецька без кордонів» у рамках 

співпраці з Німецько–українською міжкультурною школою в місті Києві, де 
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щотижня відбувалися інтерактивні заняття, тренінги для удосконалення 

німецької мови учнями 6-7 класів. Учителі української мови та літератури 

Присідько Л. М., Козленко Ю. І.  та англійської мови Зеленська О. І. є членами 

журі ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів. 

 

4. Соціальний захист,  безпека життєдіяльності учасників навчально-

виховного процесу. 

У загальноосвітній школі № 243 у 2019-2020  н.р. навчалося 4 дітей – 

сиріт, 3 – із малозабезпечених сімей, 33- дітей, батьки яких є учасниками АТО, 

1- дитина, батько який загинув в АТО,  11 - дітей, потерпілих від аварії на 

Чорнобильський АЕС, 39- дітей із багатодітних родин, 11 – дітей-інвалідів, яким 

приділялася особлива увага з боку адміністрації та педагогічного колективу 

школи. Усього – 104 учнів (11 % від загальної чисельності у школі). 

У 2019 - 2020 н.р. гаряче харчування отримували 517 учнів, з них 

безкоштовні сніданки – 484 (1-4 класи) та 33 (1-11 класи пільгових категорій, з 

яких 3- діти-сироти, 2 – малозабезпечені, 20– діти із сімей учасників АТО, 8 – 

дитина-інвалід). Вихованці ГПД отримували гарячі обіди за батьківські кошти.

 Шкільним психологом Рига О.М.,  проводилася робота в діагностичному 

та консультативному напрямку. Так, за поданням класних керівників 

проводилося обстеження учнів, які мають проблеми у засвоєнні програмового 

матеріалу та відхилення у поведінці. З батьками таких дітей проводилися 

співбесіди.  

 Найбільше звернень до психолога протягом 2019-2020 н.р. було: 

- з боку батьків (21) з таких питань: підвищення мотивації учнів до 

навчання (5), психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами 

(1), взаємовідносини «вчитель-учень» (2), взаємовідносини «батьки-діти» (4), 

взаємовідносини «педагоги-батьки» (1), суїцидальна поведінка дітей (2), робота 

з дітьми «групи ризику» (6); 

- з боку педагогів (16) з таких питань: взаємовідносини «вчитель-учень» 

(1), готовність до навчання та труднощі у навчанні (2), взаємовідносини 

«педагоги-батьки» (2), адаптація дитини до нового колективу (1), «професійне 

вигорання» педагогів (5), психологічний клімат в учнівському колективі (5); 

- з боку дітей (8) з таких питань: труднощі у навчанні (2), взаємовідносини 

«вчитель-учень» (1), взаємовідносини «батьки-діти» (2), самовдосконалення, 

розвиток власних здібностей і компетенцій (1), суїцидальні роздуми (2). 

 Внаслідок психологічного анкетування та консультацій з вчителями і 

вихователями було створено банк даних, до якого увійшли діти схильні до 

правопорушень, що поставлені на внутрішньошкільний облік - 16 дітей, які 

систематично здійснюють правопорушення, мають девіантну та адиктивну 
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поведінку.  З батьками таких дітей проводилися співбесіди. До роботи з цією 

категорією учнів були залучені класні керівники, вихователі, шкільний психолог, 

батьки, адміністрація.   

 Проводилась індивідуальна робота з учнями та їхніми батьками шляхом 

відвідування сімей, обстеження житлово-побутових умов та сімейного 

мікроклімату, проведення бесід з питань профілактики правопорушень та 

виконання Закону України “Про загальну середню освіту”, направлялися листи 

та пакети документів у Службу у справах дітей та Сектор ювінальної превенції з 

метою притягнення батьків учнів до адміністративної відповідальності за 

невиконання батьківських обов’язків, інформації та звіти з цих питань 

заслуховувались на нарадах при директорові, учнів – правопорушників 

заслуховували на малій педагогічній раді, на засіданнях ради з профілактики 

правопорушень.  

 Значна увага протягом навчального року приділялася питанням безпеки 

життєдіяльності учасників навчально – виховного процесу та попередженню 

дитячого травматизму. З учнями закладу перед та після канікул проводився 

цільовий інструктаж і фіксувався в журналах інструктажів з безпеки 

життєдіяльності в кабінетах та спортзалі. Питання безпеки життєдіяльності дітей 

обговорювалися на класних батьківських зборах, висвітлювалося на шкільному 

сайті. 

Класні керівники 1 – 11 класів регулярно проводили профілактичні бесіди 

щодо запобігання дитячого травматизму, безпеки життя в побуті, в громадських  

місцях та місцях масового скупчення людей. Проводилися додаткові бесіди за 

фактами нещасних випадків з учнями району, міста.  

Протягом 2019-2020 н.р. у навчальному закладі  випадки травматизму з 

учнями під час освітнього процесу без складання актів немає , але були 3 випадки 

зі складанням акту НН (Колотюк Іван, уч.4-А кл., Косовець Олександр, уч. 6-А 

кл., Ремньов Артем, уч.  2-В класу), тоді як у 2018-2019 н.р. таких випадків було: 

без складанням акту -1, зі складанням акту НН - 2. 

Питання щодо безпеки життєдіяльності учнів та запобігання дитячого 

травмування обговорювалися на педраді, нарадах при директору, засіданнях 

ШМО класних керівників та вихователів. 

За результатами медичного огляду із 918 учнів школи основну групу 

здоров’я мають 721 (78,5%), підготовчу - 165 (18%), спеціальну 20 (2,2%), 

звільнені від занять фізкультурою- 12 (1,3%). 

Навчально-матеріальна база закладу освіти з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учнів на задовільному рівні,  відповідає нормативним вимогам і 

дозволяє проводити роботу з питань захисту життя і здоров’я в надзвичайних 

ситуаціях на належному рівні. 



15 
 

5. Організація виховної роботи та національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді. 

Відповідно до плану роботи школи №243 на 2019-2020 н.р. виховний 

процес  будувався за такими пріоритетними напрямами: національно – 

патріотичне, художньо – естетичне, родинно – сімейне, екологічне, морально – 

правове і превентивне виховання; профілактика правопорушень; формування 

здорового способу життя; сприяння творчому розвитку особистості; учнівське 

самоврядування. 

Протягом 2019-2020 н.р. питання виховної роботи розглядалися на 

засіданнях педагогічних рад, зокрема: «Роль педагога у формуванні громадсько 

активної особистості сучасного учня» (жовтень, 2019), «Аналіз відвідування 

учнями школи за 1 семестр 2019-2020 н.р. (січень, 2020). 

Протягом навчального року були проведені традиційні шкільні заходи: 

свято Першого дзвоника «Крок з дитинства  у майбутнє», Олімпійський урок (за 

участю заслуженого майстра спорту України, кавалера ордена княгині Ольги ІІІ 

ступеня, багаторазової чемпіонки Європи та Світу, срібної призерки Всесвітніх 

ігор 2017 року Іванни Березовської та майстра спорту України міжнародного 

класу, дворазової чемпіонки світу серед юніорів Карини Колеснік), День 

Учителя, виставка поробок «Осінні мотиви», Осінній бал першокласників, День 

української писемності та мови, Конкурс для учнів 5-11 класів “Міс та містер 

Осінь”, цикл Новорічно-Різдвяних свят ( Конкурс на кращу новорічну іграшку, 

Новорічно-різдвяне дійство, благодійний ярмарок, Новорічно-розважальна  

вистава для учнів 1-4 класів «Новорічні  пригоди»), День зустрічі Весни, Свято 

до 8 Березня, Шевченківські дні, День пам'яті та примирення (онлайн), День 

вишиванки (онлайн), Свято Останнього дзвоника (трансляція прямого ефіру). 

Головною подією в  І семестрі 2019-2020 н.р стало відзначення  35-річчя 

заснування Середньої загальноосвітньої школи N243. До свята готувалася вся 

шкільна родина. Були оформлені фотозони, музей фотографій «Від минулого до 

сьогодення», виставка  шкільного приладдя та  актова зала,  що передала 

неповторну святкову атмосферу. Пройшли учнівські  флешмоби привітань «Нам 

– 35», спортивні змагання  між вчителями та учнями, де перемогу здобули 

вчителі. Кульмінацією урочистих заходів стала  святкова концертна програма  

«Зустріч через роки». 

Варто відзначити події навчального року, до яких були проведені заходи 

національно-патріотичного спрямування: 

- День Державного прапора України та святкування 28-ї річниці 

Незалежності України (урочисте зібрання  за участю представників Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації , управління освіти Подільської 
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районної в місті Києві державної адміністрації та військовослужбовців 

101окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України). 

- День Захисника України ( урок мужності «Герої серед нас» за участю 

військовослужбовців 101окремої бригади охорони Генерального штабу 

Збройних сил України , інтерактивні перерви для молодших школярів "Для вас, 

наші захисники!",  турнір із стрільби , спортивні естафети «Козацькі забави»). 

- День Гідності та Свободи України (радіогазета «День національної 

гідності та свободи», тематичні виховні години  в 1-11 класах, екскурсії до 

шкільної Зали «Герої незалежності» для учнів 3-4 класів, патріотична перерва 

«Усі ми – вільні, усі ми – гідні» для 2-10 класів) 

- День Збройних Сил України (урочисте зібрання «Гордість, Слава та 

Міць України»» за участю військовослужбовців 101окремої бригади охорони 

Генерального штабу Збройних Сил України,  проведення виховних годин 

«Збройні Сили України наші захисники» в 1-11 класах). 

-     День Соборності України (урочистому зібранні "УКРАЇНА НАВІКИ 

ЄДИНА!" за участю заступника голови Подільської районної в місті Києві 

державної адміністрації Миколи Григоровича Дубовика, військовослужбовців 

101 окремої бригади охорони Генерального штабу) 

-    До вшанування пам’яті Героїв  Крут (виховні години «Крути: і сум, і 

біль, і вічна слава»). 

-   День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. ( 

"Жива пам'ять людських сердець" зустріч з учасником бойових дій в 

Афганістані, полковником Михайлом Григоровичем Вертушковим  учнів 10-х 

класів, для  8-11-х класів проведено Урок Мужності "У житті завжди є місце для 

подвигу " за участю учасника бойових дій в Афганістані, генерал-майора 

Володимира Гавриловича Лішавського). 

-   День рідної мови (проведено  квест "Ми любимо українську мову" 

учителем Грибовською Л.М. для учнів 5-х класів,  онлайн-конкурс знавців мови 

учителем  Маншиліною М.В., виставку-конкурс малюнків "Наша мова солов'їна', 

вікторина "Словограй" учителем Абрамчук Л.В.). 

-  До вшанування Героїв Небесної Сотні  пройшов Патріотичний марафон 

миру серед учнів 1-11 класів (інтерактивні перерви, виховні години,  зустріч 

учнів 9-10 класів з учасниками Майдану "Небесна Сотня: Герої не вмирають", 

відкритий тематичний  урок  історії в 10-х класах). 

-  День зустрічі Весни (майстер-класи по оздобленню обрядового печива 

та кексів, малювання весняних пташок, виготовлення привітальних листівок для 

мам, бабусь, заплітання коси та водіння хороводів із закликанням весни в 1-4 

класах, свято-конкурс «Весну зустрічаємо, косу заплітаємо», учасницями якого 
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були дівчатка 1-4 класів. Свої образи (етнографічний та сучасний ) вони 

представляли у відео сюжетах, танцях). 

- День пам’яті та примирення і 74-річниці перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні (участь в онлайн флешмобі #Ми _пам’ятаємо).  

-День української вишиванки  (участь в онлайн флешмобі 

#Моя_вишиванка , онлайн майстер-класи та уроки творчості й майстерності 

«Вишивана моя Україно!» в 1-4 класах) 

Варто  відзначити  благодійну діяльність  шкільної родини. Вдруге 

вчителі, учні та батьки беруть участь у Всеукраїнському Дні Добрих справ. 

Проведено акції "Підтримай дитину" та "Буккроссинг" (були зібрані речі, 

художні книги, іграшки, солодощі для учнів нашої школи та  дітей з 

інвалідністю). 

Учні початкових класів постійно беруть участь в акціях «Малюнок на 

фронт», «лист Герою». Активно працює волонтерська діяльність в 3-Б класі 

(класовод  Дончук Л.М.) та в групах продовженого дня 1 -4 класів (вихователь 

Литовченко Ю.В.), учні постійно передають малюнки, листівки, поробки, 

солодощі бійцям зони ООС. 

Слід зазначити, що проведені  заходи мали великий емоційний вплив і 

відіграли значну роль у вихованні моральних та патріотичних  почуттів учнів. 

Приділяється увага до підготовки та участі учнів  у міських, районних  

виховних  заходах:   

- загальноміський флешмоб «Зупинимо булінг разом»; 

- міській патріотичній вишкіл-грі «Козак-квест»; 

- IV Київський дитячо-юнацький Форум М18 "Менші 18 - ми можемо 

більше!" 

- районні туристичні змагання «Козацькі манівці»; 

- районні військово-спортивні змаганнях з вогневої підготовки 

«Снайпер Подолу», присвячені Дню Збройних Сил України; 

- ІІ (міському) етапі  конкурсу КВПУ швейного та перукарського 

мистецтва «Ситцева рапсодія» (переможці конкурсу: ІІ місце – учениця 11-А 

класу Павліш С.,ІІІ місце –учениця 11-А класу Сінькова В., І місце з онлайн-

голосування - учениця 10-А класу  Мельник А.); 

- міський конкурс КВПУ швейного та перукарського мистецтва 

«Кулінарний калейдоскоп» (переможці конкурсу: Гран-прі, як найчисельніша 

команда від закладів,  ІІ місце- учень 9-А класу Пастернак Ілля, ІІІ місце - 

учениця 11-А класу  Павліш С., учениця 8-А класу Абрамова А., учениця 6-Б 

клас Вакуленко А., учениця 6-Б класу Миронюк В.); 
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- міський  конкурс КВПУ швейного та перукарського мистецтва 

«Чарівний локон» (переможці конкурсу: ІІІ місце – учениця 9-А  класу Макарець 

Катерина , ІІІ місце – учениця 8-Б класу Сторожук Діана. 

- районний конкурс читців «Поетична зірка» (учениця 4-А класу  

Степурко К. посіла ІІІ місце у номінації «Індивідуальне художнє читання»). 

- конкурс дитячого малюнку "Героям Слава!", проведеного за 

ініціативи депутата Київради В.М. Мондриївського та Управління освіти 

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації серед шкіл 

.Переможцями стали: Петрів Д., ученицю 8-а класу, Кацуба С., учениця  7-а 

класу, Цевонюк А., учень 5-в класу,  Фузік Д., учениця 2-в класу. 

- творчий конкурс "Різдвяні вечорниці" за підтримки депутата 

Київради Валентина Миколайовича Мондриївського серед шкіл 45,63,243 . 

Переможцями стали: 2 місце в 1 віковій категорії – Ткачук Є., учениця 3-Б класу 

та 2 місце в 2 віковій категорії – Гордашко К., учениця 10-А класу. 

-  районні спортивні змагання з футболу , міні-футболу для дівчат, 

відкритий Новорічний кубок з волейболу серед учнів шкіл Подільського району 

м. Києва  за ініціативою Подільської районної в місті Києві державної 

адміністрації та депутата Київради Валентина Мондриївського (команда дівчат 

посіла І місце, команда хлопців – 3 місце ) , баскетболу (команда у складі: 

учениця 8-Б класу Філанчук Д. , учениця 8-Б класу  Сторожук Д., учениць 6-Б 

класу Пилипчук А.  посіли 3 місце), шахів, тенісу (команда у складі:  учениця 9-

Б класу Озерська В., учня 9-А класу Литвин В., учень 8-Б класу Солопенко К.  

посіли 1 місце). 

 У 2019-2020 н.р. з боку класних керівників увага приділялося краєзнавчій 

та художньо-естетичній  роботі з учнями. Було організовано такі екскурсії: 3 

екскурсії в музеї (Природничий музей – 7-А, 7-Б кл., музей історії – 9-А кл.);  6 

автобусних  екскурсії (фабрика «Ялинкових прикрас»- 2-В,2-Г,3-В,3-Г класи, 

Китаєво – 10-Б кл., Страусина ферма- 3-Г кл., фабрика «Рошен» - 1-А,2-А кл., 

хлібокомбінат «Кулиничі» - 1-А кл.), 3 походи в кінотеатри Києва (1-А, 5-А,6-А 

кл.), 2 пішохідні екскурсії по місту  – 6-В, 10-Б), 1 похід в  районну бібліотеку № 

123 – 2-Б  кл., 1 похід в боулінг  5-В кл.) 

 У 2019-2020 н.р. активно у цьому напрямі працювали  класні керівники 

1-А класу Власюк О.І. та  3-Г класу Вітько Ю.Р. На жаль, жоден класний керівник 

не організував похід до театрів м. Києва. 

У рамках  реалізації Всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я 

маю право!»   пройшли  такі заходи: Всеукраїнський тиждень "Школа без 

булінгу, сім'я без насильства - 365" (Уроки Добра, учнівська акція «Стоп 

Булінг»), уроки дружби, виховні години в 1-11 класах «Мої права та обов’язки»; 

години спілкування "Мій світ без насильства ", "Зрозуміти іншого" до 
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Міжнародного дня інвалідів, Тиждень правових знань правовий турнір "Я маю 

право!", в якому змагалися збірні команди 9-х, 10-х, 11-х класів та збірної 

команди учнів ПНЗ "Німецько-українська міжкультурна школа в місті Києві" ; 

відеолекторії  за участю представників Міністерства юстиції України, Сектора 

ювінальної превенції, заходи, спрямовані запобіганню та протидії булінгу. 

Робота з цієї тематики буде продовжуватись також у 2020-2021 н.р. 

     У рамках проекту «Педагогічне партнерство» робота з батьками 

здійснюється за напрямками: індивідуальна робота, день відкритих дверей, 

конференція, батьківські зустрічі, родинні свята, засідання Ради школи, тренінги 

для батьків, анкетування. Під  час батьківських зустрічей розглядалися питання 

організації дозвілля дітей, запобігання вживання дітьми алкогольних, 

наркотичних речовин, поширення пияцтва, наркоманії, правопорушень, проявів 

насилля в сім’ї та  булінгу.  

Батьківська громадськість  активно долучається  до  участь в організації та 

проведенні загальношкільних заходів, а саме: благодійний ярмарок «Щедри дари 

осені», кулінарний конкурс, «Освітній Хакатон -2019», ювілей школи, 

голосування за проєкти ГБ. 

 

24.09.2020 

 

Директор школи       Л.О.Матвєєва 

 

 

 
 


