
Звіт директора Новоселицького ЗЗСО №3 І-Ш ступенів – опорного 

закладу Коки Сергія Анатолійовича про свою діяльність на посаді 

протягом  2020-2021н.р. 

  Шановні присутні!  

Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки 

роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2020-2021 

навчального року. Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», 

наказу МОН України від 23.03.2005 №178 «Про затвердження примірного 

Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та 

громадськістю», Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівник 

навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність на загальних 

зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, громадськості. Мета 

звіту : залучити батьків до участі у керуванні освітнім процесом;   зробити відкритою 

інформацію про життя школи; посилити ресурс довіри з боку батьків. 

            Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася 

Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими 

обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними 

актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального 

закладу. 

І.Загальна інформація про школу. 

     Новоселицькій ЗЗСО №3 є комунальною власністю Новоселицької міської ради. 

Управління та фінансування здійснюється відділом освіти, якому делеговані 

відповідні повноваження. З 02.10 .2020 року на базі Новоселицької ЗОШ №3 І-ІІІ 

ступенів утворений  опорний заклад з філією  Строінецькій НВК 

В школі налічується 23 класи, яких в початковій ланці – 9, в основній – 11, 

в старшій – 3. Школа працює за кабінетною системою: української мови і 



літератури, англійської мови, зарубіжної літератури, хімії, географії, історії, 

трудового навчання, математики, біології, фізики, 2 кабінети інформатики. 

 Кадрове забезпечення школи здійснено у повній у відповідності з 

навчальним планом роботи школи. Навчання здійснюється українською мовою 

за 5 денним режимом роботи. На початок 2020/2021 навчального року – 43 

вчителя, що складає 100% від потреби кадрового забезпечення. Переважна 

більшість учителів працездатного віку – 37 (86%), пенсійного віку – 6 (14%).  

При розстановці кадрів враховується фахова освіта і кваліфікація вчителя. 

Позитивними тенденціями є: стабільність кадрового складу, наявність фахової 

підготовки у всіх працівників. Більша частина педколективу, а це 28 учителів має 

вищу кваліфікаційну категорію та звання, що говорить про значний досвід 

колективу, поряд с тим за останні роки колектив суттєво омолоджується 5 

вчителів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Середнє тижневе 

навантаження педагогічних працівників по школі становить 22 год. Двоє вчителів 

початкової школи успішно пройшли Сертифікацію педагогічних працівників. 

 Протягом 2020-2021 року  прослідковується  позитивна  динаміка щодо 

набуття вчителями навичок користувача комп'ютером. Вчителі оволоділи 

різними програмами і платформами для проведення уроків під пас дистанційного 

навчання. Одним з важливих діяльностей протягом минулих років є продовження 

впроваджень в освітній процес процес інформаційно -  комп’ютерних технологій. 

 

ІІ. Організація освітнього процесу. 

      В організації освітньої діяльності Новоселицький ЗЗСО №3 І-ІІІ ступенів – 

опорний заклад керується Конституцією України,  Законами України «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепцією Нової української 

школи та іншими законодавчими актами України,  Положенням про 

загальноосвітній навчальний заклад, власним Статутом, перспективним та 

річним планами.  Одним із пріоритетних напрямів роботи Новоселицького 



ЗЗСО №3 – ОЗ є навчання, виховання й розвиток учня   - як 

конкурентоспроможного випускника.   У школі наявні списки обліку дітей 

шкільного віку затверджені в установленому порядку з дотриманням 

інструктивних вимог.Освітній процес в цьому навчальному році було 

організовано відповідно до освітньої програми та робочого плану школи. 

           Одним з основних  завдань  й полягає в тому, щоб  зробити навчальний 

заклад конкурентоспроможним, в якому дитина буде розвиватись по особистій 

траєкторії, де створені оптимальні умови для інтелектуального, фізичного і 

духовного розвитку. Навчання завершило 516(508) учнів у 23 класокомплектах , 

середня наповнюваність класів становить 23.4 учнів. 

   З метою задоволення освітніх потреб учнів, поглиблення знань з окремих 

предметів підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, за рахунок 

годин варіативної складової навчального плану було введено додаткові години 

на вивчення предметів : Українська мова, математика , історія тощо. 

У школі існує певна система роботи щодо профільного навчання. Враховуючи 

потреби учнів, бажання батьків та можливості школи у 10-11класах 

сформований філологічний профіль навчання . 

У школі наявні списки обліку дітей шкільного віку затверджені в 

установленому порядку з дотриманням інструктивних вимог; 

• Видано наказ про порядок обліку відвідування учнями навчальних занять, 

згідно з яким організовано виконання Інструкції про порядок обліку дітей 

шкільного віку,  виявлення та запобігання безпричинному пропуску занять 

через внутрішньо класний облік (рапортички, пояснювальні записки, 

довідки, записки та заяви батьків) та загальношкільний (журнал 

відвідування, щотижнева інформація класного керівника відповідні акти 

пропуску учнем школи, заяви батьків) та профілактику спізнень учнів на 

уроки ; 

• У школі дотримується встановлений законодавством порядок 



- прийому в перший клас та при прибутті з іншого навчального закладу; 

- переведення з класу в клас; 

- випуску учнів; 

- організації роботи з дітьми, які мають початковий рівень навчальних 

досягнень. 

  Робочий навчальний план відповідає вимогам «Положення про 

середній загальноосвітній навчальний заклад». В ньому дотримано державні 

санітарні норми в розділі максимально допустимого навантаження на одного 

учня. При його складанні дотримано порядок затвердження та погодження з 

відділом освіти   та педагогічною радою школи. 

 З усіх навчальних дисциплін є навчальні програми затверджені в 

установленому порядку. Календарне планування вчителів відповідає програмам 

та реалізує на практиці навчальний план. 

          

Участь в І етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» 

 

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

ІІм – 1 

вчитель 

2 вчителя, 

призових 

місць немає 

ІІ м – 1 

вчитель 

ІІІ м – 1 

вчитель 

ІІІ м – 1 

вчитель 

 

   На високому рівні відбулися предметні тижні: Олімпійський тиждень (вч. 

Валаш Я.Г., Боднарчук О.В., Крупа О.В.), основ безпеки життєдіяльності (вч. 

Дишкант А.Д.), правознавства ( вч. Кучерява С.І.), інклюзивного навчання (вч. 

Фуштей С.В., Шлапакова І.О., Житарюк Л.В., Тополюк Т.І., Кучерява С.І.),   

Захист України (вч. Кока С.А.), біології та екології (вч. Сакрієр Є.О., Дишкант 

А.Д.). 

 



ІІІ. Результативність освітнього процесу 

 Зміни у суспільстві вимагають кардинальних змін в освіті. Передусім 

зміни мають відбуватися в підготовці дітей до життя й діяльності, що передбачає 

набуття  особистісно життєвої компетентності. Це зумовлює потребу змін у 

роботі з педагогічними працівниками, їх підготовці, перепідготовці, 

методичному супроводі. 

Актуальність проблеми професійного зростання педагогів підтверджено 

Концепцією розвитку освіти України на період 2015-2025 років. 

Професійне зростання педагогів, розвиток їх творчого потенціалу 

забезпечує структура методичної роботи, спрямована на реалізацію методичної 

проблеми школи, на впровадження інноваційної діяльності закладу. 

Метою МР є підтримка творчих якостей вчителя, допомога в подоланні 

труднощів, відкриття шляху до пошуку, ініціативи й творчості. При цьому 

важливо зацікавити педагогів, залучаючи до проведення різноманітних заходів. 

Також у нашій школі практикують крім загальноприйнятих і нестандартні 

форми роботи, які захоплюють вчителів, сприяють розвитку різного роду 

компетентностей, індивідуального стилю, креативно-творчих здібностей. 

 Усі діти мають творчий потенціал, а тому головне завдання кожного 

педагога – створення умов для їхнього розвитку, адже метою навчання в школі є 

виявлення і розвиток здібностей кожного учня, формування духовно багатої, 

вільної, фізично здорової, творчо мислячої особистості, що володіє міцними 

базовими знаннями. 

 А тому реалізація цієї мети залежить від професійної компетенції кожного 

педагога школи. 

 Розвиток педагогічної майстерності вчителя це передумова успіху учня. 

 Методична робота в школі – це система цілеспрямованого фахового 

зростання педагогічних працівників, процес постійного примноження вчителями 

теоретичних знань та практичних вмінь і навичок. 



 Саме тому дирекція школи і профспілковий комітет приділяє велику увагу 

організації освітнього процесу на основі індивідуального підходу навчання і 

виховання, створення атмосфери творчості, високої відповідальності за 

своєчасне виконання кожним працівником школи завдань по формуванню 

творчої особистості. 

 Для реалізації завдань, поставлених перед школою, педагогічний колектив 

продовжить роботу школи над проблемою:  

Використання сучасних освітніх технологій для забезпечення 

сприятливих умов розвитку життєвих   компетентностей учнів. 

Для вирішення цієї проблеми школа ставить такі головні завдання: 

Навчити учнів мислити і вчитися, підвищити рівень навчальних досягнень 

учнів.  

Виховувати загальнолюдські цінності і формувати моральні стосунки 

(виховання почуттів); 

Сприяти зміцненню здоров’я учнів, їхньому фізичному загартуванню 

(виховання здорового громадянина України). 

Навчальний 2016-2017 рік закінчило 413 учнів 1-11 класів, 2017-2018 рік 

закінчило 432 учні 1-11 класів, 2018-2019 рік закінчило 478 учнів 1-11 класів, 

2019-2020 рік закінчило 508 учнів 1-11 класів,  2020-2021 рік закінчило 516 учнів 

1-11 класів. Це 23 класи із наповнюваністю від 13 до 32 учнів. 

Навчання велося українською мовою за програмою 1-11 класів МОН 

України, у режимі однієї зміни п’ятиденного тижня. 

Функціонувало 5 груп продовженого дня. 

Результати інтернет-олімпіад, в яких взяли участь 76 учнів школи,    

показали міцні та ґрунтовні знання, виборовши  180 призових місць  серед 

предметних олімпіад з базових дисциплін. 

 

 



Підсумки  інтернет-олімпіади:    зима - весна 2021 

№ 

з/п 
Клас  П.І.  Предмет Місце 

1. 1

. 
2А 1. Гончарова Таїсія  1.  

Англійська мова І м 

2. 2

. 
2Б 1. Блошко Олександр 2.  

Англійська мова І м 

3. 3

. 
3А 1. Калараш Крістіан 

3.  Українська мова  ІІ м 

4.  
Математика «Супер-

Логік» №5 

ІІІ м 

4. 1

. 

5А 

1. Барателі Максим 5.  
Укр. мова І м 

5.  2. Жук Юлія 
6. 1

. 

Укр.мова «лайфхаки» ІІІ м 

6. 2

. 
3. Каштилян Софія 

7. 2

. 

Укр.мова «лайфхаки» І м 

8.  Природознавство ІІІ м 

7. 1

. 
4. Макаренко Ксенія 

9.  Математика  І м 

10.  Укр. мова  І м 

11.  Історія України І м 

12.  Природознавство І м 

8.  5. Малиновський Роман 
13.  Укр. мова ІІ м 

14.  Природознавство ІІ м 

9.  6. Міхалчан Аліса 
15.  Укр.мова «лайфхаки» ІІ м 

16.  Природознавство ІІ м 

10.  7. Найда Анастасія  17.  Укр.мова «лайфхаки» ІІ м 

11. 2

. 
8. Рошка Єріка  

18.  Укр.мова і література ІІ м 

19.  Укр. мова І м 

20.  Укр.мова «лайфхаки» ІІІ м 

21.  Історія України ІІ м 

22.  Природознавство І м 

9. Сафронієв Марк 23.  Укр.мова і література І м 



12. 3

. 
24.  

Історія України ІІІ м 

13. 4

. 

5Б 

1. Бельчук Олена  

25.  Математика  І м 

26.  Укр.мова І  м 

27.  Укр.мова і література І м 

28.  Укр.мова «лайфхаки» ІІ м 

29.  Природознавство І м 

30.  Історія України І м ІІм 

14. 9

. 
2. Бурдужук Ілля  31.  Укр. мова  І м 

15. 1

0

. 

3. Гульпе Марина 

32.  Математика  І м 

33.  Укр. мова І м 

34.  Укр.мова і література І м 

35.  Природознавство І м 

36.  Історія України ІІІм ІІм 

16. 6

. 
4. Кніжницький Іван 37.  Математика  ІІІ м 

17.  5. Кулаков Ренат 

38.  Укр.мова і література ІІ м 

39.  Укр.мова «лайфхаки» ІІІ м 

40.  Природознавство І м 

18.  6. Міхалчан Дмитро 41.  Історія України ІІ м 

19.  7. Онуляк Катерина  42.  Укр. мова ІІІ м 

20.  8. Підгаєць-Пріску Михайло 

43.  Історія України І м ІІ м 

44.  Математика  І м 

45.  Укр. мова І м 

46.  Укр.мова і література І м 

47.  Укр.мова «лайфхаки» ІІ м 

21.  9. Руснак Євген 

48.  Історія України І м ІІ м 

49.  Укр. мова ІІ м 

50.  Укр.мова «лайфхаки» І м 

22.  10. Руссу Аріна 

51.  Укр.мова і література І м 

52.  Укр. мова  І м 

53.  Укр.мова «лайфхаки» І м 

54.  Природознавство І м 

55.  Історія ІІ м 



23.  11. Щербата Анна 56.  Природознавство ІІІ м 

24.  12. Яворська Юлія 

57.  Математика  І м 

58.  Укр. мова І м 

59.  Історія ІІ м ІІм 

25.  

5В 

1. Албулеса Юрій 60.  Природознавство ІІІ м 

26.  2. Арсеній Євген 61.  Англійська мова ІІІ м 

27.  3. Беженар Нікіта 
62.  Історія України І м 

63.  Природознавсто І м 

28.  4. Гирка Олександр-Микола 64.  Природознавство І м 

29.  5. Лисенко Анастасія 
65.  Історія України ІІ м 

66.  Природознавство ІІІ м 

30.   6. Поштаріца Богдан  67.  Історія України ІІІ м 

31.  7. Ришку Аріана 68.  Історія України ІІІ м 

32.  8. Слєпцова Олександра 69.  Історія України ІІІ м 

33. 1

. 6А 
1. Кукуряк Ілля 

70. 1

. 
Укр. мова  І м 

71.  Всесвітня історія І м 

72.  Укр. література ІІ м 

34.  2. Паладій Станіслав 73.  Історія України ІІІ м 

35.  

6Б 

1. Кіцен Анна 
74.  Географія  ІІ м 

75.  Всесвітня історія  ІІІ м 

36.  2. 
Цимбал Андрій 76.  Укр.мова ІІ м 

77.  Всесвітня історія   І м 

37.  

7А 

1. 

Галак Богдана  78.  Хімія  І м 

79.  Історія України  ІІІ м 

80.  Англійська мова ІІ м 

81.  Біологія ІІ м 

38. 2

. 

2. Лазар Дмитро 82. 5

. 

Хімія ІІ м 

83. 7

. 

Англійська мова ІІ м 

84.  Укр.мова «лайфхаки» ІІ м 

85.  Історія України ІІІ м 



86. 8

. 

Географія  ІІІ м 

39.  3. Лозовінський Євген 87.  Хімія ІІ м 

40.  4. Петрень Селена 88.  Історія України ІІІ м 

41.  5. Трифенко Тетяна 89.  Біологія ІІІ м 

42. 3

. 

7Б 1. Нікітович Владислав 90.  Англійська мова ІІІ м 

43. 5

. 

2. Твердохліб Євгеній 91.  Математика  І м 

92.  Укр. мова  І м 

93.  Укр.мова і література І м 

94.  Біологія І м 

95.  Білогія «Крок до 

знань» 

ІІ м 

96.  Зарубіжна література ІІІ м 

97.  Хімія ІІІ м 

44.  3. Попеску Олександра 98.  Хімія ІІІ м 

99.  Англійська мова ІІІ м 

100.  Біологія ІІ м 

45.  4. Ротар Кіріл 101.  Англійська мова ІІІ м 

46. 6

. 

8А 1. Добрунік Яна 102.  Хімія ІІ м 

103.  Історія України І м 

104.  Укр. література  ІІІ м 

47. 7

. 

2. Меглей Катерина 105.  Хімія І м 

106.  Історія України ІІІ м 

48. 9

. 

8Б 

1. Варварюк Яна 107.  Хімія ІІ м 

49.  2. Пинзар Дарія 108.  Хімія І м 

109.  Англійська мова ІІ м 

50.  3. Савчук Дана 110.  Хімія І м 

51.  9А 1. Романчук Сергій 111.  Хімія І м 

112.  Укр.мова «лайфхаки» І м 

113.  Укр. мова ІІІ м 

114.  Правознавство ІІ м 



52.  2. Єфтемій Микола  115.  Хімія  І м 

116.  Укр.мова «лайфхаки» І м 

53.  3. Бринзила Марія 117.  Хімія ІІІ м 

54.  4. Ставнічук Вікторія 118.  Хімія ІІІ м 

119.  Біологія ІІ м 

55.  5. Паулаускайте Емілі 120.  Хімія ІІІ м 

121.  Укр. мова І м 

122.  Правознавство І м 

56.    123.  Біологія «Крок до 

знань» 

І м 

57.  6. Фріц Анна 124.  Укр.. мова І м 

58.  9Б 1. Банар Максим 125.  Хімія ІІ м 

126.  Історія України ІІ м 

127.  Правознавство І м 

128.  Укр.мова «лайфхаки» ІІІ м 

129.  Укр.мова і література ІІІ м 

59. U 2. Ботнар Ліна 130.  Укр.мова і література І м 

131.  Укр. мова І м 

132.  Укр.мова «лайфхаки» І м 

133.  Хімія І м 

134.  Географія  І м 

135.  Біологія «Крок до 

знань» 

І м 

136.  Правознавство ІІ м 

137.  Історія України ІІ м ІІм 

60.  3. Кока Максим 138.  Укр.мова і література ІІ м 

139.  Укр. мова ІІІ м 

140.  Хімія І м 

141.  Біологія І м 

61.  4. Кіцак Марія 142.  Укр.мова «лайфхаки» ІІІ м 

62.  5. Матей Юлія 143.  Хімія ІІІ м 

144.  Географія  ІІ м 

145.  Укр.мова «лайфхаки» І м 

146.  Укр.мова і література ІІІ м 



63. У

к

р

.  

6. Нікорич Анастасія 147.  Хімія ІІ м 

148.  Географія  ІІ м 

149.  Історія України ІІІ м 

150.  Правознавство ІІІ м 

151.  Укр. мова І м 

152.  Укр.мова і література І м 

153.  Укр.мова «лайфхаки» І м 

64.  10 

 

1. Альбін Микола 154.  Англійська мова І м 

65.  2. Балан Олександра 155.  Історія України  ІІ м 

66.  3. Гульпак Аріна 156.  Англійська мова І м 

157.  Хімія ІІ м 

67.  4. Зайшлюк Вікторія 158.  Історія України ІІ м 

68.  5. Мінова Марія 159.  Англійська мова І м 

160.  Укр. мова І м 

161.  Історія України ІІ м 

162.  Хімія ІІІ м 

69.  6. Симович Олександр 163.  Хімія ІІ м 

164.  Укр.мова «лайфхаки» І м 

165.  Історія України ІІІ м 

70.  7. Цимбал Євген 166.  Укр.мова «лайфхаки» І м 

167.  Укр.мова ІІ м 

168.  Історія України ІІІ м 

71.  11А 1. Ванзяк Ірина 169.  Історія України ІІ м 

72.  2. Рудько Олександра 170.  Хімія ІІ м 

171.  Укр.мова і література І м 

172.  Укр.мова «лайфхаки» І м 

173.  Історія  України ІІІ м 

73.  3. Слободян Тетяна 174.  Хімія ІІ м 

175.  Укр.мова і література ІІІ м 

74.  4. Тодерішина Дарія 176.  Укр.мова і література І м 

177. 5

. 

Укр.мова «лайфхаки» І м 

178.  Хімія ІІІ м 



 

ІV. Організація і результативність виховної роботи 

      Виховна робота коллективу протягом року середу чнів 1-11-х класів 

будувалася за місячниками згідно Основних орієнтирів виховання та 

формування ціннісного ставлення до суспільства і держави, культури та 

мистецтва, природи, праці, сім’ї, родини та людей, до себе. Основна увага 

педагогів школи протягом проведених місячників (основ безпеки 

життєдіяльності, фізкультури та спорту (у вересні), військово-патріотичного 

виховання (у жовтні), превентивного виховання (у листопаді), патріотичного 

виховання (у грудні)), громадянського виховання (у січні), , морального 

виховання (у лютому), художньо-естетичного виховання (у березні), 

екологічного виховання (у квітні), родинного виховання (у травні)) була 

приділена вихованню у школярів ціннісного ставлення до суспільства та 

держави, сім’ї, родини, людей,  національно-патріотичному та моральному 

вихованню, формуванню в учнів патріотизму та національної самосвідомості, 

військово-патріотичному та громадянському вихованню, формуванню 

гуманістичних цінностей. 

     У школі проведено ряд заходів відповідного напрямку згідно Методичних 

рекомендацій з виховної роботи на 2020/2021 навчальний рік, як: 

 національно-патріотичне виховання 

 превентивне виховання 

 фізичне виховання 

 художньо-естетичневиховання 

 розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок і культури 

засобами натуралістичної роботи 

75.  11Б 1. Волощук Сергій 179.  Хімія ІІІ м 

76.  2. Паламарчук Софія 180.  Історія України ІІ м 



 підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя 

 професійна орієнтація та допрофільна підготовка. 

  

1. Національно-патріотичне виховання у 2020-2021 н.р. знайшло 

відображення в проведенні заходів, присвячених знаменним датам та 

державним святам, тематичних виховних годинах, уроків пам’яті,  

переглядах відеофільмів, волонтерська робота, конкурсах малюнків, 

відвідуванні музеїв та різноманітних екскурсій видатними місцями 

України. До Дня Захистника Вітчизни було проведено ряд заходів: лінійка 

пам’яті,  змагання «Козацькі розваги». Джури козацького рою 

«Характерники» брали участь у Всеукраїнській спортивно-патріотичній 

грі «Сокіл»(«Джура») та зайняли І місце. 

Ціннісне ставлення до суспільства та держави : 

- З нагоди Дня захисника України проведено дистанційні змагання: 

- Спортивні змагання «Маленькі козаки» - 2-4 класи 

- Спортивні змагання «Козацькі забави» 5-8,; 

- Відкриття військово-патріотичної гри «Сокіл «Джура»» 9-11 класи. 

- Оформлені стенди «14 жовтня-День Захисника України» та «Герої 

не вмирають» 

- Проведені виховні години 1-11 класах відповідно до теми тижня, 

фотофлешмоб #Дякую_захисникам. 

- Благодійна акція «Солдат – захисник Буковини» впродовж жовтня 

місяця; 

- Заходи до Дня гідності і свободи: проведені виховні години з 

учнями, щодо подій на Майдані та вшанування пам’яті Небесної 

сотні, Всеукраїнський конкурс-онлайн на платформі «На урок» до 

Дня Гідності та Свободи, Фоточелендж #Гідний_українець, «Я маю 

право на свободу слова», виставка малюнків «я славлю свою рідну 



Україну»; 

- Заходи щодо вшанування жертв голодомору: години спілкування, 

перегляд відеороликів. Обов’язкове запалення свічок по безвинно 

убитим, Акція «Передай свічку пам’яті»; 

- Проведені виховні години 1-11 класах відповідно до теми тижня. 

 Заходи до Дня гідності і свободи: оформлені стенди, проведені бесіди 

«Зима, що нас змінила», бесіди з учнями, щодо подій на Майдані та 

вшанування пам’яті Небесної сотні, тиха акція «Ангели пам`яті»; 

 Заходи щодо   вшанування жертв Голодомору: години спілкування, 

перегляд відеороликів, виставки фотографій. Обов’язкове запалення 

свічок по безвинно убитим; 

 Участь у районних змаганнях з біатлону до Дня Героїв Крут ІІ м (Федик 

К. – І м., Кожокар М. – ІІІ м.). 

 Проведення Тижня до Дня Соборності: години спілкування, флешмоб 

#Разом_сильніші 

 Участь у заходах до Дня вишиванки та до Дня перемоги 

(відеопривітання). 

 Виховні години до Дня міста «Новоселиця – місто надії»; 

 Відеопривітання з Днем пам’яті та примирення та Днем перемоги. 

2. Превентивне та фізичне виховання 

Ціннісне ставлення до себе, до свого фізичного Я: 

 Проведено «Олімпійський тиждень» врамках якого відбулися такі заходи: 

 Спортивні змагання - онлайн між учнями 1-4, 5-6,7-8,9-11 класів, конкурс 

#Я_рекламую_спорт, #Танцюй_зі_мною, виставка малюнків «Спортивний 

інвентар» (3-А клас); 

 Проведення місячника «Увага! Діти на дорозі» та тижня БЖД: Онлайн 

конкурс «Правила дорожнього руху», відеоролик «Памятай про правила 

дорожнього руху» (УС), відео від батьків про правила ДР із залученням 



поліцейських, виставка малюнків, виховні години  

 Захід для учнів 9-х класів: «Захисти себе  від ВІЛ». 

 Інструктажі та бесіди з безпеки життєдіяльності: з правил поведінки під 

час навчально-виховного процесу: під час уроків, перерв, в їдальні, на 

подвір’ї, в спортзалах та на спортмайданчиках; з правил дорожнього руху; 

поводження з електроприладами, вибухонебезпечними предметами; 

протипожежної безпеки; правил поведінки на воді, у лісі, вдома; щодо 

попередження дорожньо-транспортних пригод; «Обережно, отруйні 

гриби»; «Правила дорожнього руху»; «Мінна безпека»; з профілактики 

шкідливих звичок; «Обережно ожеледиця!»; про обережне поводження з 

вогненебезпечними речовинами; про правила поведінки під час канікул; 

 Тиждень безпеки життєдіяльності: виховні години та перегляд відео «З 

чого починається безпека», відео «Безпека в умовах карантину» (УС), 

участь у Всеукраїнському конкурсі на платформі «На урок» «Безпечний 

інтернет» 

 Тиждень правознавства: виховні години "Знаю права і змінюю світ", 

виставка малюнків «Знай свої права, дитино!» 

 Декада громадянської освіти. В рамках декади проведені конференції для 

старшокласників. 

3. Превентивне та фізичне виховання 

Ціннісне ставлення до себе, до свого фізичного Я: 

 Проведено «Олімпійський тиждень» врамках якого відбулися такі заходи: 

- Спортивні змагання - онлайн між учнями 1-4, 5-6,7-8,9-11 класів, 

конкурс #Я_рекламую_спорт, #Танцюй_зі_мною, виставка 

малюнків «Спортивний інвентар» (3-А клас); 

 Проведення місячника «Увага! Діти на дорозі» та тижня БЖД: Онлайн 

конкурс «Правила дорожнього руху», відеоролик «Памятай про правила 

дорожнього руху» (УС), відео від батьків про правила ДР із залученням 



поліцейських, виставка малюнків, виховні години  

- Захід для учнів 9-х класів: «Захисти себе  від ВІЛ». 

 Інструктажі та бесіди з безпеки життєдіяльності: з правил поведінки під 

час навчально-виховного процесу: під час уроків, перерв, в їдальні, на 

подвір’ї, в спортзалах та на спортмайданчиках; з правил дорожнього руху; 

поводження з електроприладами, вибухонебезпечними предметами; 

протипожежної безпеки; правил поведінки на воді, у лісі, вдома; щодо 

попередження дорожньо-транспортних пригод; «Обережно, отруйні 

гриби»; «Правила дорожнього руху»; «Мінна безпека»; з профілактики 

шкідливих звичок; «Обережно ожеледиця!»; про обережне поводження з 

вогненебезпечними речовинами; про правила поведінки під час канікул; 

 Тиждень безпеки життєдіяльності: виховні години та перегляд відео «З 

чого починається безпека», відео «Безпека в умовах карантину» (УС), 

участь у Всеукраїнському конкурсі на платформі «На урок» «Безпечний 

інтернет» 

 Тиждень правознавства: виховні години "Знаю права і змінюю світ", 

виставка малюнків «Знай свої права, дитино!» 

 Декада громадянської освіти. 

 Участь у конкурсі від платформи «На урок» «День без мобільного 

телефона» (Ім. – 4, ІІ м. – 3, ІІІ м. - 2) 

 Виховні години «Правила поведінки під час весняних канікул» 

 Конкурс на платформі «На урок» «Як це працює?» (І м. – 12, ІІ м. – 10, ІІІ 

м. - 5) 

 Товариська зустріч з баскетболу між Топорівською ЗОШ та 

Новоселицьким ЗЗСО №3- ОЗ; 

 Психологічна година «Компютерна залежність. Чим небезпечний 

інтернет» (5 клас) 

 Психологічна година «Дитино, знай свої права» 



 Психологічна година «Профілактика булінгу як соціального явища в 

шкільному середовищі» (8 клас) 

 Психологічна година «Підготовка до ЗНО» 

Художньо-естетичне виховання. Ціннісне ставлення до культури та 

мистецтва: 

 Свято до Дня знань в онлайн форматі (кл.керівники); 

 Участь у районному конкурсі «Буковинський пересмішник» (ІІІ місце 

район) 

 Шкільний конкурс осінніх композицій «Барви осені»; 

 Відео привітання  до Дня учителя; 

 Участь у районному конкурсі «Галерея мистецтв» (Нікітович Катерина І 

м., Рускан Дмитро ІІ м., Малиновський Роман ІІІ м. на районному етапі) 

 Бібліотечні уроки для учнів 2-го класу «Посвята в читачі»; 

 Знайомство першокласників з правилами користування підручниками 

(Дорофтей Т.А.) 

 РК «Космічні фантазії» (Малиновський Роман ІІ м., Щербатий Максим ІІ 

м. на районному етапі) 

 Заходи до Дня доброти: Фоточелендж «Дарую посмішку», виготовлення 

листівок «Я поділюсь з тобою добротою», виставка малюнків «Доброта 

врятує світ» 

 Бесіда з учнями 10-11 класів «ВІЛ/СНІД – чума ХХІ століття» 

 Шкільний конкурс новорічних композицій; 

 Участь у районному конкурсі новорічних композицій (Штефанеса 

Станіслав (6-Б клас) І місце, Макаренко Ксенія (5-А клас), Малиновський 

Роман  (5-А клас) – І місце на районному етапі, І м. обласний етап, ІІІ м. – 

ІV етап); 

 Свято до Дня Святого Миколая, конкурс декламування віршів (Дорофтей 

Т.А.) 



 Участь у Всеукраїнському конкурсі «Народознавство» на платформі 

«Всеосвіта» 

 Участь у Всеукраїнському конкурсі на платформі «На урок» «Звичаї та 

традиції українського народу» 

 Новорічні свята у класах проведено відповідно до санітарно-

епідеміологічних норм; 

 Тиждень дитячої книги. 

 Участь у конкурсі «Леся Українка крізь призму ХХІ ст.».  

 Участь у марафоні від Молодіжної ради Буковини читання віршів 

Л.Українки. 

 Конкурс «150 імен Л.Українки» (Ім. – 4, ІІ м. – 3, ІІІ м. – 4 (3-А клас) 

 Зустріч з випускниками в онлайн форматі. Виховні години «Історія моєї 

школи» 

 Відеопривітання з Різдвом Христовим від 3-А класу . 

 Заходи до 8 березня. 

 Хаходи до 207-річниці від Дня народження Т.Г. Шевченка: виховні 

години, віртуальна екскурсія в музей, участь у Челенджі читання віршів 

#Шевченку_207 

 Конкурс учнівської творчості: номінація «Література» - Твердохліб Євген 

(Ім. районний етап, І м.обласний етап), номінація «Історія»  - Балан 

Олександра (І м. районний етап). 

 Участь у флешмобі #Писанка_Сhallenge 

 Виставка пасхальних композицій «Великоднє диво» 

 Тиждень духовності 

 Виховні години «Від дерева до книги», «Історія виникнення книг»; 

 Відеопривітання до Дня Європи 

 Свято Останнього дзвоника. 

4. Формування гуманістичних цінностей. Ціннісне ставлення до сім’ї, 



родини, людей: 

 благодійна акція до Дня людей похилого віку, до Дня інваліда (з 21 

вересня та 20 жовтня) 

 Проведено тиждень інклюзивної освіти, в рамках якого відбулися такі 

заходи: 

-конкурс малюнків на тему: " Ми різні - ми рівні".(Тополюк Т.І.) 

- 01.12 – урок у 10 класі, на тему: «Соціальна інклюзія-індикатор рівня 

демократії». (Кучерява С.І.) 

- 03.12-виховна година в 6- А кл. (Шлапакова І.О.).  " Люди з особливими 

потребами, які змінили світ" 

- Перегляд відеофільму " Мотузки"( історія про дружбу з дитиною з ОП) 

- 05.12 виховна година в 6-Б кл. (Шлапакова І.О.). "Крок до зірок" (особлива 

дитина- перш за все, дитина, а потім вже особлива) 

- Перегляд відеофільму " Кастрюлька Анатоля"( чи завжди ми помічаємо людей 

з ОП) 

 Всеукраїнська акція «16 днів проти насилля». В рамках акції 

проведені виховні години щодо запобігання домашнього насилля та 

боулінгу в учнівському середовищі, виховні години для учнів 10-11 

класів «Торгівля людьми», відеореклама «Діти проти насилля», 

відео лекторії «Що таке домашнє насилля та як йому протидіяти». 

 Проведення тижня «СТОП корупція»: виховні години «Боротьба з 

корупцією – справа кожного» (9-11 класи), «Живи чесно» для учнів 

5-8 класів, виставка малюнків карикатур «Голодна корупція та ціна 

хабаря», відео урок для батьків «Протидій корупції». 

- Фотофлешмоб до Дня обіймів у 3-А класі. 

- Відеопривітання з Днем сімї (3-А клас) 

- Відеопривітання з Днем матері від класів. 

Професійна орієнтація та допрофільна підготовка. Ціннісне ставлення до 



праці: 

 Сприяння проведенню профорієнтації представникам ВУЗів, коледжів т а 

технікумів на фейсбук сторінці школи; 

 Співпраця з Центром зайнятості та проведення онлайн-квесту про 

безпечне працевлаштування; 

6. Розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок, культури. 

Ціннісне ставлення до природи: 

 Виготовлення годівничок для птахів. 

 Благоустрій території школи 

 Конкурс на платформі «На урок» «Година Землі» (І м. – 1, ІІ м. – 1, 

ІІІ м. - 4) (6-А клас) 

 Конкурс на платформі «На урок» «Вода є життя» (І м. – 8, ІІ м. – 10, 

ІІІ м. - 9) 

 Тиждень біології. В рамках тижня проведені заходи: «Калейдоскоп 

екологічних загроз», «За життя без сміття», акція «Висади дерево», 

виставка малюнків та виховні години на тему «Ми всі господарі 

природи, тож збережімо її вроду», Конференція 9-х класів до 

річниці трагедії на Чорнобильській АЕС, виховні години та 

віртуальна екскурсія. 

 Челендж «Квітка - Відродження» 

 Виставка малюнків «Наша планета Земля у небезпеці – захистимо 

її» 

 Виставка малюнків до Всесвітнього Дня Землі «Вода джерело 

життя» 

З метою виховання самосвідомості майбутнього громадянина 

України,  забезпечення повноцінного всебічного розвитку школяра, розумового, 

естетичного, фізичного виховання, розвитку природних здібностей учнів, 

задоволення їхніх освітніх запитів, враховуючи сучасні вимоги до виховного 



процесу  у школі створена система творчого розвитку учнів на базі 

особистісного підходу, яка дозволяє здійснювати завдання виховання. На базі 

нашої школи діють гуртки різного напрямку: 

фізкультурно-спортивного: Хореграфічний – керівник Банар І.В.; 

військово-патріотичного: 

 Сокіл «Джура» – керівник Кока С.А. 

 Футбол - Валаш Я.Г. 

 Футбол –Боднарчук О.В. 

 Баскетбол – Раца М.О. 

  «Юні туристи-краєзнавці»- Дишкант А.Д. 

Згідно нормативно-правових документів та планів роботи школи перед 

класними керівниками та класоводами на 2020-2021 навчальний рік були 

поставлені наступні завдання: 

 громадянське та національно-патріотичне виховання учнів; 

 сприяння формуванню в учнів високих гуманістичних цінностей, 

морально-психологічних якостей; 

 виховання в учнів любові до Батьківщини, рідного краю, поваги до 

старшого покоління, ветеранів Другої світової війни, дітей війни, 

переселенців, воїнів-учасників АТО, забезпечення діяльності учнівського 

самоврядування; 

 проведення волонтерської роботи; 

 контроль за відвідуванням учнів; 

 систематична підтримка зв’язку з батьками; 

 виховання культури міжетнічних відносин, підвищення рівня правової 

культури учнів, забезпечення системного вивчення та дотримання 

школярами прав і обов’язків, співпраця педагогічного колективу з 

Учнівською радою та Радою школи щодо формування в учнів активної 

життєвої позиції, моральної культури, толерантної поведінки, уміння 



жити в громадянському суспільстві; 

 превентивне виховання; 

 формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, 

уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу 

життя, підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики 

тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу. 

 профілактика випадків фізичного і психологічного насильства, образ, 

недбалого і жорстокого поводження дітей та над дітьми; 

 профілактика правопорушень; 

 підвищення психологічної культури учнів; 

 впровадження громадянської освіти і виховання в навчально-виховний 

процес; 

 здійснення психологічного і соціального супроводу в умовах 

інклюзивного навчання; 

 підвищення рівня педагогічної майстерності з проблем виховання. 

 

Результати проведення місячників, тижнів, заходів виховної роботи 

обговорювались на засіданнях голів класів та Учнівської ради. 

Протягом семестру у школі працювало ДО «Райдуга» (координатор Здерчук 

В.В., голова обєднання Рудько О. – учениця 11-А класу.), на засіданнях яких 

вирішувалися питання навчання та виховання учнів та  життєдіяльності 

колективу. З початку 2020-2021 навчального року на внутрішньому обліку 

учнів, схильних до правопорушень не було і до кінця навчального року не 

виявлено.  

V. Співпраця з батьками 

Важливим аспектом в роботі педколективу є співпраця з батьками. Виховання 

учня в школі і сім'ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив 

працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення 



найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним 

замовником школи. Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців, 

спілкуються з родиною. Завдяки тісній співпраці з батьками ми можемо покращити 

матеріально-технічну базу школи  Я хотів би подякувати батькам. за тісну співпрацю і 

порозуміння. 

VІ. 3береження і зміцнення здоров'я учнів та працівників. 

Одним з основних завдань школи це збереження і зміцнення здоров'я учнів . 

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для 

раціонального харчування дітей протягом перебування у школі.  Гаряче 

харчування учнів 1-11 класів відбувається згідно заявки на перервах у їдальні школи.  

Велику увагу приділяємо розвитку фізичної культури , зміцнення матеріальної 

бази . 

VІІ.Фінансово-господарська діяльність. 

Будівля школи прийнята в експлуатацію майже  75 років назад  не зважаючи на 

вік та зношеність, адміністрація школи разом міської радою, відділом освіти , 

батківською громадою , колективом постійно працює над удосконаленням 

матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.  

  В цьому навчальному році за підтримки міської ради   вдалося завершити 

капітальний ремонт харчоблоку (більше 500 тис гр) і обладнати 

технікою(більше 300 тис. ) За спонсорські кошти (Глірог Артем, Сікора Ілля і 

Нікітович Роман) проведено   капітальний ремонт їдальні , заміна сантехніки і 

придбання рукосушки (30 тис) закупити капітальний ремонт коридору (30 тис ). 

За кошти міської ради  побудована власна котельна і з нового навчального року 

ми переходимо на індивідуальне опалення . 

За батьківські кошти проводиться благоустрій території( скошування трави, 

озеленення  ) проводився  ремонт медичного кабінета і бібліотеки  . 

    Всі витрати проходять прозоро , звіт про використання коштів постійно  

виставляється на стенді і на сайті  школи.  



      В школі існують і проблеми це недостане приміщення для освітнього 

процесу процесу учнів, заміна тепломережі школи, потреба негайного капітального 

ремонту даху школи, ,  закупівля наочних посібників, меблів у класні кімнати. 

       Це величезні кошти, яких на жаль не має у бюджеті громади . Тому повноцінна 

підготовка нашої школи до нового навчального року стає проблематичною через 

відсутність коштів. Зрозуміло, я як директор використаю для цього усі можливі 

резерви: спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого 

обсягу робіт. Дякую за увагу.  

 

 

 


