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1. Підсумки  роботи школи за 2020/2021 н.р. 
1.1. Статистичні дані 
Станом  на кінець 2020/2021 навчального року в школі було: 

Кількість учнів  568 

  з них :   

- Сиріт - 

- під опікою 1 

- чорнобильців 0 

- напівсиріт 1 

- малозабезпечених 2 

- багатодітних сімей 96 

- дітей учасників АТО 15 

- дітей-інвалідів  3 

- дітей учасників, які загинули під час виконання завдань у зоні 
АТО 

1 

Кількість класів 17 

Кількість навчальних кабінетів 27 

- з них кабінетів англійської мови 5 

Чисельність вчителів та вихователів ГПД з них : 46 

- з вищою категорією 23 

- з I категорією 7 

- з II категорією 5 

- спеціалістів 8 

- зі званням „старший учитель” 4 

- зі званням „старший вихователь” 1 

- зі званням „вчитель-методист” 12 

- провідний бібліотекар 1 

- середній вік 44 

- середній стаж роботи 22 

Книжковий фонд 7948 

- підручників 6368 

У школі працюють гуртки 9 

- спортивні секції 2 



До послуг учнів:  

- їдальня 1 

- спортивний зал (пристосований)  1 

- танцювальний  зал 1 

- медичний пункт 1 

Кількість комп’ютерів та ноутбуків для використання на уроках 68 

Кількість  для використання адміністрацією 8 

Кількість обслуговуючого персоналу 24 

      Школа має  однозмінний  режим роботи з п’ятиденним робочим тижнем. В другу зміну працювало 16 груп подовженого дня та 9 дитячих 
гуртків. 
    
1.2.  Підсумки методичної  роботи 

Відповідно до національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021року, основних напрямків розвитку освіти м. Львова, 
Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про мови в Україні», Програми «Вчитель», Державного стандарту початкової освіти, 
Концепції Нової української школи та з метою удосконалення методичної роботи, виявлення і поширення сучасних технологій та моделей, 
оптимальних форм і методів роботи з педагогічними кадрами, підвищення їх кваліфікації і фахового рівня, в тому числі з використанням 
сучасних комп’ютерних технологій, підвищення компетентності  у 2020-2021н.р. методична робота з педагогічними працівниками школи 
була спрямована на творчу реалізацію навчально - методичної проблеми «Формування життєво - творчих компетентностей необхідних для 
самореалізації учнів початкових класів», на розвиток та активізацію різнобічного педагогічного мислення, формування педагогічної культури 
та наукової організації праці, на виявлення та узагальнення передового педагогічного досвіду, на розробку та відбір матеріалу до 
навчальних предметів. 

Для організації та планомірного здійснення методичної роботи було видано наказ по школі  «Про організацію методичної роботи у 
2020-2021 навчальному році»   від 01 вересня 2020 року №137а. 

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад 
шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною 
темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань. 

Методична рада школи (голова МР Н.Ворона) здійснювала ефективне управління науково-методичною роботою 3-ох методичних 
об’єднань вчителів (голови методичних об’єднань: Т. Танавська, І.Куч, О.Костевич) і творчою групою «Розвиток продуктивного мислення» 
(керівник С.Петрів) та узгоджувала роботу із спеціалістами відділу освіти, методистами  та ЛОІППО.  

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, їх готовності 
до інноваційної діяльності, удосконалення методики проведення уроку.  Діяльність ШМО було сплановано на основі річного плану роботи 
школи та Перспективної програми розвитку школи. 

На початок навчального року було передбачено два напрямки роботи методичних об’єднань – теоретичний і практичний. Теоретична 
частина – продовження запровадження інноваційних технологій у навчальний процес, використання новітніх технологій. Практична частина 
– самоосвіта, проведення  відкритих уроків, творчих звітів, створення методичних презентації.  Діяльність методичних об’єднань була 
багатоплановою і різноманітною за змістом, напрямами та формами. Так на засіданнях методичних об’єднань розглядались питання про 
роботу вчителів 1-4 класів відповідно до ключових змін в оновлених програмах початкової школи; вивчення й реалізація основних положень 
нормативних і директивних документів про освіту; методи роботи щодо  ліквідації прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів; методики 



організації та проведення сучасного уроку й виховного заходу; методи стимулювання навчальної діяльності; роботу з творчо обдарованими 
дітьми; створення умов для забезпечення санітарно-гігієнічних норм, боротьби з перевантаженням школярів домашніми завданнями. 
Найбільшого поширення набув розгляд нормативно-правових документів щодо організації навчально-виховного процесу, актуальних 
проблем методики викладання шкільних дисциплін, використання  на практиці сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у 
системі науково-методичної роботи;  робота в умовах дистанційного навчання;  вплив методичної роботи на результативність навчально-
виховного процесу за підсумками олімпіад, конкурсів.                                                                                           

 Заслуговують на увагу розглянуті питання: 
Опрацювання інструктивно- методичних матеріалів Міністерства  освіти і науки  України щодо організації  навчально-виховного 

процесу, ведення класної документації. 
«Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти» (Ворона Н.Р.) 
« Академічна доброчесність як складова ВСЗЯСО» (Чарковська К.Ю.) 
« Особливості навчання у проекті «Інтелект України» (Святошенко Н.О.) 
«Шляхи активізації навчального процесу на уроках математики у 2 класі (НУШ) та рівень навчальних досягнень з предмета. Сучасні 

освітні інструменти для вчителя»(БалукН.В.) 
«Шляхи активізації навчального процесу на уроках математики у  3 класі (НУШ) та рівень навчальних досягнень з предмета. Сучасні 

освітні інструменти для вчителя» (Білобринь Н.В.) 
Вчителі - учасники  Програми професійного розвитку педагогів. Упродовж  року  педагоги школи активно залучалися до роботи у 

районних семінарах, семінарах – практикумах, обласних заходах: вебінарах, відео та Zoom-конференціях.       
Директор школи Ворона Н.Р. підвищувала кваліфікацію за програмою для керівників закладів загальної середньої освіти 

«Інституційний аудит закладів загальної середньої освіти» та за програмою « Методика підготовки учнів до зовнішнього незалежного 
оцінювання з математики» 

Заступники директора з навчально-виховної роботи Н.Святошенко та О.Лис підвищували кваліфікацію з використанням дистанційних 
технологій за програмою  «Менеджмент в освіті:секрети успішного управління на основі ефективного використання інноваційних 
педагогічних технологій» 

Вчителі початкових класів учасники курсу дистанційного навчання:  
Гарбуз О.Я. - «Організація освітнього середовища засобами Google Classroom» від Центру інноваційних освітніх технологій НУ 

"Львівська політехніка", «Використання презентаційного та інтерактивного обладнання в освітньому процесі» від компанії B-Pro, онлайн-
курсу для вчителів «Бери й роби» від  EdEra, Всеукраїнської практичної онлайн конференції «Впровадження нових підходів в сучасній освіті. 
Педагогічні інновації», «Організація навчального процесу. Новий освітній простір»  від IPPO (Платформа Інститутів Післядипломної Освіти), 
онлайн-толоки  EdCamp Ukraine № 3 «Нові сили й ідеї – для нового навчального року», «Стійкість в освіті: підсумки навчального року та нові 
їдеї на наступний»; конференції   "Педагог майбутнього. Практичні навички» від  Рух освіта; тренінгів:  «Лайфхаки для сучасного вчителя»,  
"Інтерактивні вправи в освітньому процесі", «Ефективна комунікація в освітньому просторі. Від теорії до практики»,  «Якісна співпраця в 
освітньому середовищі» від IT Teacher; марафону «Траєкторія розвитку сучасного педагога» від  Всеосвіти, інтернет-конференції «Сучасні 
інтернет-ресурси для організації ефективного навчання» за напрямами «Медіаграмотність», «Наскрізні навички», «ІКТ», «Робота закладу 
освіти», «Практичні прийоми», НУШ: особливості організації навчального процесу» за напрямами «Наскрізні навички», «Інклюзивна освіта», 
«НУШ», «Практичні прийоми», «Професійний розвиток учителів НУШ», сертифікат п.к. «Реалізація колективної роботи на уроках. Онлайн 
дошки». О.Гарбуз учасник першого етапу програми «ЕдМандри-Швеція: вивчення та впровадження через інструмент амбасади шведського 
освітнього досвіду» від EdCamp Ukraine, 25-30.04.2021 р. 



Танавська Т.І. учасник :  вебінару Ірини Сокол inschool hub « Дистанційна освіта в школі», Smart School Forum  «Сучасні цифрові 
технології у сфері освіти.»,  вебінару з Надією Фігурською « Креативність і освіта: новий погляд на нові можливості.»,  онлайн  семінару  
«Сертефікація педагогічних працівників 2021року», онлайн –зустрічі  видавництва «Ранок»:мзнайомство з авторськими колективами 
розробників підручників для 4 -го класу. видавництва «Світич» презентація авторами підручників для 4-го класу,  Всеукраїнської онлайн 
педради « Сучасний учитель- дослідник, учений, письменник, актор, стратег , Всеукраїнської онлайн конференції«Теоретичні і практичні 
аспекти формування сучасних педагогічних технологій»,вебінару «Особливості використання в освітньому процесі LearningApps.»  

ФрейдаХ.М. учасник вебінарів: «Формування навичок 4К у НУШ: креативність, критичне мислення, комунікація,колаборація», «Чому 
освітянам важливо вакцинуватись від COVID-19?», «НУШ – нові підручники», «Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади 
створення дидактичних матеріалів». 

Танавська Т.І., Фрейда Х.М  відвідали презентацію дитячої книги «У міста є Я» за авторства Ірини Озимок, засновниці Міжнародного 
саміту мерів. Окрім спілкування з авторкою книжки учасники -вчителі дізналися як можна використати  матеріали книги на свої уроках з 
ЯДС. Дітям варто знати про те,  як функціонує місто, як можна вже змалечку впливати на процеси у місті. 

Башко І.С. учасник онлайн семінарів: «Робота з mozaBOOK та mozaWeb@ (від EdPro), «Критичне мислення для освітян» (від 
Prometheus ), «Особливості організації інклюзивної освіти в початковій школі» (від ЦПРПП), «Онлайн курс для вчителів початкової школи», 
онлайн-курсу для вчителів: «Бери й роби», «Академічна доброчесність»( від  EdEra), «Практики уважності : основа Навичок 4К»(від  ED 
LAB); онлайн – толоки «EdCamp Ukraine : для розуму і серця. №3 Нові сили й ідеї – для нового навчального року»;  вебінарів  від 
ВСЕОСВІТИ «Забезпечення безперервного навчання під час карантину за допомогою онлайн – олімпіад», «Ігрові педагогічні прийоми : як 
пробудити в учнів інтерес до навчання», «Методики інтелектуального розвитку дошкільника. Блоки Дьонеша, палички Кюізенера , Шість 
дарів Фребеля. Кола Ейлера», «Мовленнєва готовність дитини до школи. Розвиток та корекція».  І.Башко підвищувала кваліфікацію  за 
програмою для вчителів початкових класів « Професійний розвиток педагога в процесі розбудови нової української школи відповідно до 
провідних ціннісно – світоглядних орієнтацій   («Школа становлення сучасного педагога»). 

Кіндрат Г.Ф. учасник онлайн вебінарів: «Модель змішаного навчання «ротація за станціями»: досвід упровадження у початковій школі», 
«Використання онлайн – тестів під час дистанційного навчання», «Інтернет – олімпіада як інструмент мотивації учнів під час дистанційного 
навчання». Галина Федорівна завершила онлайн - курс  на освітній платформі Ed-Era «Про дистанційний та змішаний формати навчання» 
для педагогів та керівників шкіл. 

Смерека О.С.  підвищувала кваліфікацію за програмою для учителів початкових класів «Розбудова нової української школи: 
очікування, реалії, перспективи»; учасник вебінарів: «Використання онлайн текстів під час дистанційного навчання»,  «Проєктний метод 
навчання – дієвий інструмент учителювання», «Робота з дитячою тривогою. Алгоритм проведення корекційних занять» та  онлайн курсу 
«Педагогіка довіри»  

Очерклевич О.Я. підвищувала кваліфікацію за програмою для учителів початкових класів «Самовдосконалення особистості шляхом 
опанування стратегії та інструментарію розвитку критичного мислення» 

Гарматій О.Я. учасник другої Міжнародної педагогічної стрітенської онлайн конференції «Освітнє дитинство в 20-х роках XXI ст. : 
виклики та можливості». Оксана Ярославівна ділилася досвідом на конференції "Сертифікація 2021» при Управлінні Державної служби 
якості освіти у Львівській області ", тренінгового заняття «Розвиток критичного мислення засобами медіа у початковій школі» та  зустрічі з 
автором освітньої програми «Я у медіапросторі» Інною Івановою. 

Практичний психолог Н.Шматок  учасник навчальних семінарів у рамках     « Академії шкільного психолога». 
Макаровська О.В. підвищувала кваліфікацію за програмою для шкільних бібліотекарів «Бібліотека як мультисервісний центр сучасного 

закладу загальної середньої освіти» 



Черняг К.С. відвідала навчально- практичне заняття «Віртуальна АRT-кав’ярня» для учителів мистецьких дисциплін ЗЗСО. 
Учителі початкових класів О.Очерклевич, О.Смерека, О.Романишин, О.Карлик учасники очної сесії для вчителів, які навчатимуть 1 

клас у 2021-2022р. та освітнього  проекту «Школа становлення сучасного вчителя». Педагоги також пройшли навчання з ввикористання 
методики розвитку критичного мислення.  Бойко С.В учасник вебінару «Емоційний ресурс і психологічне здоров'я педагога». 

Курс ЦПРПП « Школа професійного зростання педагога» прослухали учителі початкових класів Бойко С.В., Кіндрат Г.Ф.,Романишин 
О.Є., Смерека О.С., Танавська Т.І., Фрейда Х.М. 

Вчитель християнської етики  Н. Маслій учасник семінару «Педагогічні підходи з врахуванням вікових особливостей учнів», вебінару 
«Ігрові технології на уроках християнської етики» та  «Інклюзивне навчання та дистанційна освіта». 

Лазів Н.Й та Чучман Х.М. проходили навчання для учителів фізичної культури за програмою «Здорова постава» та підвищували 
кваліфікацію за темою «Реалізація ключових компетентностей через галузь «Фізична культура» у Новій українській школі», « Інноваційно – 
педагогічні технології у фізичному вихованні» 

Відповідно до плану роботи школи проводились засідання атестаційної комісії, обговорювався хід атестації в школі. Фахова курсова 
перепідготовка здійснювалась згідно з перспективним планом. Вивчалася педагогічна діяльність вчителів,які атестуються - 
Н.Балук,Н.Білобринь,О.Горечко,О.Очерклевич,Н.Кравчук, С.Петрів, Н.Купчак Вчителі, що атестуються на підтвердження та присвоєння 
педагогічного звання відвідують  школу удосконалення фахової майстерності. 

Згідно Нового Державного стандарту початкової загальної освіти на зміну урокам, на яких традиційно здебільшого переважає вивчення 
теоретичного матеріалу, впроваджуються компетентнісно орієнтовані, що сприяють цілісному сприйняттю навчального матеріалу, 
формуванню системного мислення, позитивного емоційного ставлення до пізнання. Вчителі 1-4 класів активно продовжують практикувати  
такі уроки в життя школи . 

Гарбуз О.Я. провела: пленерний урок милосердя з інтегрованого курсу «Я досліджую світ»  - «Мої друзі. Як піклуватися про друзів — 
домашніх улюбленців?» в «Домівці врятованих   тварин»  у парку  Знесіння; пленерний день   «Ми підприємливі» інтегрованого курсу «Я 
досліджую світ» на сироварні «З Гарбузового Раю»; інтегрований урок ЯДС та  образотворчого мистецтва (майстер-клас І.Гнилякевич) 
«Декорування різдвяних пряників»;  тематичний інтегрований день «STEAM освіта» з предметів ЯДС, української мови та   образотворчого 
мистецтва; проектний урок ЯДС  «Які справи дарують мені радість». Інтегрований урок розвитку мовлення та образотворчого мистецтва 
(майстер-клас І.Гнилякевич) «Стрітенська свічка»;тематичний інтегрований день «На шлях я вийшла ранньою весною», виготовлення леп 
бука; пленерний урок з інтегрованого курсу ЯДС та української мови «Бібліотека як освітньо-культурний центр. Які бувають книги?» (у 
Центральній міській бібліотеці iмені Лесі Українки міста Львова); інтегрований день «Первоцвіти в небезпеці!»;бібліотечний урок у шкільній 
"Левцевій читальні" - «Тарас Шевченко – великий син України»;інтегровані дні у співпраці з батьками учнів класу на тему «Усі професії 
важливі!»;пленерний урок ЯДС в парку професій Drive City ; ранкова зустріч та урок ЯДС у співпраці з мамою учня класу на тему  «Тайм 
менеджмент для школярів»; майстер-клас з виготовлення та наповнення великоднього кошика»; сімейний проект «Традиції нашої родини» 
;пленерний урок ЯДС у співпраці з інспектором відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції у Львівській області на тему 
"Дотримання правил дорожнього руху"; проектний урок української мови, читання – презентація сімейних проектів «Книжковечір»; урок 
української мови,  робота з дитячою книжкою, у співпраці з письменницею Лесею Кічурою «Подорож у казку»; пленерний бінарний урок 
музичного та образотворчого мистецтва «Добрі сердечка» у Планеті Кіно; тематичні інтегровані дні в Центральній міській бібліотеці імені 
Лесі Українки «В пошуках скарбу», у Національному музеї імені Андрея Шептицького «Музейна абетка» 

О.Гарбуз  організувала для учнів  проектні дистанційні дні на тему: «Їсти для того, щоб жити …», «Сімейна вечеря із корисних 
продуктів», «Світ рослин на підвіконнику».. До 35-ої річниці Чорнобильської трагедії і Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій та 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%96_i%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%96_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXobBx0ehrfVmtfEEs0j2NcFcwYEiispxzulO3a2znCrSLewi08AaDe6UlJJGQKhINi84hD2DRrFt68uONPGhaYifbjxFXSZKAvGIRgZMy83K8DxlK9CK9yUcYacBI3rso&__tn__=*NK-R


катастроф у співпраці з батьками учнів класу відбулася ранкова зустріч – висаджування кущів на подвір'ї школи та тематичний інтегрований 
день.  

Гетьман Г.С. провела пленерний день «Як впізнати осінь? Тварини восени» у ведмежому притулку  «Домажир».  
Балук Н.В.залучила учнів до майстер-класів: виготовлення ялинкових прикрас та  виготовлення Стрітенської свічки у церкві св. 

Онуфрія . 
Кіндрат Г.Ф. провела  інтегровані уроки  (українська мова, образотворче мистецтво) : складання тексту вітальної листівки для друга до 

Нового року і  її оздоблення  та Щоб усі були щасливі. О.Полянська «Щоб завжди був світ прекрасним». Виготовлення колективного панно 
«Квіткова галявина». 

Танавська Т.І.провела :  пленерний день на тему  «Хліб- усьому голова», у с. Шегині, на міні-пекарні «Еко-татко»; майстер клас з 
малювання на склі «Ікона Святого Миколая»; бібліотечний урок « Книга – морська глибина». До Міжнародного дня рідноі мови  організувала 
майстер клас, діти  виготовляли з вовни калину. В рамках місячника до 150 річниці  з дня народження Лесі Українки  як підсумок кожна 
дитина виготовила лепбук  про Л. Украінку 

Гарматій О.Я.  організувала в 3-Б класі  майстер клас "Книжка-записник", присвячений 150 річниці з дня народження Лесі Українки. До 
учнів завітали мисткині з творчої майстерні "Планета ідей" і навчили школяриків  виготовляти своїми руками книжечки-записники. Провела 
інтегрований урок з української та англійської мов: "Мандрую вузенькими вуличками рідного міста" 

Козак Т.А. провела:  урок з предмету «Я досліджую світ» для 3 класу на тему «Подорожуємо і відкриваємо світ. Що зробити аби 
подорож запам’яталась?». Цікавою для дітей була  навчально-оглядова екскурсія  до ведмежого притулку «Домажир» - реабілітаційного 
центру для ведмедів (село Жорниська Яворівського району Львівської області) та  майстер-клас «Розпис традиційної для Львівщини 
дерев’яної іграшки (пташка);урок української мови в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» - «Різдвяні подарунки». Майстер-клас з розпису 
пряників ; майстер-клас з виготовлення Стрітенської свічки.(Т.Козак, І.Гнилякевич) ; робота з дитячою книжкою - «Тарас Шевченко – 
видатний український поет». Майстер - клас з виготовлення книжки «Кобзар» (Оксана Гірняк, Лідія Григіль – члени спілки художників 
України, Творча майстерня «Планета ідей»); урок з предмету «Я досліджую світ» - «Дивонько казкова- писанка чудова. Вірш Надії Гуменюк 
«Писанка». Майстер-клас з писанкарства ( Т.Козак, І.Гнилякевич). 

З нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки учні 3-Д класу, під керівництвом  Фрейди Х.М.,  виготовили лепбук та 
«Літературну яблуню життя і творчості Лесі Українки», малювали ілюстрації до творів видатної поетеси. У класі звучали чарівні  слова її 
віршів. Було проведено вікторину знавців життя та творчості Лесі Українки з цеглинами LEGO , на уроці української мови сплели віночок 
пам’яті поетеси.  

Карлик О.Б. провела уроки природознавства «Живі організми та середовище їхнього існування»( у виробничому кооперативі « Як 
бджола», с Воложинів Буського р-ну), «Молочний шлях- наша Галактика.Сучасні уявлення про Всесвіт у планетарії» (музей цікавої науки і 
техніки «Еврика») та «Природа океанів. Тихий океан»             (океанаріум); урок образотворчого  мистецтва «Леся Українка в ілюстраціях 
українських художників ХХ ст.»  

Смерека О.С. організувала пленерні дні: у с. Шегині. Пекарня «Еко - татко». Майстер - клас з випічки хліба та у «Чарівній долині». 
Цікавими та захоплюючими для дітей були майстер-класи «Виготовлення стрітенської свічки», «Виготовлення писанки»  

Вчитель інформатики Купчак Н.О. провела вікторини з  психологічним супроводом (психолог Шматок Н.П.) «Безпечна подорож країною 
Інтернет» (2А клас), «Правда чи фейк або «плюси» і «мінуси» користування мережею Інтернет» (3Б клас) та інтегрований урок-вікторину 
«Правила мережевого етикету і безпечного користування Інтернетом» (4В клас). Наталія Олександрівна організувала зустріч і бесіду з 
поліцейським для учнів 4-их класів «Безпека дітей в Інтернеті». Бінарний урок (ЯДС,інформатика) «Для чого потрібні правила дорожнього 



руху? Загальне уявлення про віртуальне спілкування. Безпека в Інтернеті» провели для учнів 1А класу  Петрів С.С.,Купчак Н.О.. Заходи 
проводилися під гаслом «Разом для найкращого інтернету» в рамках відзначення у світі Дня безпечного інтернету (Safer Internet Day). 

Вчитель християнської етики Маслій Н.Г.  провела відкритий урок «Бережемо життя»( 3-Б клас) . 
Під час відкритих уроків було продемонстровано найрізноманітніші форми роботи вчителів, показано нестандартні уроки з метою 

розвитку креативності учнів.   Всі уроки відзначалися належною підготовкою і організованістю, високою інтенсивністю (активність учнів та 
обсяг самостійності в роботі), наявністю необхідної для уроку наочності, мультимедійним супроводом, відповідністю змісту навчального 
матеріалу темі, меті та завданням уроку, оптимальною реалізацією принципів навчання, стимулюванням пізнавальної діяльності учнів, 
раціональним використанням часу на кожному етапі уроку. 

До Дня Гідності та Свободи учні 4Б класу та 3Г класів  на уроці трудового навчання виготовили ангеликів. Романишин О.Я та 
Білобринь Н.В. організували похід учнів до Меморіалу пам”яті  Героїв Небесної Сотні « Ми даруємо своїх Янголів Вам, Герої Майдану». 

Вчителі Гарбуз О.Я., Петрів С.С. та Гетьман Г.С. долучилися до проведення ІІІ Всеукраїнського уроку про гуманне та відповідальне 
ставлення до тварин. Присвяченого Всесвітньому дню захисту тварин. 

Учителі школи провели комплексні  заходи до відзначення Дня сім”ї, що були спрямовані на формування та популяризацію сімейних 
цінностей . 

Майстриня І Гнилякевич під гаслом « Збережемо рідну землю» провела майстер клас «Виготовлення еко-сумки методом  вибійки на 
тканині » для учнів 3Д, 4Б,4Г,4В класів. 

Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу: вчителів, учнів та батьків. Організувати якісне 
навчання з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати учнів, давати раду технічним проблемам виявилось зовсім не 
просто. Педагоги закладу поєднували роботу в асинхронному й синхронному режимах, навчались на освітніх платформах «На урок», 
Classroom, Classtime, Padlet, працювали з Інтернет - ресурсами, надавали консультації, освоювали інструменти з метою оцінювання знань 
учнів, підтримували зворотній зв'язок з учасниками освітнього процесу. Завдання вчителями надавались систематично, відповідали 
календарно-тематичному плануванню 

В школі на належному рівні організована робота з молодими вчителями. Так, заступником директора з навчально – виховної роботи 
Н.Святошенко та керівником школи молодого вчителя Н.Балук, протягом першого семестру 2020-2021н.р. було проведено ряд заходів з 
молодими вчителями, а саме: консультації з питань організації навчально – виховної роботи, складання орієнтовного індивідуального плану 
молодого вчителя, розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання та індивідуальні методичні рекомендації. На належному рівні 
організована система наставництва. Роботу вчителя – наставника розглядаємо як одне з найважливіших громадських доручень. Вчителі – 
наставники Святошенко Н.О., Лис О.Б., Петрів С.С., Балук Н.В., Гарбуз О.Я., Романишин О.Є., Фрейда Х.М. -  надавали індивідуальні 
консультації молодим вчителям. 

Поширення  власного досвіду роботи вчителі ведуть шляхом друку матеріалів у педагогічних виданнях: « У кожного із нас є 
особливості, та всіх об’єднують людські важливі цінності» ( Гарбуз О.Я., «Учитель початкової школи», №9, 2020р.). Грамотою  видавництва 
«Світич» за перемогу у конкурсі освітніх технологій -2020 відзначена Гарбуз О.Я., а також  Очерклевич О.Я. за перемогу у фотоконкурсі, у 
номінації « Кращі світлини на фотостенді»( «УПШ» №7-8). «Живописні полотна. Осінні мотиви. Ми також створімо барвисті картини.» 
(Петрів С.С.,«Учитель початкової школи»,  №7-8, 2020р.) 

Продовжується співпраця з педагогічним коледжем  Львівського національного університету ім. І.Франка.  Студенти- практиканти ШКВ-
11, ШКВ-12 педагогічного коледжу спостерігали за проведенням уроків вчителями   Балук Н.В., Бойко С.В., Танавською Т.І., О.С., Лазів Н.Й., 
Фрейдою Х.М., Карлик О.Б., Гарматій О.Я.., Козак Т.А. Кіндрат Г.Ф.,Білобринь Н.В., Новіковою Л.М., Гарбуз О.Я., Костевич О.І., Купчак Н.О., 
Черняг К.С.Петрів С.С. Цікавими та змістовними були відкриті  уроки  для студентів педколеджу «Віднімання від чисел 17 і 18 з переходом 



через десяток. Порівняння та доповнення числових виразів» ( математика, 2-Б, вчитель початкових класів Балук Н.В.) ;відео урок (на 
платформі Zoom) «Приховані можливості речей. Кому відомі деякі можливості об’єктів?» («Я досліджую світ», 3Вклас, вчитель початкових 
класів Козак Т.А.) ; «Зв'язок прикметників з іменниками»9 українська мова) та «Знаходження частини від числа» ( математика, ЗД клас, 
вчитель  початкових класів Фрейда Х.М.). 

 Методичні об’єднання школи тісно співпрацюють із громадськими організаціями, Будинком вчителя, Центром творчості «Галицьке 
юнацтво», Львівським обласним еколого-натуралістичним центром, церквою св. Анни. 

 У школі активно запроваджуються інноваційні технології у навчально-виховний процес та управлінську діяльність. Адміністрація школи  
використовує  у своїй практичній діяльності інноваційні технології та методи: це й управлінський моніторинг рівня навчальних досягнень 
учнів, і рейтинг в оцінці роботи вчителя і нетрадиційні форми проведення педагогічних рад та нарад .  

План заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2020/2021 навчального року був виконаний. Однак у здійсненні  
методичної роботи мали місце окремі недоліки: окремі учителі недостатньо працювали з обдарованими учнями, не залучали їх до участі в 
конкурсах, турнірах, що проводились у місті; недостатня активність педагогів стосовно участі у конкурсах педагогічної майстерності; 
педагоги не проявляють ініціативи у розповсюдженні свого педагогічного досвіду упродовж міжатестаційного періоду шляхом публікацій у 
фахових виданнях та Інтернет-ресурсах. 

 
 1.3. Викладання іноземної мови 

Відповідно до Закону України „Про освіту”, виходячи з основних положень стратегії розвитку освіти м. Львова, нормативних документів 
Управління освіти ДГПЛМР, відділу освіти Шевченківсько та Залізничного районів про організацію методичної роботи, відповідно до плану 
роботи школи, у  2020-2021 н. р. методична робота вчителів англійської мови була спрямована на реалізацію навчально-методичної 
проблеми «Педагогічний  процес в умовах  дистанційного  навчання: комунікація між учителем та учнями». 

Упродовж семестру вчителі англійської мови вчителі Куч І. Р.,  Кравчук Н. І., Куровець С. Я. пройшли курс 5 годинного навчання 
«Ознайомлення з навчальними програмами НУШ та Кембриджською шкалою життєвих компетентностей» на  онлайн-платформі  nus-
english.com.ua. Чарковська  К. Ю.,  Куч І. Р., Желізко Т. Є.  пройшли онлайн курси підвищення кваліфікації «Підготовка вчителя англійської 
мови до роботи в умовах комунікативно-діяльнісного підходу» 30год.  

За участь у пізнавальних та корисних вебінарах учителі отримали сертифікати, а саме: вч. Желізко Т. Є. «Найкращі ідеї для 
дистанційного навчання в початковій школі» (Top ideas for Remote Learning at Primary School) 18.08.20, «Веселощі! Час розважатися з іграми 
та завданнями від Smart Junior для ваших онлайн уроків» (Jollification! Time to have fun with games and activities from Smart  Junior for your 
online classrooms) 19.08.20, «Граматика слів» (The grammar of Words) 29.10.20; Куч  І. Р. «Broden your  horizons with New Destinations» 
(Розширюй власні горизонти з підручником «New Destinations») 07.09.2020, «Best ways to engage young learners» (Найкращі шляхи, як 
зацікавити учнів) 23.09 2020, «Warmers and Fillers for smart junior» (Вправи для збільшення уваги учнів)18.12.2020; Чарковська К.Ю., 
Куровець С.Я., Кравчук Н.І. «Oxford Exam Trainer is your guide to successful exams» (Охford Exam Trainer – путівник до успішної здачі іспитів) 
09.12.2020, 23.12.2020; Кравчук Н.І. «Сучасні уроки англійської мови: прийоми та інструменти» 21.12. 2020, «Змішане навчання з нуля: як 
розпочати?» 24.11.2020; Чарковська К.Ю. «Inspiring and Encouraging Primary Students» (Надихаємо та підбадьорюємо молодших школярів) 
12.11.2020 

В умовах очно-дистанційного навчання, вчителі кафедри опановують нові онлайн платформи, вдосконалюють навички роботи з 
сучасними засобами інформаційних технологій та самовдосконалюються. Згідно плану роботи школи проводились заплановані засідання 
методичного об'єднання вчителів англійської мови, де вчителі ділились своїм досвідом, активно обговорювали та впроваджували нові 
освітні методи: “Дистанційне навчання та застосування технологій дистанційного навчання в умовах карантину - нова організація освітнього 



процесу”  Куровець С. Я., (28.10.2020), «Педагогічний процес в умовах дистанційного навчання: комунікація між учителем та учнями.» Куч І. 
Р. (28.10.2020), майстер-клас «Універсальна віртуальна дошка Padlet. Як зробити життя  вчителя легшим» Чарковська К.Ю. (27.08.2020) 

Практичне застосування своїх знань вчителі втілювали на платформах Classtime, Classroom, Kahoot, створюючи різнопланові тестові 
завдання. Це оптимізовує час вчителя і дає величезну можливість кожному учневі відпрацювати необхідні, саме для нього навички.  Адже, 
вправи та тести, спрямовані на розвиток навичок читання, письма та аудіювання, можна виконувати кілька разів, враховуючи індивідуальні 
потреби кожного учня. Також, вчителі англійської мови, часто використовують у своїй роботі бібліотеку готових завдань на сайті 
Liveworksheets.com. Чудово ілюстровані завдання на відпрацювання граматичних структур, роблять цей процес не таким нудним та 
рутинним. 

Застосування інтегрованого навчання сприяє розвитку наукового стилю мислення, дає можливість широкого застосування природничо-
наукового методу пізнання, формує у дитини загальне розуміння географії, біології, математики, природознавства, дає надпредметні 
знання, вміння і навички. В  основі таких уроків лежить гуманістична спрямованість. Це спрямовує вчителя на пошук яскравих, живих 
прикладів, на адаптацію до актуальним інтересам учня, на особисту значимість матеріалу для дитини. Протягом І семестру вчителі 
інтегрували англійську мову з природознавством «День на космічній станції» (4ті класи, вч. Чарковська К.Ю.), з математикою 
«Вимірювання» (4ті класи, вч. Чарковська К.Ю.), з музикою «Ритм та ударні інструменти» (4ті класи, вч. Чарковська К.Ю.).  

Важливий і розвиток життєвих компетентностей. Адже завдання школи – навчити жити. Учні повинні бути підготовлені до життєдіяльності, 
здатні активно і творчо працювати, діяти, саморозвиватися та вдосконалюватися  інтелектуально, морально і фізично.  Так, на уроці «Моя 
майбутня професія» (у 4-А класі, Кравчук Н.І.) учні мали змогу самостійно обрати професію та перевтілитися в необхідний образ. Вивчаючи 
традиції Різдва, учні 3-х класів разом з Кравчук Н.І. виготовляли  вітальну листівку та вчилися як правильно писати лист англійською мовою. 

Учням молодшої школи подобається демонструвати ерудицію та знання, отримані завдяки своїм інтересам і захопленням. Хтось столиці 
та прапори країн світу, хтось цікавиться марками машин. У результаті такої роботи зростає самооцінка дітей, розвивається бажання 
дізнаватись більше, ніж передбачено навчальною програмою. Такий творчий пошук необхідний сучасним школярам. Конспект одного з 
таких уроків «Wonderful Countries. Дивовижні країни» Чарковська К.Ю. опубліковала в електронному журналі «Учитель початкової 
школи»,2020, №11-12.   

23.02.2021р. проведено Всеукраїнську гру «Пазл». Координатор конкурсу Л. Андрус залучила 33 учнів 4х класів. З них  2 учнів отримали 
дипломи ІІ та ІІІ ступеня. 

27.02.2021р. вчитель англійської мови К.Чарковська долучила 34 учнів 4-х класів до участі у предметній онлайн олімпіаді  з англійської 
мови «На Урок- Зима 2021». З них 31 учень здобули призові місця. 

24.04.2021р., у співпраці з київським екзаменаційним центром “Cambridge Club,” Чарковська К.Ю. організувала проведення незалежного 
іспиту з англійської мови (Cambribdge YLE). 37 учнів 3-4х класів взяли участь у  тестуванні. З них 18 учнів склали іспит рівня ‘Starters” та 19 
учнів - рівня ”Movers”. 14 учнів (вчителів Л. Андрус, Н. Кравчук, С. Куровець, І.Куч, К. Чарковської) отримали відмінні результати, 23 учнів – 
добрі результати та підтвердили свій рівень володіння іноземною мовою.  

25.05.2021р. 41 учень 4-х класів взяв участь у Всеукраїнській онлайн олімпіаді «Всеосвіта  Весна - 2021» (вчитель К.Чарковська). 18 учнів 
отримали дипломи переможців. 

Через карантинні обмеження вчителі англійської мови не проводили позакласних масових заходів, вистав тощо. Проте, свої артистичні та 
творчі здібності діти проявили на уроці-інсценізації «Детективне агенство «Лок та Кі» (учні 4х класів, вчитель Чарковська К.Ю.). 
 
 
 



1.4. Аналіз результатів  навчально-виховної роботи 

У відповідності до переліку програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки 
України для використання у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою у 2020-2021 
навчальному році, на виконання рішення педагогічної ради від 31.08.2020 року (протокол №1)При організації навчально-виховного процесу 
педагогам використовувати: для 1-их класів – Державний стандарт початкової освіти( затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№87 від 21.02.2018р.),типові освітні програми (наказ МОНУкраїни від 21.03.2018 №268); для 2-4 класів - Державний стандарт початкової 
загальної  освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №462 від 20.04.2011р.), типові освітні програми (наказ МОНУкраїни 
від 20.04.2018 №407); «Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою» 1-4 класи, Київ, 
Видавничий дім   «Освіта», 2012р; затверджено  Міністерством освіти і науки, молоді та спорту  України (наказ від 12.09.2011р. №1050). 
Зміни до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів». (Наказ МОН України від 05.08.2016 № 948 ) Навчальні 
програми з іноземних мов для загальноосвітніх закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи, 
Видавничий дім «Освіта» 2016; програму «Основи християнської етики. 1-4 класи», рекомендовано МОН України , протокол 1/ІІ- 6347 від 
13.07 2010р., «Хореографія» 1-4 класи, авт. Тараканова О.П.;  Розвиток продуктивного мислення – автор О.Гісь, рекомендована 
Міністерством освіти і науки України (лист від 11.08.2008р. №1/11-4277. 

Календарні плани були складені вчителями відповідно до навчальних програм МОНУ, інструктивно методичного листа щодо викладання 
предметів, з дотриманням рівня державного Стандарту початкової   освіти. Дотримано норми і строки проведення тематичних контрольних 
та  практичних робіт, уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, екскурсій. Вчителями проведено тематичні оцінювання, 
індивідуальні та фронтальні види контролю з української мови та літературного  читання, англійської мови (аудіювання, діалог, письмовий 
та усний переказ, твір, мовна тема, диктант, списування, читання мовчки, вірші напам’ять тощо) з врахуванням Рекомендацій щодо 
критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, вікових особливостей та вимог нормативних документів.  

На кінець року в школі 568 учнів у  17 класах.  
Вся робота школи була  спрямована на впровадження та реалізацію Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», 

Національну доктрину розвитку освіти в Україні. Наприкінці 2020-2021 навчального року  проаналізовано досягнення при засвоєнні 
програмового матеріалу з предметів інваріативної складової. 
      Всі вищезазначені  результати вказують на те, що не всі  учні відповідально ставляться до опанування навчальних дисциплін, а 
результатом є прогалини у знаннях та достатньо  середній  рівень знань. Вчителям, які викладають навчальні предмети,  необхідно 
стимулювати учнів до якісного навчання, визивати в учнів інтерес до свого предмету та більш якісно підходити до підготовки та викладання 
предмета.   
     На виконання навчального плану школи, листа Міністерства освіти і науки України від 07.03.2001р.№ 1/9-97, відповідно до інструктивно-
методичного листа Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 року № 1/9-950  протягом навчального року  в школі були проведенні 
навчальні екскурсії та культпоходи, квести: 
– 07.10.2020р. Океанаріум Львів, 3-Г клас; 
– 10.10.2020 р. у сироварню «Гарбузовий рай» (Львівська обл., Городоцький район, с. Мильчиці), 1-Г клас; 
– 10.10,2020р. інтегрований музей «Еврика», 4-Г клас; 
– 16.10.2020р. у с. Шегині на міні-пекарню “Еко Татко”, 4-В клас;  
– 22.10.2020р. у музей «Львів Стародавній», 3-Д клас; 
– 07.12.2020 р. у Резиденцію святого Миколая в с. Деревич Львівської області,  1-А клас; 
– 08.12.2020р.  до Меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні, 4-Г клас; 



– 15.12.2020р. в Океанаріум Львів, 4-Г клас; 
– 17.12.2020  театралізована екскурсія «До хатинки Миколая», 1-Б клас; 
– 29.12.2020р. в Океанаріум Львів, 1-В клас; 
– 19.02.2021р. до Меморіалу Героїв Небесної Сотні , 3-Г клас;  
– 23.02.2021р. у Національний музей ім. Андрея Шептицького,  4-Б клас; 
– 23.02.2021р. в пекарню «Братванка» (вул. Лемківська 15),  1-А клас;  
– 23.02.2021 р. у ЛКП «Лев», 1-Г клас; 
– 25.02.2021р. в бібліотеку-філіал №27  ЦБЕ для дітей м. Львова (Б. Хмельницького, 175), 3-Г клас;  
– 02.03.2021р. у Львівський театр ляльок, на прегляд вистави «Cніговики і сонечко», 2-В клас;  
– 02.03.2021 р. в Пожежну частину м. Львова, 1-Б клас; 
– 02.03.2021 р. у Національний музей імені Андрея Шептицького, 4-Г клас; 
– 05.03.2021 р. у БібліоХабі «Під Високим замком»,  3-Б клас;  
– 09.03.2021 р. у БібліоХабі «Під Високим Замком», 3-Д клас;  
– 09.03.2021 р. у Національний музей імені Андрея Шептицького,  3-Г клас; 
– 10.03.2021 р. в парк професій Drive City, 1-Г клас  
– 16.03.2021 р. у БібліоХабі «Під Високим Замком», 4-Г клас; 
– 23.04.2021р. у парк «Високий замок», 2-А клас;  
– 13.05.2021 р. в Першу львівську медіатеку Центральної міської бібліотеки імені Лесі Українки, 1-Г клас; 
– 20.05.2021р. в Музей історії пожежної справи при Управлінні пожежної охорони МНС, 1-Г клас;   

– 20.05.2021р. на пасіці  «Медовий блюз» (об. Львівська с. Лубяна вул. Нова) ,  1-А клас;  
– 25.05.2021р. у зоопарк «Лімпопо» (село Меденичі Дрогобицького району Львівської області), 1-В клас;  
– 31.05.2021р. в кондитерську, 1-В клас;  
– 16.06.2021 р. в бібліотеку ім. Романа Іваничука, 1-Б клас; 
– 01.06.2021 р. в театр ім. М. Заньковецької на виставу «Попелюшка», 1-Г клас; 
– 04.06.2021р. у «Сонячну галявину» (с. Родатичі),  4-В клас;  
– 04.06.2021р. на равликову ферму (с.Солонка, вул. І.Сірка),  2-В клас; 
– 04.06.2021р. у музей народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького «Шевченківський гай», 2-Г клас; 
– 04.06.2021р. у відпочинково-пізнавальний комплекс «Перлина Львова» (Львів-Брюховичі, вул.. Лікарська, 2),  3-Г  клас; 
– 04.06.2021р. у с. Крехів Жовківського району Львівської області,  3-Б клас; 
– 08.06.2021 р. в  Планету Кіно Форум Львів на мультфільм «Рибка Поньо на кручі», 1-Г клас; 
– 10.06.2021р. на козину ферму «Шеврет» (Львівська обл., Монастирський р-н. м. Судова Вишня) , 2-Б клас; 
– 10.06.2021р. на базу відпочинку «Бухта Вікінгів», 4-Б клас;  
– 10.06.2021р.  у театр імені М. Зеньковецької, на прегляд вистави «Попелюшка», 1-В, 2-А, 3-А, 3-Д класи;  
– 14.06.2021р. в парку «Високий замок»,  2-А клас  
– 15.06.2021р. в Управління патрульної поліції у м. Львові(вул. Перфецького 11),  4-Б клас;  
– 15.06.2021 на сироварню «Гарбузовий рай»,  1-Б клас; 
– 16.06.2021р. у ведмежий притулок  «Домажир» (Львівська обл., Яворівський р-н, с. Жорниська), 2-Б клас; 
– 16.06.2021р. квест  Площою Ринок, 2-А клас; 



– 15.06.2021р. в музей Історії культури, 2-А клас; 
– 15.06.2021р. у парк  Високий Замок, 1-В клас; 
– 09.06.2021р. в Державний природничий музей НАН України, 1-В клас; 
– 14.06.2021р. Анімований квест в парку «Високий замок», 2-Б клас; 
– 16.06.2021р. в Державний природничий музей НАН України, 2-В клас; 
– 15.06.2021р. в «Таємну аптеку», 2-В клас; 
– 07.06.2021р. у «Підземелля Львова», 2-Г клас; 
– 11.06.2021р. в бібліотеку «Левенятко», 3-А клас; 
– 09.06.2021р. в Державний природничий музей НАН України, 3-Б клас; 
– 07.06.2021р. вулицями міста Лева, 3-Б клас; 
– 08.06.2021р. в бібліотеку ім. Романа Іванчука, 3-Б клас; 
– 11.06.2021р. у парку «Високий замок», 3-Б клас 
– 11.06.2021р. на виставки відкриттів Леонарда Да Вінчі, 3-Г клас; 
– 09.06.2021р. вулицями міста Лева, 3-Г клас; 
– 07.06.2021р. в музей «Львів Стародавній», 3-Г клас; 
– 09.06.2021р. у Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка, 4-Г клас; 
– 07.06.2021р. у Національний музей імені Андрея Шептицького, 4-Г клас. 
     Під час екскурсій учні займались суспільно-корисною працею, разом з класним керівниками підклеювали книжки, пересаджували кімнатні 
рослини, проводили майстер-класи, вікторини. 

Під час обговорення побаченого були проведені цікаві вікторини, бесіди та конкурси, складання творів:  
 Складання творів-мініатюр „Моє місто”. 
Обговорення  побаченого та почутого в музеї, обговорення вражень від побаченого під час екскурсій та походів.  
Висловлювання оцінних суджень з приводу театрального дійства. 
Обмін думками про враження від екскурсії. 
Літературну годину на тему „Книга – морська глибина”. 
Конкурси малюнків: „У світі природи і краси” , „Моє місто”, „Улюблена тваринка”, „Пейзажі”, „Мій Львів”, „Моє місто”, „Моє місто – найкраще”, 
„Я знаю рідний край”. 
Вікторини: „Рідне місто моє”, „Дай характеристику героїв мультфільму”, „Чи знаю я своє старе місто?”, „З якої це казки?”, „Видатні 
спортсмени”, „Мій рідний Львів”. 
Бесіди: „Зміни у природі”, „Мої улюблені книжки”, „Бережи рідний край”, „Що я дізнався про рідне місто”, „Що я дізнався про рідний край”, „Як 
друкуються книжки”, „Бережи рідну природу ”, „За що я люблю своє  рідне місто ”, „Не все золото, що блищить”, „Які враження від відвідин 
музею”, „Традиції та звичаї нашого краю”, „Люби і знай свій рідний край”, „Народні традиції здорового способу життя”, про етнокультурну 
різних регіонів України, „Люби і знай свій рідний край”, „Боротьба рідного краю за свободу”. 
     Під час екскурсій  на майстер-класах діти вчились виготовляти глечики, хліб, книги, листівки, корону короля Лева, карамель, пряники, 
Великодні писанки та крапанки, розписувати горнятка та народні іграшки, малювали ікону на склі. 
      З метою збереження життя та здоров’я дітей, під час навчальних екскурсій проводились інструктажі на тему: правила дорожнього руху; 
правила поведінки в автобусі під час подорожі; правила поведінки під час масових заходів; правила поведінки під час спортивних змагань; 
правила безпечної поведінки під час спортивних ігор; правила поведінки під час рухливих ігор; правила безпечної поведінки в громадському 



транспорті; правила руху пішоходів; правила поведінки під час екскурсій, правила безпечного відпочинку у лісі та парку, правила безпеки під 
час переходу вулиці; правила поведінки на дорозі та у музеї; правила поведінки під час культпоходу у театр; правила поведінки під час 
літніх канікул; правила поведінки під час культпоходів та екскурсій, Повторення правил поведінки під час піших екскурсій та на природі, 
правила поведінки під час піших екскурсій та на природі, правила поведінки в електротранспорті. 
       Впродовж 2020-2021 н.р. у школі продовжувалося впровадження особистісно-орієнтовних форм та методів у виховний процес. 
       На виконання Закону України «Про освіту», Указів Президента України від 25.06.2013 №344/2013 «Про національну стратегію розвитку 
освіти в Україні на період до 2021 року», від 18.05.2019 №286/2019 «Про стратегію національно-патріотичного виховання», постанови 
Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 
2020 року», від 30.05.2018 №453 «Державна соціальна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» 
на період до 2021 року, від 10.07.2019 № 689 «Питання проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні», від 
22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Концепції реалізації державної політики у 
сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 14.12.2016 №988-р, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 56 «Про затвердження плану заходів на 
2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року», від 21.08.2019 № 693-р «Про 
затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року» від 
20.02.2020 №117-р «Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року», наказів Міністерства освіти і науки 
України від 07.09.2000 №439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах 
України», від 31.10.2011 №1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», від 
08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», від 
02.10.2018 № 1047 «Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних 
працівників із іншими органами та службами», листів Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні 
рекомендації щодо запобігання та протидії насильству», від 29.01.2019 № 1/19-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування 
норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 
2657-VIII, від 20.07.2020 № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської 
молоді ціннісних життєвих навичок» від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та 
попередження і протидії булінгу (цькуванню)», аналізуючи стан організації та ведення виховної роботи у 2020-2021 н.р., адміністрація школи 
підвела підсумки виховної діяльності  освітнього закладу.  

Впродовж 2020-2021 н.р. у школі продовжувалося впровадження особистісно-орієнтовних форм та методів у виховний процес. 
У 2020-2021 н.р. адміністрацією, педагогічним колективом було створено сприятливі умови для повноцінного морального розвитку 

учнів; забезпечувалася єдність родинного та шкільного  впливу на особистість школяра; формувалися засади здорового способу життя, 
було забезпечено позитивний мікроклімат між усіма учасниками навчально-виховного процесу (вчителів, учнів, батьків); у дітей 
виховувалися повага до Конституції України, державних символів, християнських чеснот, національних звичаїв та традицій, прав і свобод, 
почуття власної гідності, відповідальності перед Законом, свідоме ставлення до обов'язків людини і громадянина. 
 Виховна робота школи базується на особистісно-орієнтовній основі та родинних зв’язках. Тому всі проведені позакласні заходи були 
спрямовані на розвиток творчості учнів у співпраці з батьківською громадою. Під час підготовки та проведення заходів заохочувалася  
активна дія кожного учасника зокрема, а не відтворення готового сценарію.  



Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалися за основними 
напрямками: 

– національно-патріотичне виховання; 
– екологічне виховання та формування здорового способу життя; 
– національно-патріотичне виховання; 
– трудове виховання та профорієнтаційна робота; 
– морально-правове виховання; 
– художньо-естетичне виховання; 
– творчий розвиток особистості; 
– родинно-сімейне виховання; 

Робота гуртків 

Навчально - виховний  процес у школі спрямований на виховання всебічно розвиненої особистості з урахуванням її духовно – творчого 
потенціалу. Тому для  розвитку творчих здібностей учнів у школі працюють: 

– танцювальний  гурток „Полуничка” (керівники О.Радовець) 
– ансамбль сопілкарів, хор „Маленькі Українці” (3-4 кл., керівник К. Черняг)  
– клуб спортивного та бального танцю „Фокстрот” (керівник А.Поливка) 
– гурток шахів (керівник Д. Масляк) 
– гурток з англійської мови з курсу Львовознавство «Львів театральний» (керівник І. Куч) 
– гурток з інформатики Code Club (керівник Н.Купчак) 
– студія образотворчого та ужитково-декоративного мистецтва «Писаночка» (керівник І.Гнилякевич) 
Учасники спортивного та бального танцю «Фокстрот» та ансамблю «Полуничка» є переможцями Міжнародних змагань.  

Національно-патріотичне виховання  
Протягом 2020/2021 навчального року урочисто відзначалися державні свята, пам’ятні дати в історії України, святкування Дня 

Гідності, Дня захисника України, Дня Збройних сил України, до Дня Соборності, проведено уроки памяті, бесіди, години спілкування, 
заходи, присвячені Голодомору. Проведено ряд онлайн заходів відповідно до Плану виховної роботи ПШ№53 м. Львова на 2020/2021 н.р. 

Першого вересня у школі проведено онлайн-лінійку, єдиний  онлайн -урок «Львів-рідне місто». До Міжнародного Дня миру проведено 
виховні справи  «Мир на землі – радість у родині».  До 35-х роковин Чорнобильської трагедії в усіх класах пройшли години спілкування на 
тему «Чорнобильська катастрофа». 20 травня проведено флешмоб  до Дня вишиванки.  Були проведені бесіди про державні символи Герб, 
Гімн, „Наша Вітчизна – Україна”. До дня Пам'яті Героїв Небесної Сотні були проведені виховні години на тему «Герої не вмирають», також 
взяли участь в акції «Ангели Памяті» учні виготовляли паперових ангеликів і вішали їх на «Меморіалі Небесної Сотні». 

Пріоритетним напрямком виховної роботи в 2020/2021 н.р.  було  формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків. З 
01.09 по 30.09 проведено місячник «Увага! Діти на дорозі», 20 вересня – організовано та проведено День фізичної культури і спорту, з 
02.11 по 30.11. 2020  проведено місячник «Молодь за здоровий спосіб життя». З 14.09 по 18.09 класними керівниками 1-4 класів проведено 
Тиждень безпеки на дорозі. З 07.09 по 11.09 з вчителями фізичної культури Чучман Х.Г. та Лазів Н.Й. було  проведено Тиждень фізичного 
виховання та здорового способу життя. Також були проведенні навчально-оглядові екскурсії до Меморіалу Героїв Небесної Сотні.  

 
 
 



Естетичне виховання 

З метою сприяння творчого розвитку учнів школи, їх художньо – естетичного виховання протягом 2020-2021 н.р. було організовано 
онлайн-екскурсії та екскурсії. З 01.10 по 30.10.2020 року проведено місячник сприяння творчому розвитку особистості. З 20.04.2021 по 
23.04.2021 у дистанційному режимі пройшов тиждень духовності, з 15 по 18 лютого 2021 р. пройшов  «Тиждень позитиву».  

13 жовтня 2020 року під керівництвом Маслій Н.Г. та Черняг К.С. була проведена лінійка «Свято Покрови Пресвятої Богородиці»  за 
участю хору «Ми маленькі українці», 

В рамках тижня осені було оформлено тематичні виставки малюнків учнів школи «Золота осінь» та «Нашій творчості немає меж», 
11 грудня 2020 року учні 1-4 класів мали змогу онлайн прослухати колядки у виконанні  хору «Ми маленькі Українці»  
7 травня 2021р. було організовано виступ хору «Ми маленькі Українці» до свята «День Матері», 
До 150-річчя Лесі Українки були організовані бібліотечні уроки, виставка малюнків до творів Лесі українки а також декламування її 

віршів,  
На розв'язання завдань естетичного виховання спрямована також позакласна виховна робота. Крім бесід, лекцій, диспутів, 

тематичних ранків, ранків запитань і відповідей на естетичну тематику, цінною в естетичному вихованні є участь школярів у позашкільних 
гуртках художньої самодіяльності, літературних об'єднаннях, музичних ансамблях. 

– навчальна екскурсія в бібліотеку-філіал №27  ЦБЕ для дітей м. Львова (Б. Хмельницького, 175), для учнів 3-Г класу  
– культпохід у Львівський театр ляльок, на прегляд вистави «Cніговики і сонечко»,1-2-гі класи  
– у БібліоХабі «Під Високим замком», 3-Б клас;  
– у бібліотеку №27 для учнів 3-Д класу  
– у бібліотека №27 для учнів 4-Г класу 
– культпохід і свято «Пригоди Букваря в країні Мультляндії» в Першій Львівській Медіатеці Центральної міської бібліотеки імені Лесі 

Українки, 1-Г клас; 
– екскурсія в бібліотеку «Літературниа вікторина «Хто?», «Що?», «Чому?»»  для учнів 1-Б класу 
– культпохід для учнів 1-Г класу  в  Планету Кіно Форум Львів на мультфільм «Рибка Поньо на кручі». 
– кулльтпохід у театр імені М. Зеньковецької, на прегляд вистави «Попелюшка» (учні 1-В, 1-Г, 3-Д,  2-А, 3-А класів)   
– похід в бібліотеку «Левенятко» 3-А клас 
– бібліотеці Р. Іванчука 3-Б клас 

Краєзнавче виховання 

Одним із головних завдань діяльності школи є створення для учнів комфортних умов навчання та виховання. Велика увага приділялася 
пропаганді здорового способу життя, боротьбі з шкідливими звичками, фізичному загартуванню. Було проведено дні та тиждень здоров’я.  
Вчителі школи виховують відповідальність за своє здоров’я, як якість особистості.   На уроках „Основи здоров’я”  з учнями опрацювали 
питання про узалежнення (наркоманію, тютюнопаління, алкоголізм). На методичних об’єднаннях вчителів а також на педагогічній раді  
розглядалися  питання про охорону праці та безпеку життєдіяльності.   

З метою збереження життя та здоров’я дітей, під час навчальних екскурсій проводились інструктажі на тему: правила дорожнього руху; 
правила поведінки в автобусі під час подорожі; правила поведінки під час масових заходів; правила поведінки під час спортивних змагань; 
правила безпечної поведінки в громадському транспорті; правила руху пішоходів; правила поведінки під час екскурсій, проведено наступні 
екскурсії : 

в Океанаріумі Львів, 1-В,3-Г, 4Г класи ; 
у сироварню «Гаобузовий рай» (Львівська обл, Городоцький район, с.Мильчиці), 1-Г клас; 



у інтегрований музей «Еврика», 4-Г клас; 
у с. Шегині на міні-пекарні “Еко Татко”, 4-В клас;  
у музей «Львів Стародавній», 3-Д клас; 
у Резиденцію Святого Миколая в с. Деревич Львівської області,  1-А клас; 

           «До хатинки Миколая» (театралізована),  1-Б клас 
 у Національний музеей ім. Андрея Шептицького, 3-Г, 4-Б, 4-Г класи; 

у пекарню «Братванка» (вул. Лемківська 15) ,  1-А клас; 
у ЛКП «Лев», 1-Г клас; 
в Пожежну частину м. Львова, 1-Б клас 
у парк професій «Drive City», 1-Г клас;   
в парк «Високий замок», 2-А клас;  
в музей історії пожежної справи при Управлінні пожежної охорони МНС, 1-Г клас;   

на пасіці  «Медовий блюз» (об. Львівська с. Лубяна вул. Нова) ,  для учнів 1-А клас;  
у зоопарк «Лімпопо» (село Меденичі Дрогобицького району Львівської області), 1-В клас;  
у «Сонячну галявину» (с. Родатичі) ,  4-В клас;  
на равликову ферму (с.Солонка, вул. І.Сірка),  2-В клас; 
у музей народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького «Шевченківський гай», 2-Г клас; 
у відпочинково-пізнавальний комплекс «Перлина Львова» (Львів-Брюховичі, вул.. Лікарська, 2),  3-Г клас;  
у с. Крехів Жовківського району Львівської області ,  3-Б клас; 
на козину ферму «Шеврет» (Львівська обл., Монастирський р-н. м. Судова Вишня) , 2-Б клас; 
на базіу відпочинку «Бухта Вікінгів», 4-Б клас;  
у парк «Високий замок 1-В, 2-А, 2-Б, 3-Б класи;  
в Управління патрульної поліції у м. Львові (вул. Перфецького 11) ,  4-Б клас;  
на сироварню «Гарбузовий рай» (с. Мильчиці, Львівської області),  1-Б клас; 
у ведмежий притулок  «Домажир» (Львівська обл., Яворівський р-н. с. Жорниська) , 2-Б клас; 
екскурсія-квест Площою Ринок, 2-А клас; 
у Державний природознавчий музей НАН України, 1-В, 2-В, 3-Б класи; 
«Підземелля Львова», 2-Г клас; 
вулицями міста Лева,   3-Б, 3-Г класи; 
в музей «Львів Стародавній» 3-Г клас; 
у Львівський національний літературно-меморіальний музеї Івана Франка, 4-Г клас. 
 

        1.5.Підсумки роботи з обдарованими дітьми 
Згідно плану роботи школи, на виконання завдань Державної програми роботи з обдарованими та талановитими дітьми  видано наказ 

по школі від 01.09.2020р. №134а  «Про організацію роботи з обдарованими та талановитими дітьми». 
Результатом науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми стало оновлення і поповнення даних про обдарованих 

дітей із різних напрямів діяльності, розвиток здібностей цих учнів через реалізацію варіативної частини навчального плану. Пошук 



обдарованих учнів проводиться також на підставі збору інформації від класних керівників, батьків та учнів про досягнення, які  останні 
отримали протягом означеного терміну. 

Діагностика обдарованості допомагає вирішити багато завдань, дає можливість створити оптимальні умови для становлення їхнього 
розвитку. Вивчення розпочинається з 1-го  класу на основі спостережень, спілкування з батьками, де вчителі працюють у тісній 
співдружності із психологом. Вивчаються психологічні особливості, мова, пам’ять, логічне мислення кожної дитини, враховуються її успіхи в 
будь-якій діяльності. 

Питання роботи з обдарованими дітьми розглядались на засіданнях МО: вчителів початкових класів, вчителів англійської мови, 
вихователів ГПД та вчителів – предметників естетичного циклу; на нарадах при директорі, на класних батьківських зборах.  

Учителі реалізують інноваційні технології в навчально-виховній роботі, проводять творчі звіти  за результатами роботи з обдарованими 
дітьми у гуртках, забезпечують участь обдарованих дітей у районних, міських та обласних конкурсах, фестивалях, конкурсах-оглядах 
творчих колективів, виставках творчих робіт, продовжують  систематизувати матеріали періодичних видань із питань  дитячої 
обдарованості. 

У  2020-2021н.р.  учні школи брали участь у  предметних та творчих конкурсах , олімпіадах. 
З метою утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу, виховання у дітей поваги до рідної мови і традицій 

рідного народу, підвищення рівня мовної освіти й культури, удосконалення навиків майстерного володіння словом 11.11.20р. у школі Н. 
Святошенко було забезпечено якісну підготовку та проведення І етапу  та ІІ етапу  ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. 
Яцика.  Учень 4Б класу Парій Ростислав брав участь у ІІ етапі  ХХІ  Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика та здобув  ІІІ 
місце у районному етапі  конкурсу (наказ УО ДГП ЛМР від 27.11.2020 № 446р). Вчитель Романишин О.Є. була залучена до участі у роботі 
журі ІІ етапу  ХХІ  Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика ( наказ УО ДГП ЛМР від 25.11.2020 № 432р). 

З 08 по 11 листопада 2020р. у школі проходив конкурс з інформатики та комп'ютерної вправності "Бобер -2020" серед учнів 3-4-их 
класів (координатор конкурсу Купчак Н.О.). У конкурсі взяли участь 146 учасників. Відмінний результат показали 21 учень, добрий результат  
- 76 учнів. Цей конкурс кожного року все більше захоплює учнів. Діти із задоволенням розв'язують логічні завдання конкурсу на комп'ютері. 

26.11.2020р. та 22.04.21р. проведено Міжнародний природничий  інтерактивний учнівський  конкурс  «Колосок». Координатор конкурсу 
Л.Новікова  залучила до І етапу «Колосок осінній – 2020» - 316 учнів. З них  154 учні здобули «Золотий колосок», 89 учнів - «Срібний 
колосок», 73учні – «Колосок». 

Учні 2-4 класів брали участь у  Міжнародному математичному конкурсі  «Кенгуру». Координатор конкурсу Гарматій О.Я. залучила 231 
учня.  Учні 2-их класів  показали – 50 відмінних результатів, 26 добрих результатів; учні 3-іх класів – 23 відмінні результати та 14  добрих 
результати; учні 4-их класів -1 відмінний результат, 9- добрих результатів. 

23.02.2021р. проведено Всеукраїнську гру «Пазл». Координатор конкурсу Л. Андрус залучила 87 учнів. З них  8 учнів отримали 
дипломи ІІ та ІІІ ступеня. 

27.02.2021р. вчитель англійської мови К.Чарковська долучила 34 учнів 4-х класів до участі у предметній онлайн олімпіаді  з англійської 
мови «На Урок- Зима 2021». З них 31 учень здобули призові місця. 

03.03.2021р. у школі проведено Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник» (координатор І.Башко.). До гри було залучено 170 учнів. 
Диплом переможця початкової школи отримали 68 учнів.  За участь у Всеукраїнській українознавчій грі  «Соняшник» школа нагороджена 
грамотою «Найкраща школа 2020р. 

17.03.2021р. 38 учнів 4-х класів учасники  міського конкурсу «Правознайко». З них 14 учнів  стали переможцями І етапу конкурсу « 
Правознайко» та були запрошені до ІІ етапу конкурсу. 



24.04.2021р., у співпраці з київським екзаменаційним центром “Cambridge Club,” Чарковська К.Ю. організувала проведення 
незалежного іспиту з англійської мови (Cambribdge YLE). 37 учнів 3-4х класів взяли участь у  тестуванні. З них 18 учнів склали іспит рівня 
‘Starters” та 19 учнів - рівня ”Movers”. 14 учнів (вчителів Л. Андрус, Н. Кравчук, С. Куровець, І.Куч, К. Чарковської) отримали відмінні 
результати, 23 учнів – добрі результати та підтвердили свій рівень володіння іноземною мовою.  

У Всеукраїнському конкурсі з програмування Scratch Day (17.05 23.05.2021р.) брало участь 6 учнів. Усі учасники були нагороджені 
сертифікатами. Ментором-наставником учасників конкурсу виступила керівник гуртка Code Club Купчак Наталя.  Учасники гуртка 
Code Club  брали участь у Годині коду. Після успішного проходження Години коду учні отримали сертифікати і наліпки.  05.05.2021р. 
гуртківці були учасниками онлайн-конкурсі  «Закодуй майбутнє». 

25.05.2021р. 41 учень 4-х класів взяв участь у Всеукраїнській онлайн олімпіаді «Всеосвіта  Весна - 2021» (вчитель К.Чарковська). 18 
учнів отримали дипломи переможців. 

Учень 1-Г класу Назар Лукаш (вчитель О. Гарбуз) здобув І місце у районному етапі конкурсу з ужиткового мистецтва «Таланти твої, 
Україно!» та І місце в обласному етапі конкурсу з ужиткового мистецтва «Таланти Твої, Україно!» 2021 р., номінація «Кераміка».  

У Новій українській школі великого значення набув аспект педагогіки партнерства між усіма учасниками освітнього процесу. 
У березні 2021 р.  учні та батьки 1-Г класу (вчитель Гарбуз О.Я.) долучилися до проведення міського екологічного конкурсу 

«Екосупергерой» та із захопленням виготовляли своїх неповторних супергероїв та створювали для кожного з них паспорт у формі коміксу. 
Батьки і діти створили спільний класний проект «Королівство Лева» -  королівство, у якому чисто, приємно, затишно, де всі мешканці 
дбайливо сортують сміття і виготовляють з нього різноманітні потрібні речі.  Інші діти з батьками працювали над виготовленням 
індивідуальних проектних робіт. Результати -  2 місце та  Диплом ІІ ступеня від  УО ДГП ЛМР - Даниїл Скробач . Диплом для команди учнів 
1-Г класу ПШ №53 за  участь у конкурсі, Диплом кожному учневі  за активну участь у конкурсі, Подяка класному керівникові за підготовку 
призерів міського екологічного конкурсу «Екосупергерой».  

Учениця 3 - Д класу, Іванова Софія, взяла участь в онлайн – конкурсі дитячої творчості «Мій Лис Микита» (організатор – Дім Франка) та 
здобула І місце у номінації «Малюнок». За свою творчість Софійка отримала чудовий подарунок – книгу «Лис Микита» (вчитель Фрейда 
Х.М.). 

Учень 4-В класу Караськевич Макар разом з сім’єю взяв участь у міській екологічній акції «Збережемо життя  ялинці» і отримав перше 
місце у номінації «Новорічне аранжування» (вчитель Смерека О.С.),(наказ від 22.12.2020 №491р «Про підсумки проведення міської 
екологічної акції «Збережемо життя  ялинці»). 

Учні 2А класу  (вчитель Кіндрат Г.Ф.) брали участь в предметній онлайн- олімпіаді  «На урок» Осінь 2020 . Предмети початкової школи 
: диплом І ступеня -Демидів Марта, Сиванич Ярина; диплом ІІ ступеня - Кравець Олена, Кривінський Дмитро, Федорина Діана ; диплом ІІІ 
ступеня Івашків Остап, Якимів Юстина. Математика: диплом І ступеня-  Сиванич Ярина,Федорина Діана;  диплом ІІ ступеня -Івашків 
Остап,Кравець Олена,Мочаліна Вікторія, Пісарєва Дарина,Сорочинська Кароліна; диплом ІІІ ступеня Голець Анна, Когут Святослав. 
Українська мова Диплом І ступеня Демидів Марта, Кривінський Дмитро, Олешко Злата,Сиванич Ярина,Федорина Діана; диплом ІІ ступеня- 
Пісарєва Дарина; диплом ІІІ ступеня - Коробка Артем, Мочаліна Вікторія. Я досліджую світ: диплом І ступеня - Демидів Марта, Федорина 
Діана;диплом ІІ ступеня - Івашків Остап, Марків Давид ; диплом ІІІ ступеня - Кривінський Дмитро. 

Вчитель інформатики Н.Купчак долучила дітей до Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з інформатики та міжнародного дистанційного 
освітнього конкурсу «Олімпіс -2020 Осінь». Призові місця здобули-Пишна В, Пилип’як А., Когут Д.(4Б клас) та Пишний М.( 3Д клас). 

Вчителі долучили учнів  до міжнародної онлайн платформи «Вчи.юа», а також до дистанційної Всеукраїнської предметної олімпіади 
«Олімпус», освітнього проекту «На урок». 



Навчально - виховний  процес у школі спрямований на виховання всебічно розвиненої особистості з урахуванням її духовно – творчого 
потенціалу. Тому для  розвитку творчих здібностей учнів у школі продовжують працювати шкільні гуртки:  гурток сопілкарів «Ми маленькі 
українці» - керівник  К.Черняг, шахматний гурток – керівник  Д. Масляк,  гурток інформатики «Code Club» - керівник Н.Купчак,   гурток  
Львовознавство  - керівник І.Куч; позашкільні гуртки: ГО народного дитячо - юнацького ансамблю народного танцю “ Полуничка”- керівник 
Н.Добинда; клуб спортивного танцю «Фокстрот» - керівник А.Поливка; Центр іноземних мов «ЛеоЛінг»  гурток вивчення польської мови - 
керівник А.Гелена, студія образотворчого та ужиткового  декоративного мистецтва “Писаночка”   - керівник  І. Гнилякевич. 

Ансамбль сопілкарів 3-4 класів «Ми маленькі українці» під керівництвом К.Черняг брав  участь у онлайн – конкурсі « Коляда» та у 
загальношкільних лінійках « День збройних сил України», «Великий Кобзар», « День матері». 

ГО Народний дитячо - юнацький хореографічний ансамбль народного танцю   «Полуничка» брав участь у фестивалі талантів «Сяйво 
різдвяних зірок — Буковельский Зіркафест», (3класи,Імісце; 4класи, ІІмісце); фестивалі "Самоцвітики" м.Яремче (2класи, ІІмісце), X 
Міжнародномум фестивалі-конкурсі хореографічних колективів 'Samocvity (31.10.2020), фестивалі «Сокальські візерунки 2021» (1класи,1 
місце), II Всеукраїнському  мистецькому  фестивалі-конкурсі  «Дивоцвіт Grand fest Карпати» (28.05.2021), фестивалях - «Єдина країна» (м. 
Трускавець)та  «Вінницька веселка». Ансамбль «Полуничка» знайомив із творчими  доробками не тільки однолітків у нашому місті, а й за 
кордоном -  Фестиваль «Нестия Черноморски перли» (м.Несебр, Болгарія – 3класи, Імісце).  

З метою підвищення рівня шахової майстерності учасників та пропаганди здорового способу життя Д.Масляк  організовує серед дітей 
різноманітні шахові змагання. Особливий акцент робить на практичній частині, ігровій діяльності та розігруванні завдань.  Гладун В., 
Сердюченко А. здобули ІІ місце в командному заліку (турнір Е) «ІІІ чемпіонату районів Львова з кібершахів» ( наказ УОДГПЛМР від 
21.05.2021№270р «Про підсумки проведення ІІІ чемпіонату районів Львова з кібершахів»). 

Також учні школи брали участь у конкурсі «Творчість свою представляй – в гості спішить Миколай!»,  Всеукраїнській  благодійній  акції 
«Миколай про тебе не забуде», акції  «Миколай для солдатів» та щорічній акції «Ангели пам’яті» в пам’ять про Героїв Небесної Сотні; 
волонтерській ініціативі «Монетки за життя» Благодійного фонду «Запорука», загальноміській акції «Принеси мені яблуко» (пошанування 
пам’яті дітей,які загинули під час Голодомору), Всеукраїнській акції « Запали свічку пам’яті» та заходах до Дня Гідності та Свободи. 

  Можна відзначити систематичну та цілеспрямовану роботу вчителів з інтелектуально-обдарованими та здібними дітьми, але 
залишається недостатній рівень підготовки дітей до участі у ІІ етапах учнівських олімпіад; незначний відсоток учнів, які беруть участь у 
Інтернет-олімпіадах; відсутність розроблених вчителями школи авторських програм для обдарованих учнів. 

 
 1.6. Про підсумки правоосвітньої  та правовиховної роботи та з профілактики правопорушень 

 Правове виховання в школі здійснюється на основі Конституції України, Закону України «Про освіту», Програми правової освіти 
населення України, Сімейного кодексу України, Конвенції про права дитини, Конвенції старшокласників України від 26.11.2006 р.,Декларації 
прав дитини, Загальної Декларації прав людини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, Закону 
України “Про захист суспільної моралі”, листа Міністерства освіти і науки України від 13.09.2010 №1/9-623 «Щодо подолання злочинності 
серед неповнолітніх та організації профілактичної роботи», листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.02.2013 №1/9-
96 «Щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді»,спільного наказу 
міністерства соціальної політики України, МВС України, МОНУ, МОЗУ від 19.08.2014 № 564/836/945/577 «Про затвердження Порядку 
розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення», Постанов Кабінету Міністрів 
України від 21.11.2013 № 895 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 
складних життєвих обставинах», від 21.11.2013 № 896 «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних 



життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)», листа МОНУ від 30.01.2014 № 
1/9-80 «Щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді». 

Правове виховання — виховна діяльність школи, сім'ї, правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та 
навичок і звичок правомірної поведінки школярів.  
 Правоосвітня робота в школі здійснюється під час уроків та в позаурочний час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а також учителів. 
Зокрема вся правоосвітня та правовиховна робота в школі проводиться за основними напрямками діяльності:методичної роботи з 
педагогічними працівниками школи; реалізації завдань правового виховання в урочній роботі; організації позаурочної правовиховної та 
правоосвітньої діяльності; організації роботи з батьками; а також здійснюєтьсязатакими основними критеріями: 

правова освіта охоплює широкі верстви населення – учнів,батьків, учителів; правова освіта забезпечує зростання самосвідомості 
учнів, розуміння ними суворого дотримання положень Конституції і законів України; учні розуміються в єдності прав і обов’язків та їх 
виконання в реальному житті; навчальний заклад прагне підготувати дитину до реального життя, вміння користуватися правовими 
знаннями, набутими в школі;вміння протистояти злочинам і правопорушенням у суспільстві. Розвиток правової культури починається з 
засвоєння дитиною азбучних істин, тому що процес цей довготривалий та нелегкий. Уваги заслуговує робота вчителів початкових класів, які 
проводять ранню діагностику: визначають сім’ї, в яких вихованню дітей неприділяється належна увага, знайомляться із сімейними умовами, 
визначають, яка допомога потрібна батькам у вихованні дитини. Добре відомо, що молодші школярі суворіше, ніж дорослі, дотримуються 
правил гри дитячого кодексу поведінки (не бреши, не донось, не будьжадібним, не будь боягузом). На ці риси дитячої справедливості і 
спираються у правовому вихованні молодших школярів наші педагоги. Правила вивчаються учнями початкових класів на класних виховних 
годинах. Початкові знання з правових питань учні отримують з курсу « Права дитини » учні 1-4 класів . 

В школі систематично проводяться заходи, які надають важливу інформацію стосовно норм та правил поведінки в суспільстві, 
формують в учнів засади морально-правового виховання та духовного розвитку. Невід’ємною складовою цих заходів є бесіди (матеріал є 
адаптований до вікової категорії) на правову тематику для всіх учасників навчально-виховного процесу (учнів, вчителів, батьків) у співпраці 
з практичним психологом школи. 

Впродовж І семестру правове виховання виділялось,  як один із  напрямів виховної роботи і мало на меті сформувати такі якості у 
школяра : 

- знання норм та інститутів різних галузей права в межах, необхідних для побутової, учбової, трудової та суспільної діяльності  
молодшого школяра; 

- навики застосування права в конкретних ситуаціях ,комплексні характеристики варіантів вчинків не тільки як правильних і 
неправильних, поганих чи хороших, але й законних і незаконних; 

- відношення до права як високої  соціальної цінності, носія ідеї справедливості; 
- внутрішня готовність до дотримання правових принципів і конкретних вимог правомірної поведінки; 
- готовність сприяти правомірній поведінці інших осіб. 

       Для здійснення правової освіти учнів використовуються різні форми роботи – із залученням кількох класів однієї вікової категорії, а 
також робота в окремо взятому  учнівському колективі. Така форма роботи дає можливість покращити усвідомлення і засвоєння учнями 
важливої інформації, яка дає можливість в доступній формі, в діалозі, зрозуміти основні засади норм та правил людського співжиття і, як 
результат, досягти кращої якості правових знань. 

З 10.12.2019р. по 14.12.2019р. у школі проведено Тиждень правових знань. У рамках Тижня, згідно плану, проведено цікаві заходи 
класними керівниками, психологом  та соціальним педагогом. Тиждень розпочався з виставки малюнків на тему «Мої права». Протягом 
Тижня класні керівники провели бесіди з учнями на правову тематику. 



10 грудня 2020 року проведено перший урок «Я маю право знати свої права і користуватися ними».  
Практичний психолог Шматок Наталія Павлівна та соціальний педагог Максимчук Орися Олегівна оформили інформаційний стенд 

для учнів та батьків школи про права та обов’язки дитини. Класні керівники 1-4 класів провели ряд повчальних бесід: «Права дитини в 
сюжетах казок». Перегляд уривків мультфільмів про права дитини, «І дівчатко, і хлоп’я мають право на ім'я», «Права і обов’язки дитини, 
склад родини, як допомогти дорослим спілкуватися без слів», «Усі діти рівні у правах», «Що таке боулінг? Відповідальність за дії булінгу», 
«Знай свої права».  

До Дня Гідності та Свободи учні 4-Б класу та 4-Г класів  на уроці трудового навчання виготовили ангеликів. Романишин О.Я та 
Білобринь Н.В. організували похід учнів до Меморіалу пам”яті  Героїв Небесної Сотні « Ми даруємо своїх Янголів Вам, Герої Майдану». 

Вчителі Гарбуз О.Я., Петрів С.С. та Гетьман Г.С. долучилися до проведення ІІІ Всеукраїнського уроку про гуманне та відповідальне 
ставлення до тварин. Присвяченого Всесвітньому дню захисту тварин. 

Соціальним педагогом та практичним психологом школи були проведені  комплексні  заходи до відзначення Дня сім”ї, що були 
спрямовані на формування та популяризацію сімейних цінностей: 

- виготовлення учнями  спільної «Мандали», 

- перегляд тематичних відео про важливість сімї, 
- бесіди про підтримку та повагу до батьків, 

- виставка дитячих малюнків присвячених «Дню сімї» 
В рамках співпраці з правоохоронними організаціями та соціальними службами м.Львова відбулися ряд пізнавальних зустрічей учнів 

школи із поліцейськими які провели бесіди з молодшими школярами на правову тематику.  
 В умовах побудови правової демократичної держави велике значення для виховання свідомого громадянина має ознайомлення учнів 
із міжнародними документами: «Конвенція про права дитини», «Декларація прав дитини», «Резолюція прав», «Рекомендації ЮНЕСКО «Про 
виховання у дусі миру». 
 Одним із аспектів всебічного розвитку особистості є висока правова культура. Виховання в учнів правової культури збагачує їхнє 
духовне життя. Водночас знання  своїх прав та обов’язків розширює можливості їх реалізації, зокрема й у власних інтересах. Правове 
виховання зміцнює життєву позицію, загострює почуття непримиренності до негативних явищ. У шкільному віці дитина вступає у 
міжособистісні відносини і їй необхідно робити вибір, який залежить від багатьох факторів. Від здатності зробити правильний вибір 
залежить її громадянська позиція.  
 
    1.7. Підсумки роботи гуртків 

Згідно плану роботи школи  та наказу від 08.09.21р. №159а «Про організацію роботи шкільних гуртків» було затверджено графіки 
проведення занять та призначено відповідальними за створення  здорових і безпечних умов під час занять шахматного гуртка – керівника  
Д. Масляка ; під час занять гуртка сопілкарів «Ми маленькі українці» - керівника Ваньчак Є.П., а з 01.02 2021р. -керівника  К.Черняг , гуртка 
інформатики «Code Club» - керівника Н.Купчак,   гуртка  Львовознавство  - керівника І.Куч. 

На базі школи діють  позашкільні гуртки: ГО народного дитячо - юнацького ансамблю народного танцю “ Полуничка”- керівник 
Н.Добинда; клуб спортивного танцю «Фокстрот» - керівник А.Поливка; Центр іноземних мов «ЛеоЛінг»  гурток вивчення польської мови - 
керівник А.Гелена, студія образотворчого та ужиткового  декоративного мистецтва “Писаночка” – керівник  І. Гнилякевич. 

Всі гуртки у школі працювали з метою  виховання  всебічно розвиненої особистості, розкриття задатків і нахилів учнів, надання учням 
додаткових знань, умінь та навичок за інтересами та вибором, для виявлення та розвитку талантів та обдарувань дітей. 



Керівники гуртків К.Черняг,  А. Поливка, І. Гнилякевич, Д.Масляк, Н.Купчак, І.Куч,  А.Гелена заняття проводять строго із затвердженими 
графіками. Заняття мають чітку структуру, змістовні, методично грамотно побудовані. Керівники гуртків ведуть документацію відповідно до 
вимог. Заняттям  охоплено: гурток народного танцю «Полуничка» 140 учнів,  клуб спортивного  танцю « Фокстрот»  - 42 учні;   гурток шахів - 
44 учні,  “ Писаночка” – 52 учнів, гурток вивчення польської мови – 45 учнів, гурток інформатики «Code Club» - 33 учні, гурток  
Львовознавство - 33 учні. Мають постійний склад  та користуються популярністю гурток сопілкарів «Ми маленькі українці» - 31 учень 3-4 
класів.  

Ансамбль сопілкарів 3-4 класів «Ми маленькі українці» під керівництвом К.Черняг брав  участь у онлайн-конкурсі « Коляда» та у 
загальношкільних лінійках « День збройних сил України», «Великий Кобзар», « День матері». 

ГО Народний дитячо - юнацький хореографічний ансамбль народного танцю «Полуничка» брав участь у фестивалі талантів «Сяйво 
різдвяних зірок – Буковельский  Зіркафест», (3класи,Імісце; 4класи, ІІмісце); фестивалі "Самоцвітики" м.Яремче (2класи, ІІмісце), X 
Міжнародномум фестивалі-конкурсі хореографічних колективів 'Samocvity'  (31.10.2020), фестивалі «Сокальські візерунки 2021» (1класи,1 
місце), II Всеукраїнському  мистецькому  фестивалі-конкурсі  «Дивоцвіт Grand fest Карпати» (28.05.2021), фестивалях - «Єдина країна» (м. 
Трускавець)та  «Вінницька веселка». 

Ансамбль  «Полуничка» знайомив із творчими  доробками не тільки однолітків у нашому місті, а й за кордоном -  Фестиваль «Нестия 
Черноморски перли» (м.Несебр, Болгарія – 3класи, Імісце).  

Учасники спортивного  танцю «Фокстрот» систематично беруть  участь у змаганнях як в Україні так і за кордоном.  Заняття 
танцювальним спортом чудово поєднуються з цікавими подорожами. Організовують дозвілля та тренувальні табори як в Україні так і за 
кордоном. Знаходять  чарівні місця для підвищення танцювальної майстерності, оздоровлення та приємного відпочинку. Клуб спортивного 
танцю «ФОКСТРОТ» є організатором одних з найвідоміших та найбільших міжнародних змагань з танцювального спорту «FOXTROT CUP» 
та «LVIV WINTER CUP» у Львові, і співорганізатором «UKRAINIAN OPEN CHAMPIONSHIPS» у Києві. 

На  гуртку  «Писаночка» учні продовжують знайомитися з основами технічної творчості, декоративно-прикладним мистецтвом, 
моделюванням та конструюванням.  Гуртківці  вчилися працювати з шаблонами, самостійно створювати ескізи майбутніх аплікаційних 
композицій, витинанок та об’ємних виробів, писанок. Збагатили знання про писанку, витинанку, види паперопластики (орігамі та квілінг). 
Робота  гуртка                                «Писаночка»  сприяє розвитку у дітей дрібної моторики, пам’яті, мислення, уваги, удосконаленню знань, 
умінь і навичок з техніки розмальовування писанок, позитивно впливає на розвиток творчих здібностей дітей та виховання поваги до 
традицій українського народу.  

Гурток  вивчення польської мови відвідують діти 1-2, 3-4 класів. Навчання відбувається з урахуванням специфіки кожної з цих вікових 
категорій. Програма вивчення польської мови для школярів розроблена для досягнення ними максимальних результатів і передбачає, 
зокрема, розгляд наступних тем: Польща і поляки, польська абетка і її особливості, дім і родина, тварини, пори року, місяці, числа та ін. 
Завдяки великій кількості дидактичних матеріалів для вивчення польської мови, а також  підручників, візуальних словників та інтернет- 
засобів  при наявності сучасного мультимедійного забезпечення, заняття з дітьми відбуваються цікаво і різноманітно. Методика викладання 
скерована на те, щоб учні не просто запам'ятовували лексику та прості синтаксичні конструкції, але зуміли їх пов'язати з реальними 
ситуаціями і згодом вільно їх використовувати у спілкуванні.  

З метою підвищення рівня шахової майстерності учасників та пропаганди здорового способу життя Д.Масляк  організовує серед дітей 
різноманітні шахові змагання. Особливий акцент робить на практичній частині, ігровій діяльності та розігруванні завдань. Гладун В., 
Сердюченко А. здобули ІІ місце в командному заліку (турнір Е) «ІІІ чемпіонату районів Львова з кібершахів» ( наказ УОДГПЛМР від 
21.05.2021№270р «Про підсумки проведення ІІІ чемпіонату районів Львова з кібершахів»). 



Навчання у гуртку  інформатики «Code Club допомагає дітям відкривати нові можливості та інструменти для самовираження і 
самовдосконалення, шукати, відбирати й аналізувати інформацію , а також розвивати логіку, просторове мислення і фантазію, створювати 
елементарні програми та формувати у дітей пізнавальний інтерес до комп’ютерної науки. Як результат – учні створювали анімації, ігри, 
презентували власні проекти. У Всеукраїнському конкурсі з програмування Scratch Day (17.05-23.05.2021р.) брало участь 6 учнів. Усі 
учасники були нагороджені сертифікатами. Ментором-наставником учасників конкурсу виступила керівник гуртка Code Club Купчак Наталя.  
Учасники гуртка Code Club  брали участь у Годині коду. Після успішного проходження Години коду учні отримали сертифікати і наліпки. 
Протягом першого тижня березня гуртківці Code Club мали змогу презентувати свої проекти для учнів 3-іх та 4-их класів під час ранкових 
зустрічей. Перший проект, який представили учні - це гра "Пінг Понг", створена у середовищі Scratch. Глядачі мали змогу протестувати гру 
як справжні тестери ІТ компаній. Другий проект - це керування роботом Codey Rocky у додатку Makeblock. Учні з радістю і задоволенням 
презентували свої роботи, навчаючи цим самим інших дітей. 05.05.2021р. гуртківці були учасниками онлайн-конкурсу  «Закодуй майбутнє», 
а 04.06. 2021р. керівник гуртка Н.Купчак провела шкільний конкурс на кращу анімацію. 

Упродовж усього навчального року учні гуртка «Львовознавство» поглиблювали свої знання, розширювали лексичний запас, 
вдосконалювали навички усного мовлення, читання  і комунікації , розвивали мислення,увагу та пам’ять, проводили мовленнєві ігри та 

вчились працювати у команді. Усі ці навички забезпечили сприятливі умови для оволодіння іноземною мовою в поєднанні з вивченням 
краєзнавчого матеріалу про рідне місто. У процесі навчання гуртківці переглядали відео про Львів, віртуально мандрували старими 
вуличками і підземеллями, знайомилися із легендами про рідне місто, виготовляли і презентували проєкти, проводили квиз-ігри та вивчали 
цікаві факти про наше місто. Проаналізувавши роботу гуртка «Львовознавство», можна зазначити, що учням цікаво та пізнавально вивчати 
історію рідного міста, а особливо коли все це відбувається іноземною мовою.                                                                       

Керівники гуртків розвивають самостійну творчу активність дітей, формують навички творчої діяльності, застосовують такі методи і 
форми навчання на заняттях, які допомагають виробити стійкий інтерес до певного виду діяльності, зацікавленості. А також займаються 
самоосвітою і повністю використовують свій інтелектуальний,творчий потенціал у роботі. 

Бесіди з учителями дозволяють зробити висновок, що учні, які займаються у вищезазначених гуртках значно легше засвоюють 
навчальний матеріал, мають високі досягнення в навчанні . Виховна цінність участі учнів у роботі гуртків полягає в тому, що мистецтво 
зближує їх, пробуджує почуття відповідальності, колективне переживання успіхів і невдач. 

Під час карантинного періоду гуртки працювали онлайн. 
Треба відзначити, що гурткова робота у школі  розглядається як одна з головних ланок в системі виховання всебічно розвиненої 

особистості, найповнішого розкриття її задатків і нахилів, створення умов для розвитку й підтримання талантів та обдарувань. 
 

1.8. Підсумки проведеної роботи з охорона праці та безпека життєдіяльності 

Одним із головних завдань діяльності школи є створення для учнів комфортних умов навчання та виховання. Велика увага приділялася 
пропаганді здорового способу життя, боротьбі з шкідливими звичками, фізичному загартуванню. Було проведено дні та тиждень здоров’я.  
Вчителі школи виховують відповідальність за своє здоров’я, як якість особистості.   На уроках курсу „Основи здоров’я”  та «Я досліджую 
світ»з учнями опрацювали питання про узалежнення (наркоманію, тютюнопаління, алкоголізм). На методичних об’єднаннях вчителів, а 
також на засіданнях педагогічної ради  розглядалися  питання про охорону праці та безпеку життєдіяльності.   

Медичне обслуговування учнів в школі забезпечує медична сестра О.Кравець, яка систематично проводить з учнями бесіди про 
здоровий спосіб життя, запобігання інфекційним захворюванням та дотримання правил особистої гігієни, тісно співпрацює з класними 
керівниками та батьками. 



На виконання Закону України «Про охорону праці», «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ 
системи освіти України », затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15.08.2016 № 974, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 08.вересня 2016р. за № 1229/29359, з метою створення безпечних умов навчально-виховного процесу наказу по школі від 
30.08.2018р. № 259 «Про організацію роботи з охорони праці» , безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму, з метою створення 
безпечних умов навчально-виховного процесу, безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму адміністрація та педагогічний колектив 
школи в першу чергу звертає увагу на покращення санітарно-технічного стану приміщення та створення належних умов для навчання та 
виховання учнів.   

Робота педагогічного колективу школи з охорони праці організована згідно із Законами України «Про охорону праці», «Про пожежну 
безпеку», «Про дорожній рух», «Про санітарно-епідемічне благополуччя населення» та Положенням «Про організацію роботи з охорони 
праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 
1669 від 26.12.2017 року. 

Протягом 2020-2021 навчального року по школі з охорони праці та безпеки життєдіяльності були видані такі накази: 

 Про проходження медогляду працівниками школи на 2020-2021 н.р. 

 Про організацію роботи школи в умовах карантину  

 Про підготовку до 2020-2021 навчального року  

 Про підготовку до опалювального сезону на осінньо-зимвовий період 2020-2021 н.р. 

 Про вивчення готовності до роботи в новому 2020-2021 навчальному році 

 Про заходи із забезпечення протипожежної безпеки та запобігання нещасним випадкам  

 Про призначення уповноваженого з питань охорони праці  

 Про створення постійнодіючої  технічної комісії з обстеження приміщень і споруд 

 Про організацію роботи техперсоналу 

 Про призначення відповідального за економне використання енергоносіїв у школі  

 Про призначення відповідального за забезпечення протипожежного стану школи на 2020-2021 н.р. 

 Про призначення відповідальних за роботу з дезінфікуючими засобами 

 Про призначення відповідальних за дотриманням санітарно-епідемічного благополуччя в школі  на 2020-2021н.р.  

 Про дотримання правил техніки безпеки під час користування вибухонебезпечними предметами  

 Про організацію медичного обслуговування учнів школи  

 Про призначення відповідального за оформлення лікарняного листа  

 Про призначення відповідального за ведення військового обліку військовозобов’язаних 

 Про виявлені недоліки  у сфері  забезпечення пожежної безпеки  та заходи щодо їх усунення  

 Про організацію роботи  з охорони праці  та безпеки життєдіяльності 

 Про організацію харчування учнів  у 2020-2021 навчальному році 

 Про призначення відповідального за електрогосподарство 

 Про проведення профілактичної кампанії “Увага! Діти – на дорозі !”  

 Про створення комісії з спостереження  за безпечною експлуатацією будівель і споруд  

 Про вжиття заходів безпеки під час  урочистостей, присвячених “Дню знань”  

 Про заборону тютюнопаління у школі та проведення антинікотинової профілактичної роботи 



 Про організацію роботи технічного персоналу у 2020-2021 н.р. 

 Про відповідальність за збереження життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу у школі 

 Про призначення громадського інспектора з охорони дитинства на 2020-2021 навчального року  

 Про організацію чергування вчителів та адміністрації  в І семестрі 2020-2021 н.р.  

 Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя  

 Про надання безкоштовного  харчування Коробці Євгену 

 Про надання безкоштовного  харчування Коробці Демяну 

 Про надання безкоштовного харування  Зулкарнєєвій Євгенії  

 Про перевірку стану протипожежного захисту   

 Про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури  

 Про проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності  

 Про посилення охорони у період різдвяних свят  

 Про організацію чергування вчителів та адміністрації  в І семестрі 2020-2021 н.р.  

 Про вжиття заходів щодо підвищення рівня пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту у навчальних закладах та  їх 
територіях  

 Про проведення дня ЦЗ та участь у дні ЦЗ  

 Про організацію харчування у 2021 році 

 Про надання  безкоштовного харчування Коробці 

 Щодо створення безпечних умов життя учасників  навчально-виховного процесу   

 Щодо проведення уроків з питань уникнення ураження мінами і вибухонебезпечними предметами  

 Про підсумки роботи  з ЦЗ в 2020 та завдання на 2021 р.  

 Про підвищення оперативної готовності на час неробочих та святкових днів  
Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під 

щоденним контролем адміністрації школи. 
На початок навчального року був оформлений акт готовності школи до 2020-2021 навчального року та режим роботи школи. 
На засіданні педагогічної ради (протокол № 1, від 31.08.2020 року) затверджено План роботи Початкової школи№ 53 Львівської міської 

ради на 2020-2021 навчальний рік, де передбачено розділ «Охорона праці, життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу». 
Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці й безпеки життєдіяльності є в наявності. 
Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці. 

У наказі по школі від  від 30.08.2020 №175 «Про організацію роботи з охорони праці у 2020-2021 н. р.» призначено відповідальних за 
організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, 
попередження дитячого травматизму, видано накази про призначення відповідальних за електрогосподарство й пожежну безпеку в школі 
тощо. 

Щорічно за планом роботи школи проводиться навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки 
тощо. 

У школі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників і учнів школи. Відпрацьована програма 
вступного інструктажу з охорони праці для працівників і учнів школи. 



Організація роботи з охорони праці контролюється директором школи. Вона включає: постійний контроль за навчанням з охорони праці; 
перевірку знань педагогів відповідно до інструкції та листа МОН України «Про вивчення правил охорони праці працівниками освіти»; 
контроль за організацією й періодичним проведенням занять з охорони праці з усіма категоріями працівників школи та учнями; 
систематичний контроль за проведенням різного роду інструктажів; контроль за розробкою й правильним оформленням інструкцій із техніки 
безпеки; організацію роботи комісії для оформлення актів-дозволів на використання спортивного залу і контроль за її діяльністю; контроль 
за виконанням наказів відповідно до Закону України «Про охорону праці».  

Адміністрацією школи розроблено Положення «Про адміністративно-громадський контроль з охорони праці в школі». Також у школі 
створена й постійно діє комісія з питань охорони праці та з трудових спорів. Така система контролю адміністрації школи у співпраці з 
профспілковим комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати питання безпеки й життєдіяльності колективу. 

Відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про колективні договори й угоди» між дирекцією школи й профспілковим 
комітетом підписаний Колективний договір, у якому визначені обов’язки сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також 
умови реалізації працівниками школи своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці. Двосторонні обов’язки в Колективному договорі 
прописані з урахуванням усіх положень чинного законодавства, чому передували колективні переговори. До уваги було взято: пропозиції 
працівників, аналіз стану робочих місць, стан виробничого травматизму, професійних захворювань. Питання охорони праці обговорювалися 
на загальних зборах трудового колективу, нарадах при директорові. 

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я працівників, учнів школи в кабінетах інформатики, спортивному залі 
передбачено проведення інструктажів – вступного та перед початком практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці є інструкції та 
пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці. 

Проведено аналіз нещасних випадків з учнями та працівниками школи.  Проотягом 2020-2021 н.р. в школі не було зафіксовано 1 випадок 
травматизму під час навчально-виховного процесу. Також, зафіксовані випадки травматизму у побуті: 

  

Квартал Учні Працівники 

невиробничого 
характеру 

виробничого  невиробничого 
характеру 

виробничого  

ІІІ квартал 3 0 0 0 

ІV квартал 1 0 0 0 

І квартал 2 0 0 0 

ІІ квартал  6 0 0 0 

Всього  6 0 0 0 
 

 Аналізуючи результати подані у таблицях,  постійно здійснюється контроль за фізичними навантаженнями на дітей, які займаються у 
спеціальній та підготовчій групах на уроках фізичної культури, надається  інформація класним керівникам та вчителю фізичної культури про 
стан здоров’я учнів, рекомендації батькам щодо профілактики захворюваності дітей та дозування навантаження на них.   

 А також проводиться аналіз травматизму. Аналіз травматизму показав, що протягом за 2020-2021  навчального року випадків 
травматизму під час навчально-виховного процесу та нещасних випадків невиробничого характеру, з дорожньо-транспортними пригодпми 
не було. Нещасних випадків  у побуті учнів – 11 випадків та 1 випадок під час навчально-виховного процесу. 

Звіт 
про потерпілих учнів (вихованців) від нещасних випадків під час навчально-виховного процесу 



 

№ 
п/
п 

ПІП 
Дата 
народже
ння  

Клас, 
заклад 

Дата 
нещасног
о 
випадку, 
час 

Обставини причини випадку 
Наявніс
ть акту 
Н-Н 

Чи 
скерован
в 
правоохо
рон. 
органи  

1 
Горпинич Ілля 
Віталійович 

01.12.20
13р. 

ПШ № 
53 м. 
Львова, 
1-А кл. 

14.09.2020
р. 16.35 
год 

Падіння  в рекреаційній зоні під 
час гри на килимку 

наявний ні 

 
Звіт про нещасні випадки   у побуті  учнів (вихованців ) 

№ 
з/
п 

ПІП учня 
Дата 

народжен
ня 

Дата 
нещасного 

випадку 
Діагноз 

1 Семочко Катерина Олександрівна  
23.01.201
3 

01.09.2020 Закритий перелом првої плечевої кістки за зміщенням 

2 Крик Владислав Юррійович  
11.06.201
3 

01.09.2020 Перелом лівої ліктівої кістки без зміщення 

3 Грицьків Злата Юріївна  
17.04.201
4 

09.09.2020 Закритий підкісний перелом лівої променевої кістки 

4 Остапенко Артем Артурович  
11.02.201
1 

21.09.2020 Закритий перелом правої плечевої кістки без зміщення  

5 Салагуб Яна Василлівна  
22.04.201
2 

23.01.2021 Отруєння чадним газом 

6 Крик Владислав Юррійович  
11.06.201
3 

17.03.2021 Травматичний кератит 

7 Колденкова Софія Вадимівна  
22.12.201
1 

09.04.2021 
Закритий перелом обох кісток лівого передпліччя із 
задовільним положенням кісткових фрагментів  

8 Верхолюк Матвій Владиславович  
28.02.201
1 

20.04.2021 
Закритий перелом пересічний основної фаланги ІХ 
правої кисті 

9 Стечкевич Дзвенислава Олегівна 
14.01.201
3 

20.04.2021 Закритий перелом правої ключиці  

10 Федорина Діана Дмитрівна 
26.05.201
3 

29.04.2021 
Закритий підокісний перелом основної фаланги правої 
кисті бнз зміщення 

11 Степаненко Тетяна Данилівна  
11.08.201
4 

24.05.2021 
Закритий перелом кісток лівого передпліччя із 
зміщенням фрагментів  



12 Почкіна Анна Сергіївна  
13.12.201
1 

07.06.2021 
Закритий перелом підокісний правої променевої кістки 
з задовільним станом фрагментів 

 
Питання безпеки життєдіяльності учнів під час канікул постійно обговорювалися на батьківських зборах, інструктивно-методичних 

нарадах. 
Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів – це основний напрям роботи школи. З цією метою в 

школі з 1-го по 4-тий класи вивчаються Правила дорожнього руху, проводяться тиждень безпеки дорожнього руху.  
На виконання спільного наказу Головного управління Національної поліції у Львівській області та департаменту освіти і науки Львівської 

обласної державної адміністрації від 10 серпня 2001 року №07-01/401/165 «Про організацію заходів щодо попередження дитячого 
дорожньо-транспортного травматизму протягом 2019-2020 н.р.», наказу по школі від 30.08.2019р. № 264 «Про проведення Загальноміської 
профілактичної  кампанії «Увага! Діти – на дорозі!» з метою активізації роботи з попередження дитячого дорожньо- транспортного 
травматизму, узагальнення та розповсюдження кращих форм і методів профілактичної роботи серед неповнолітніх, привернення уваги 
громадськості до проблем гарантування безпеки руху учнівської молоді, поглиблення знань учнів та вихованців закладів освіти міста з 
Правил дорожнього руху, виховання у них взаємоповаги до учасників дорожнього руху та попередження порушень дітьми норм безпечної 
поведінки на вулицях і дорогах з  21.08.2019р. по 20.09.2019р. в школі була проведена профілактична кампанія “Увага! Діти – на дороз!” .  
Завгосп школи Гадупяк І.М. здійснив обстеження прилеглих  до школи територій, з метою визначення небезпечних ділянок  доріг. Протягом 
акції були проведені заходи: виховні заходи з вивчення правил дорожнього руху, театралізовані уроки; конкурси з тематики безпеки на 
дорозі; виставку дитячих малюнків з безпеки дорожнього руху; тематичні зустрічі учнів з працівниками Управління патрульної поліції. 
Висвітлені на сайті закладів освіти інформацію про проведені заходи. 

Класним керівникам провели бесіди з попередження дорожньо-транспортних пригод та організували батьківські збори з питань безпечної 
поведінки дітей на дорогах.  

Вихователі групи продовженого дня організували перегляд  мультимедійної презентації з правил дорожнього руху та практичні заняття з 
перевірки знань правил дорожнього руху. Бібліотекар школи О.Макаровській оформила книжкову виставку «Правила маленького пішохода». 

Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням занять із цивільної захисту та надзвичайних ситуацій, 
відпрацюванням елементів евакуації учнів зі школи. Розроблено інструктажі з техніки безпеки та охорони життя для учнів під час канікул і 
святкових днів. Класними керівниками проводяться бесіди з учнями з безпеки життєдіяльності. У 2021-2022 н.р. В  рамках 
експериментального проекту співпраці ЗНЗ м. Львова з Національною Поліцією України «Шкільний офіцер поліції» проводилися зустрічі з 
шкільними поліцейськими: 

 З вивчення  правила дорожнього руху та права та обов’язки пішоходів. (1-2-гі класи); 

 Учнів 3-4-их класів  поліцейські патрульні, поряд із вивченням ПДР, ознайомили з типовими небезпеками, які можуть чекати їх на вулиці. 
Також розповіли як вберегтися від дрібних пограбувань, від нападу злочинців і як слід діяти , якщо ж з тобою трапилося щось лихе. На 

пам'ять дітям роздали брошури "Твоя безпека", які видані за підтримки ОБСЄ. 
     Відповідно до вимог Кодексу Цивільного Захисту України в редакції від 01.01.2017 (із змінами № 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР), 
постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2017 № 626 “Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної 
системи цивільного захисту“, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Положення про функціональну 
підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) Єдиної 
державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2016 №1400 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за №1623/29752, розпорядження голови Львівської обласної державної 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1404-19/paran913#n913


адміністрації від 16.01.2020 № 20/0/5-20 “Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Львівської області на 2020 рік“, 
рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 14.02.2020 № 113 «Про затвердження Плану основних заходів цивільного  захисту 
м. Львова на 2020 рік та організаційно-методичних вказівок з підготовки населення м. Львова до дій у надзвичайних ситуаціях на 2020/2021 
роки», Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
26.06.2013 № 444 (надалі – Порядок навчання), та Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних 
ситуаціях, затверджених наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій (надалі – ДСНС України) від 21.12.2019 № 738, 
Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, який затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 26.06.2013 № 443, Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, 
затвердженого наказом МВС України від 28.11.2019 № 991, Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16.10.2018 № 835, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.11.2018 за № 1256/32708, Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення 
або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
27.09.2017 №733, Переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України "Про тимчасові особливості 
здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 18.12.2017 №1104, керуючись планом роботи відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти ДГП ЛМР на 
2020 рік, з метою забезпечення ефективного виконання функціональних завдань у сфері цивільного захисту, вироблення навиків 
практичних дій при виникненні чи загрозі виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення захисту учасників навчально-виховного процесу і 
працівників функціональної підсистеми "Освіта і наука України" від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного 
та військового характеру у відділі освіти та закладах освіти районів підготовка з цивільного захисту у 2019 році здійснювалась відповідно до 
вимог вищевказаних нормативних документів та  був розроблений план основних заходів цивільного захисту школи. 
Головним завданням цивільного захисту в школі на 2019 рік було забезпечення ефективного цивільного захисту учасників освітнього 
процесу і території школи шляхом своєчасного прогнозування аварій і катастроф техногенного та природного характеру, оперативного 
реагування на них, швидкої ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у різних обставинах. 
Упродовж 2020-2021 навчального року увага зосереджувалась на підготовці працівників школи, особового складу невоєнізованих 
формувань цивільного захисту до дій у надзвичайних ситуаціях, питаннях проведення «Дня цивільного захисту», підвищення якості 
навчання учнів з курсу «Основи здоров’я». 
Основні зусилля колективу були зосереджені на: 

 своєчасному виявленні передумов для виникнення надзвичайних ситуацій і негайному їх усуненні; 

 своєчасному плануванні заходів і дій сил цивільного захисту в разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

 вдосконаленні системи оповіщення і інформування співробітників та учнів про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій; 

 формування в учнів та працівників умінь користуватись індивідуальними засобами захисту. 
Підготовка педагогічного складу, обслуговуючого персоналу, особового складу невоєнізованих формувань цивільного захисту школи 
здійснювалася керівниками навчальних груп згідно з розкладом занять   за 15-ти годинними Типовими програмами навчання, 
затвердженими наказом начальника штабу цивільного захисту, державним секретарем Міністерства освіти і науки України від 17.01 .2002 
№28 «Про затвердження Типових програм навчання з цивільного захисту населення». Навчання співробітників і учнів гімназії з цивільного 
захисту здійснювалось з урахуванням обставин, які можуть скластись у разі виникнення надзвичайних ситуацій (техногенного, природного, 
військового характеру). Навчання керівного складу командирів невоєнізованих формувань здійснювалось під час проведення тренувань та 
«Дня цивільного захисту». 



           Навчання учнів з питань цивільного захисту здійснювалися вчителем Лис О.Б. на уроках предмета «Основи здоров'я», класними 
керівниками на годинах спілкування.  Протягом січня 2019 року була оновлена обов’язкова документація з різних питань ЦЗ, плани дій 
членів трудового колективу та учнів під час оповіщення надзвичайних ситуацій природного, техногенного та військового характеру у мирний 
та військовий час, матеріали для занять з членами трудового колективу з питань першої медичної допомоги у разі травмування, переломів 
різного характеру, карти-схеми евакуацій під час оголошення надзвичайних ситуацій. 
Практична підготовка педагогічного складу та обслуговуючого персоналу, особового складу невоєнізованих формувань цивільного захисту, 
здобувачів освіти школи з питань відпрацювання дій за планами цивільного захисту були проведені навчання.  
Головними завданнями Цивільного захисту були: 

 вдосконалення учнями та педагогічним колективом теоретичних знань та практичних навичок, дій в умовах екстремальних ситуацій; 

 практична перевірка здатності здобувачів освіти діяти за сигналом оповіщення цивільного захисту, користуватись засобами колективного 
та індивідуального захисту; 

 навчання керівного та командно-начальницького складу організації та проведенню заходів цивільного захисту в освітньому закладі. 
Протягом  року класними керівниками були проведені уроки безпеки для учнів за такими темами: 

 Поняття тероризму. Види. Способи проведення терактів. 

 Ознаки вибухових пристроїв. Дії при виявленні  вибухового пристрою або підозрілої речі. 

 Поведінка під час антитерористичної операції. 

 Рекомендації громадянам у разі загрози та виникнення НС, пов’язаної з терористичними актами (у квартирі, на вулиці, у будинку, в 
транспорті). 

 Поведінка заручника. Як поводити себе, коли ви захоплені, а також під час спецоперації. 
      Класні керівники 1-4-х класів у 2019 року перед канікулами постійно проводили бесіди зі здобувачами освіти з питань небезпечної 
поведінки під час канікул, поведінки з вибухонебезпечними предметами та під час надзвичайних ситуацій різного характеру. 
Ужито заходів і проводилась робота по удосконаленню системи передачі сигналів цивільного захисту, інформування особового складу в 
разі виникнення надзвичайних ситуацій. Вживались заходи з питань підвищення сталості функціонування об’єктів цивільного захисту в 
умовах виникнення надзвичайних ситуацій. 
Аналіз виконання завдань цивільного захисту на 2019 рік, вивчення стану реалізації заходів у сферах захисту учасників освітнього процесу, 
працівників від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, готовності школи до дій в умовах загрози та виникнення 
надзвичайних ситуацій свідчить про те, що переважна більшість керівного складу структурних підрозділів цивільного захисту школи 
відповідально відноситься до навчання учасників освітнього процесу і працівників школи, діям по захисту свого життя і здоров’я в умовах 
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру. 
План основних заходів із цивільного захисту на 2019 рік в основному виконаний. 
       Виходячи з головного завдання, основних напрямків діяльності у сфері цивільного захисту учасників освітнього процесу на 2020-2021 
навчальний  рік, з метою підвищення готовності до дій в умовах в надзвичайних ситуаціях, поліпшення роботи з керівним складом 
цивільного захисту, невоєнізованими формуваннями, педагогічним складом та обслуговуючим персоналом із питань охорони життя та  
здоров'я людини, удосконалення знань і навичок з основ здоров'я та цивільного захисту, з метою забезпечення досягнення відповідних 
позитивних кінцевих результатів. 

На виконання Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекцій/СНІДу на 2019-2023 роки, схваленої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.05.2019 р. №356-р, відповідно до плану роботи УО ДГП ЛМР, з метою ефективної 
профілактики ВІЛ-інфекцій/СНІДу серед учнів у 2019-2020 н.р. серед учнів та педагогічного колективу школи проведено широку 



інформаційно-просвітницьку роботу з питань профілактики ВІЛ-інфекцій/СНІДу, шляхом проведення бесід, тематичних диктантів, відео 
лекторіїв, диспутів.  

До Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом проведено превентивні заходи на уроках «Основи здоров'я». 
На дошці оголошень школи розміщено телефони довіри для проведення анонімного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію, які 

працюють в 1-й МЛК. 
Бібліотекар школи О.Макаровська організовувала виставку літератури, матеріалів преси щодо ВІЛ-інфекцій та СНІДу серед учнівської 

молоді. 
Постійно здійснюється контроль за роботою системи забезпечення нормального функціонування будівлі школи. Відповідно 

оформлюються записи в журналі з громадсько-адміністративного контролю з охорони праці та про виконання угоди з охорони праці між 
адміністрацією й профкомом школи. 
        Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 31.10.2019р. №1/9-676,   департаменту освіти і науки Львівської ОДА від 
04.11.2019р. № 21-973/0/19,  Плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 
року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 231-р, листа відділу освіти Шевченківського та 
Залізничного районів від 06.11.2019р. № 29 «Щодо проведення Тижня дорожнього руху»,та метою проведення цілеспрямованої 
профілактичної роботи з населенням щодо травматизму в навчально-виховному процесі й побутового характеру, виховання поважного 
ставлення до безпеки дитини, усвідомлення необхідності вироблення навичок дотримання правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, 
підняття рівня інформаційно-просвітницької роботи з питань безпечної життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу з 11 по 17 
листопада 2019 році в школі проходив Міжнародний  тиждень безпеки дорожнього руху 
        В протягом Тижня діти розширювали свій кругозір з питань здорового способу життя.  протягом Тижня було проведено такі заходи: 

 Єдиний урок з правил дорожнього руху «Безпека на дорозі – безпека життя»; 

 Виставка малюнків на тему «Пам’ятай та виконуй!» (І.Кундельська); 

 Конурс малюнків «Правила дорожнього руху очима дітей» (учні 1-их класів, класні керівники) 

 Бесіда «Безпека на дорозі – безпека життя» (учні 1-их класів, класні керівники) 

 Конкурс малюнків «Наш друг – дорожній рух» (учні 2-их класів, класні керівники) 

 Бесіда: "Безпека на дорозі. Азбука   дорожніх знаків." (учні 3-іх класів, класні керівники)   

 Бесіда "Поведінка на дорозі та її наслідки" (учні 3-4 класів, вчитель фізичної культури Р.Васюка) 

 Перегляд фільму  «Безпека на дорозі – безпека життя» (учні 2-4-их класів, вихователі ГПД)  

 Перегляд презентації «Пішоходи на дорозі» (учні 1-их класів, класні керівники) 

 Перегляд мультфільму «Азбука дорожньої безпеки», «Веселий світлофор», «Пішоходний перехід» (учні 2-их класів, класні керівники) 

 Бесіда "Як правильно переходити вулицю? " (учні 3-4-их класів, класні керівники) 

 Конкурс малюнків «Водій та пішохід», «Увага – діти на дорозі» (учні 2-4-их класів, вихователі ГПД) 

 Перегляд презентації «Безпека на зупинках громадського транспорту. Безпека пасажира» (учні 1-их класів, класні керівники) 

 Гра-подорож «Твій друг – дорожній рух» (учні 2-их класів, класні керівники) 

 Вікторина знавців дорожнього руху   «Мій друг – дорожній рух» (учні 3-их класів, класні керівники) 

 Бесіда «Безпека на дорозі- безпека життя» (учні 4-их класів, класні керівники) 

 Перегляд фільму «Дитинству – безпечні дороги» (учні 1-4 класів, вихователі ГПД) 

 Гра «Створення карти» (учні 1-4 класів, вихователі ГПД) 



 Гра- вікторина "Знай правила дорожнього руху" (учні 1-2 их класів, класні керівники) 

 Перегляд відео "Азбука поведінки на дорозі" (учні 3-іх класів, класні керівники) 

 Гра про ПДР «Добери риму» (учні 4-их класів, класні керівники) 

 Бесіда «Знаки дорожні – друзі твої, знати їх має кожний» (учні 1-4 класів, вихователі ГПД) 

 Гра - естафета: "Уважні водії" та "Світлофор" (учні 1-2-их класів, вчитель фізичної культури Н.Лазів) 

 Створення міні-гри "Перехід дороги за сигналом світлофора" засобами Скретч. (учні 4-их класів, вчитель інформатики Н.Купчак) 

 Перегляд мультфільму «Зай і Чик» - правила дорожнього руху (учні 1-4 класів, вихователі ГПД) 

 Ігротека «Намалюй знаки» (учні 1-4-их класів, педагог-організатор І.Кундельська) 

 Розгадування загадок "Дорожні знаки" (учні 2-3-іх класів, вчитель фізичної культури Н.Лазів) 

 Ситуативно-рольові ігри «Стоп правопорушенням на дорозі!» 

 Гра про ПДР «Добери риму» (учні 3-іх класів, класні керівники) 

 Ситуативно-рольові ігри «Стоп правопорушенням на дорозі!» (учні 4-их класів, класні керівники) 

 Тематичні ігри "Світлофор", "Стоп". (учні 1-их та 4-их класів, вчитель фізичної культури Х.Осика) 
    Також, діти зустрілися  з працівниками поліції, які провели  практичні заняття з правил поедінки на дорозі та  відвідали музей Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності.  

Учителі фізичного виховання перед виконанням навчальних занять у спортзалі або на спортмайданчику проводять відповідні інструктажі 
з ТБ до кожного виду робіт, тільки після цього допускають учнів до виконання означених завдань. 

У медичному кабінеті, в господарчих приміщеннях усі хімічні реактиви, які використовуються господарчому процесі, мають правильне 
найменування, використовуються відповідно до інструкцій та у відведені терміни придатності, зберігаються у недоступних місцях. 
Періодично учні 1-4-х класів проходять перевірку на педикульоз.  

В школі є медичний кабінет, який складається з двох приміщень. Учні забезпечені потрібними ліками. Проводились : профілактичні 
медичні  огляди школярів для виявлення учнів, які мають відхилення у здоров’ї , профілактичні щеплення, оформлені листки здоров’я на 
учнів. 

Медичний огляд учнів школи здійснюється відповідно до графіку медичної служби школи. Усі учні, які за підсумками медогляду 
потрапляють до спеціальної медичної групи, під час уроків фізкультури виконують під наглядом учителя фізичні вправи відповідно до їх 
стану здоров'я. 

Технічний персонал школи постійно працює над забезпеченням відповідного санітарно-гігієнічного режиму в шкільних приміщеннях, на 
шкільному подвір’ї. 
       Упродовж 2020-2021 навчального року харчування учнів школи було організовано  відповідно до Закону України «Про охорону 
дитинства» зі змінами та доповненнями, Закону України «Про загальну середню освіту» зі змінами та доповненнями, наказів Міністерства 
охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування 
дітей у навчальних закладах та оздоровчих таборах», ухвал Львівської міської ради від 19.04.2021 №3270 «Про внесення змін до ухвали 
міської ради від 31.07.2014 № 3700 «Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх 
сімей - мешканців м. Львова», від 20.12.2020 №4415 «Про затвердження Програми безоплатного харчування дітей та учнів у закладах 
освіти м. Львова на 2021 рік», наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 30.08.2020 № 357р 
«Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти м. Львова у 2020-2021 навчальному році», наказу відділу освіти 
Шевченківського та Залізничного районів від 30.08.2020р. № 295 «Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти 



районів у 2020-2021 навчальному році», наказу по школі від 30.08.2020 №111 «Про організацію харчування дітей у 2020-2021 навчальному 
році».  
     Станом на 1 вересня 2020 року у школі навчалося 568 учнів. Гарячим безоплатним харчуванням охоплено  – 568 учнів 1-4-их класів,  що 
становить  100% від загальної кількості. Організовано харчування дітей пільгових категорій: 1 учень, як дитина  позбавлена батьківського 
піклування (100%), 1 учень з малозабезпеченої сім’ї (100%).  Вартість харчування на одну дитину в день становило для учнів 1-4 класів - 15 
гривень, а для учнів пільгових категорій – 18  грн. Оплата харчування учнів здійснюється за безготівковим розрахунком. Учні  групи 
продовженого дня  забезпечуються гарячими обідами за батьківську плату в сумі 18 грн. в день. У шкільній  їдальні  
обладнано  176  посадочних місць та 8 по. 
       Харчування забезпечує ФОП  Невмержицький Микола Миколайович, завідувач виробництвом Нестерович Оксана Степанівна, кухар 
Дмитрук Вікторія Ільївна та працівники кухні.  
        Працівниками харчоблоку ведеться документація з організації харчування, а саме: Журнал бракеражу готової продукції та Журнал 
бракеражу сирих продуктів, Норми харчування дотримуються у 1-4 класах відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 
22.11.2004 №1591. 
     Приміщення харчоблоку та обладнання відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Харчоблок забезпечений газовою та електричною 
плитами, електроводонагрівачами, посудомийною машиною, вагами для сирої та готової продукції, холодильниками, морозильною 
камерою, мармітами та іншим кухонним обладнанням. Їдальня забезпечена необхідною кількістю посуду, маркування посуду відповідає 
санітарно-гігієнічним нормам. Система холодного та гарячого водопостачання знаходиться у робочому стані. Дезінфекція всього посуду, 
прожарювання столового інвентарю проводиться відповідно до санітарних вимог. Приватний підприємець забезпечує харчоблок 
необхідною кількістю миючих та дезінфікуючих  засобів. У харчоблоці наявні всі необхідні інструкції та графік прибирання приміщень 
харчоблоку.   Медичною сестрою Кравець О.В. ведеться журнал обліку роботи з контролю санітарно-гігієнічного режиму відповідного 
зразка. 
     Третій рік школа є учасником проекту «Страва на вибір». Мета запровадження проекту – прищепити молодшим школярам культуру 
харчування, комунікативні навики,  розвинути вміння самообслуговування, а також раціональне використання продуктів харчування. В 
рамках проекту багато уваги приділяється вдосконаленню та оновленню шкільного меню. Приємною несподіванкою для школярів стали 
страви з книги рецептів Є.Клопотенка. Особливою популярністю користуються оновлені страви: плов фруктовий, оладки та сирники з 
карамелізованими яблуками, рис «Паелья», кукурудзяна каша «Полента», а також оновлені салати. Збільшилася в меню і кількість фруктів. 
В умовах поширення короновірусу учні харчувалися за гнучким графіком.  Всі дистанції та дистанції перебування учнів в їдальні були 
витримані. Також в холі школи працював буфет «Смайлик» де діти могли купити собі різноманітні тістечка, соки, чай, какао. 
       Харчування учнів здійснюється у естетично оформлених приміщеннях шкільній їдалні з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог 
законодавства.    
       З метою забезпечення контролю за якістю харчування учнів, недопущення неякісних продуктів харчування та продовольчої сировини, 
дотримання санітарних правил та норм,  в школі працює громадський контроль,  до складу якого входять представники батьківської 
громади, працівники школи, медичний працівник. Комісією у першому семестрі проведена перевірка харчоблоку на предмет дотримання 
санітарно-гігієнічних норм утримання приміщень, наявності санітарних книжок працівників кухні, а також дотримання затвердженого меню. 
Результати перевірок викладені у протоколах. 
     У школі ведеться документація з організації харчування, а саме: Журнал бракеражу готової продукції, Журнал бракеражу сирих 
продуктів, книга складського обліку харчової продукції, зошит обліку відходів, журнал реєстрації температурного режиму в холодильниках, 



двотижневі (перспективні) меню, щоденні меню-розкладки, картотеки страв, технологічні карти, журнал обліку виконання норм харчування. 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 норми харчування виконуються  1-4 класи – на 100  %. 
      Медичною сестрою Кравець О.В. ведуться журнали здоров’я відповідного зразка, прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою школи. 
       Постачальниками продуктів харчування та продовольчої сировини є: ФОП Лозинська О.І. ( м'ясо яловчини), ТЗОВ «Укрриба» (куряче 
філе, риба морожена), ФОП Лозинська О.І. (овочі, фрукти), Львівський молочний комбінат ПП «КФ» «Прометей» (молочні продукти: молоко,  
сир, сметана), ТЗОВ «Світлий» (масло),  ТЗОВ «Горяночка» твердий сир, ТЗОВ «Сандора» (соки), ТЗОВ «ЛПК» (мінеральні води 
негазовані), ПАТ «Концерн хліібопром», (хліб, хлібно-булочні вироби), ТЗОВ «Родина» (буфетна продукція, кондитерські вироби, 
хлібобулочні вироби).  
      У шкільній  їдальні  обладнано  176  посадочних місця. 
      Приміщення харчоблоку та обладнання відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Харчоблок обладнаний  двома газовими та 
електричною плитами, електроводонагрівачем, електром’ясорубкою, посудомийною машиною та вагами для сирої продукції, вагами для 
готової продукції, холодильниками, морозильною камерою для зберігання м’ясних, рибних, молочних продуктів та зберігання добових проб. 
       Маркування посуду відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Система холодного та гарячого водопостачання знаходиться у робочому 
стані. У школі є ванни для миття посуду, проводиться дезінфекція всього посуду, прожарювання столового інвентарю. Згідно норм на 
харчоблоках знаходяться всі необхідні миючі, дезінфікуючі засоби та методичні рекомендації щодо їх застосування. На харчоблоках наявні 
всі необхідні інструкції та графік прибирання приміщень харчоблоку. Прибирання обідних зал проводиться вчасно згідно вимог санітарного 
законодавства. 
        Харчування учнів здійснюється у естетично оформлених приміщеннях шкільних їдалень з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог 
законодавства. 

Класні керівники 1-4 класів провели бесіди із профілактики ДТП та дитячого травматизму з учнями, первинний інструктаж перед 
початком семестру із записом до класних журналів та журналів з ТБ. 
      У зв’язку з пандемією COVID-19 в 2020-2021 навчальному році для профілактики  для учасників освітнього процесу були створені 
наступні умови: на входах до освітнього закладу для обробки взуття  покладені два дезінфікуючі килимки для обробки рук -  2 сенсорні 
дезінфектори  на поверхах в їдальні в фойє є наліпками, вказівники таблиці з інформацією про пандемію, на кожному поверсі та фойє є 
контейнери (з написами) для використаних масок та рукавичок. Кожен працівник школи  був забезпечений одноразовими масками, 
рукавичками. Були закуплені дезінфікуючі миючі засоби та антисептики, розпилювачі для обробки поверхонь. Для перевірки захворювання 
учасників освітнього процесу були закуплені оптичні пірометри-2шт., оксиметр-1шт., бактерицидні лампи-13шт.  Ведеться журнал 
вимірювання температури та обліку перебування працівників у школі.  На протязі року були видані накази: 

 Про організацію навчально-вихховного процесу в школі  під час адаптованого карантину 

 Про продовження дії адаптативного карантину 

 Про організацію заходів профілактики Грип та ГРВІ   

 Про комплексні заходи профілактики захворювання на  COVID-19 

 Про організацію канікул та освітнього процесу під час збільшення захворюваності 

 Про організацію контролю за прове6денням уроків з використанням дистанційних технологій 

 Про організацію навчання під час збільшення захворюваності  на  COVID-19Зміна до наказу про принення роботи гуртків   

 Про продовження дії адаптованого карантину 

 Про продовження адаптативного карантину 
Учні та вчителі школи протягом 2020-2021 н.р. зустрілися з цікавими з представником ДСМ Галицького РВ ЯМУ ГУМВС у Львівській 



області М.Кричковським, який провів бесіду «Шкідливі наслідки для здоров'я людини вживання тютюнових виробів», інспекторами та 
патрульними ВДАІ ЯМУ ГУМВСУ у Львівській області, які провели бесіди «Безпека на дорозі». 

Поновлено наочну агітацію з безпеки руху, пожежної охорони, поводження електроприладами. В кожному класі є оформлені кутки 
техніки безпеки, є потрібна література для проведення бесід з  безпеки життєдіяльності школярів,  схеми евакуації з кабінету,  аптечки для 
надання першої долікарської допомоги.  

Протягом 2020-2021н.р. пройшли з пожежної безпеки  та цивільного захисту  Н.Ворона, О.Лис. 14.05.2021р. адміністрація школи 
пройшла навчання та перевірку знань з охорони праці та безпеки життєдіяльеності та отримала посвідчення. 24.05. 2021- 25.05.2021р. 
працівники школи прошли навчання та перевірку знань з охорони праці. 
 
1.9. Аналіз роботи шкільної бібліотеки 

Згідно з Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу (наказ  Міністерства освіти і науки України від 14.05.1999  
№ 139) бібліотека Початкової школи № 53 Львівської міської ради є структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне та 
культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. 

Бібліотекарем у школі працює Макаровська Олександра Володимирівна, провідний бібліотекар, стаж – 39 років. У своїй роботі завідувач 
бібліотекою О. Макаровська керується  Законами України «Про освіту», «Про бібліотеку та бібліотечну справу», Положенням «Про шкільну 
бібліотеку»,  Інструкцією «Про порядок, доставку та комплектування та облік літератури».   Робота бібліотеки проводилась за планом, 
складеним на 2020-2021 навчальний рік. 

 Протягом 2019-2020 навчального року робота бібліотеки була спрямована на вирішення таких проблем: 

 пробудження та підтримка інтересу дітей до книги, залучення їх до активного читання, 

 задоволення читацького запиту дітей початкового віку, 

 впровадження нових форм і методів роботи, 

 виховання бережливого ставлення до книги. 

 пробудження та підтримка інтересу дітей до книги, залучення до активного читання, 

 виховання бібліотечно-бібліотечної грамотності, 

 формування в учнів розуміння єдності і цілісності України та її народу, 

 допомога класним керівникам і вчителям у проведенні виховних заходів. виховання бережливого ставлення до книги. 
У бібліотеці школи учні навчаються орієнтуватися у світі інформації, користуватися джерелами інформації, знати, де і як можна підібрати 

літературу з певної теми. Шкільна бібліотека є справжнім центром пропаганди книги, надійним помічником учителів у навчанні та  вихованні 
учнів. Вона є сучасним інформаційним центром забезпечення учнівського та педагогічного колективів необхідною інформацією.  

Фонд бібліотеки становить 8004 примірники. З них фонд підручників становить  7368 примірники, художньої літератури – 1600 
примірників. 

Кількість читачів – 306 учнів, що складає 54 % від загальної кількості учнів школи. Завдяки проведеній акції «Подаруй бібліотеці книгу» 
фонд бібліотеки поповнився на 162  книги. 

Кількість відвідувань бібліотеки читачами :  за місяць -  220 читачів,  за рік – 1200 читачів . Книговидача за рік: підручників – 4050, 
художньої літератури – 1339. 

Бібліотека обладнана  1 комп’ютерними робочим місцями.   
Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи, завідувач бібліотекою постійно працює над тим, щоб заохотити учнів до читання, 

зацікавити книгою, стимулювати вчителів і учнів до використання наявних у бібліотеці інформаційних ресурсів.  



Згідно з річним планом роботи школи на 2019-2020 навчальний рік у своїй діяльності Макаровська О.В. використовувала різноманітні 
форми роботи з читачами.    

На допомогу вчителям і класним керівникам, учням школи, для формування ключових компетентностей у бібліотеці використовуються 
різноманітні форми роботи: вікторини, конкурси, виставки, консультації, інформації. З метою пропаганди літератури у бібліотеці оформлені 
різні тематичні виставки, папки, полиці, інформаційні куточки. 

Протягом 2020-2021 навчального року бібліотекарем школи  О. Макаровська  оформлені:  
   тематичні виставки : «Осінь в гості запросила», «Зустрічай нас, рідна школо», «Львівська перлина світового вокалу»(С.Крушельницька), 
«Здорова дитина – здорова  родина», «За Україну, за її волю» (До дня ЗУНР), «Він рідне слово пробудив» (до дня народження 
М.Шашкевича), «Піднялась Україна з колін…» (до дня Гідності та Свободи), «Дай нам, Боже, любити так Україну, як любив її Він « (до 80-
річчя з дня народження В.Чорновола), «О, не забудем тридцять третій» ( до дня відзначення Голодомору) , «День моєї країни» (до Дня 
Соборності), «Їх було триста» (до Дня Героїв Крут), «Ні, я жива. Я буду вічно жити!» (до дня народження Лесі Українки), «Шевченка 
полум’яне слово..» (до дня народження Т.Шевченка),  «Люблю тебе, мій древній Львове»  та багато інших.  
   тематичні полички та куточки: «Зустрічай нас, рідна школа», «Що подарували учні для бібліотеки», «Осінь в гості запросила», « Ми за 
мир»,( До Всесвітнього дня миру),  «Храм, де живуть книги», (до Всеукраїнського дня бібліотек), «Учитель-то сіяч недремний» (до дня 
вчителя), «Читання і книга- духовний чинник»,(до місячника читання книги), «Покровонько, Покровонько, покрий мою голвоньку»(до свята 
Покрови), «Знайомся! Я – нова книжка», «Рідна мово, ти звучи…»( до дня укр. писемності), «Святий Миколай до нас завітай», «Три 
празники в гості», «Зима іде , свята веде» (цикл виставок до свят Різдва Христового), «За вільну Україну зброю піднесли» ( до пам’яті героїв 
Крут), «Дзвени струмочком, рідна мова» ( до дня рідної мови), «Ні, я жива! Я буду вічно жити» ( Л.Українка), «Шевченкове полум’яне слово( 
до дня народження Т.Г.Шевченка), «Зустрічаємось з книжками»(до тижня укр. книжки). 

Олександра Володимирівна продовжує доповнювати картотеку та каталоги, поновлювати інформацією «Український календар». 
Традиційно  кожного року проводиться презентація шкільної бібліотеки для учнів перших класів. Проводилися бесіди з учнями перших 

класів про правила користування бібліотекою,книгою. Учні зустрічалися з малим Левчиком, Незнайком та іншими літературними героями. 
Вже стало традицією проводити екскурсії учнів до центральної міської дитячої бібліотеки, де проводилися масові заходи на тему: 
«Презентація книги Г.Кирпи «Мій тато став зіркою», (4-ті кл.); 
 «Майстер клас «Таке просте і незвичайне», (3-А кл.); 
Година доброти та презентація книги «Соловейко з одним крилом» О.Романчука; 
«Посвята в читачі бібліотеки» була проведена для учнів других класів. 

Для  ГПД учнів перших класів проводяться «Дні малюка у бібліотеці». Для них були прочитані   українські народні казки , проведені 
перегляди   за мотивами українських народних казок. 

Для учнів 2-го класу  було прочитано та обговорено казку «Сіль дорожча за золото». 
Періодично в бібліотеці проводяться тижні повернення книг «Книга проситься додому». 
Читачі бібліотеки постійно беруть участь у проведенні акції «Подаруй бібліотеці книгу». По мірі надходження  книг  оновлюється  постійно 

діючий куточок «Ці книги подарували  наші читачі». 
Бібліотекар О.Макаровська для учнів 2-х класів був провела бібліотечні  уроки  на тему «Як книга прийшла до людей». Для учнів 1-их 

проведена посвята в читачі бібліотеки , зустріч з Левчиком, презентація  шкільної бібліотеки, запис в читачі бібліотеки. Учні  4-их класів 
зустрілися з письменницею Вікторією Ковальчук, а учні 1-их та 3-іх класів з письменником Олександром Зімба. 

Учні школи приймали  участь у проведенні акції «Подаруй бібліотеці книжку» (подаровано для шкільної бібліотеки 48 екземплярів художньої 
літератури).  



Спільно з класними керівниками  бібліотека провела бібліотечно-бібліографічні години за такими темами: «Першодрукар І.Федоров»  (3-і 
класи), «Як друкують наші книги» (Перегляд відеофільму , 3-і кл.), «Як книжка прийшла до людей» (ГПД 3-іх кл.), (перегляд медіафільму), 
«Дитяча періодика», (3-і кл.), «Як правильно поводитися в бібліотеці» (1-і кл), «Храм науки – шкільна бібліотека», «Правила поводження з 
книгою», «Правила користування бібліотекою» (2-і кл.).  

 Для учнів 3-4их класів проведено конкурс казкознавців «Чи є дерево зацвіте першим». 
У зв’язку з оголошенням карантину проведено корегування плану роботи бібліотеки. Під час карантину навчання відбувалося за 

допомогою інформаційних технологій. Для здобувачів освіти на сайті закладу розміщувалися наступні матеріали: 
– «Коронавірус в Україні та його профілактика», Що ми знаємо про коронавірус? Цікаві та корисні факти; 

 Віртуальна подорож - «Подорож сучасними бібліотеками світу»; 

 До Дня матері – «Довіку матінку шануйте - свій найсвятіший оберіг»; 

 До Дня пам’яті та примирення в Україні – «Кожен день, кожен час пам‘ятайте …»; 

 Онлайн матеріали до Дня родини - «Міжнародний день сім'ї: традиції свята»; 

 Бібліотечний онлайн урок: Читати – це класно! Читати – це модно! Читати – це круто!; 

 Матеріали до Дня Європи в Україні - історія та традиції свята; 

 Години цікавих повідомлень. «Цікаві факти про Україну, які вас зацікавлять», «Історія письма у слов'ян». 

 До дня української вишиванки - «Доки жива традиція – жива країна»; 
Була надана допомога протягом навчального року класним керівникам у проведенні виховних заходів з питань техніки безпеки, 

охорони здоров’я і життя дітей. Пройшов цикл заходів, присвячених Міжнародному дню рідної мови, спільно з учителями української мови 
та літератури. Своєчасно ведеться обробка, видача нових підручників, а також списання старих підручників. Проведена перереєстрація 
всього фонду художньої літератури з ББК на УДК 

Леся Володимирівна  брала у  проведенні районних і міських семінарів шкільних бібліотекарів. 
 
1.10. Аналіз роботи соціально-психологічної служби   

Психологічна служба початкової школи №53 Львівської міської ради  здійснює свою роботу відповідно Закону України «Про освіту» 
ст..21, 22, 57; Положення про психологічну службу у системі освіти України від  22.05.2018  № 509; посадовою інструкцією,  Конституцією 
України, рішенням органів управління освіти всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, Декларацією прав людини, Конвенцією ООН 
про права дитини, Етичним кодексом, методичними рекомендаціями Українського  науково-методичного центру практичної психології і 
соціальної роботи при  КУ імені Бориса Грінченка, адміністративним, трудовим законодавством, а також статутом, нормативно-правовими 
актами школи, трудовою угодою. 

На виконання плану  роботи школи на 2020/2021 навчальний рік практичний психолог працювала над роз’язанням наступних задач: 

 впровадження в практику спеціальної школи корекційно-розвиваючих програм освітньої діяльності з урахуванням особливостей 
психофізичного розвитку учнів; 

 виявлення та обстеження учнів, які потребують соціально-психологічної корекції та надання їм  психолого-педагогічної допомоги; 

 проведення психолого-педагогічної корекції девіантної поведінки учнів, а також інших проявів асоціальної форми поведінки; 

 здійснення профілактики злочинності булінгу; 

 надання консультативної допомоги педагогічному колективу щодо виховання з урахуванням особливостей вікового та психофізичного 
розвитку учнів.   



Головною метою діяльності психологічної служби школи є створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників 
навчально-виховного процесу, посилення розвивального і виховного компонентів в системі освіти. Роль працівника соціально-психологічної 
служби в сучасних умовах організації освітнього процесу, а саме у період карантину в закладах освіти, зростає.  

Учням було запропоновано пройти тест «Чи знаєш ти усе про коронавірус?». Як показали результати, в цілому, діти ознайомлені із 
засобами для запобігання поширення хвороби, проте не дуже добре знають її симптоми. Наприклад, близько 25% опитуваних включили 
почервоніння шкіри та свербіж до симптомів COVID-19. Для залучення більшої кількості учнів до ознайомлення з темою було проведено 
флеш-моб «STOP COVID-19», для участі у якому діти повинні були намалювати своє бачення боротьби з пандемією. 

Батькам учнів початкової ланки були запропоновані поради: «Шість ідей чим зайняти дітей під час карантину». Здійснюється 
систематична комунікація з батьками та педагогічним колективом в соціальних мережах. Рекомендовані методики щодо зниження рівня 
тривожності, поширено статті «Як не піддатися загальній паніці» та «Правила поведінки дітей в соціальних мережах під час карантину». 
Консультування відбувається індивідуально в телефонному режимі. 

Звісно, що було враховано соціально-захисну функцію щодо дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Власна домівка не 
завжди може бути найбезпечнішим місцем для всіх учасників начального процесу. Особливо, коли йдеться про тих, хто страждає від 
домашнього насильства. 

Учням була надана інформація «Як протидіяти домашньому насильству в умовах карантину», а також номери телефонів гарячої лінії. 
Основні напрямки психологічного супроводу навчально-виховного процесу у школі. 
I. Робота з педагогічним колективом: 
1) тренінг для вчителів на тему: «Солодка мандала, як метод  гармонізації стосунків у колективі»; 
2) ) підготовка і виступ на педагогічних нарадах; 
5) індивідуальні консультації учителям протягом навчального року  на актуальні  теми: асоціальні прояви у поведінці дітей, вікові та 

індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини, готовність до шкільного життя та труднощі у навчанні, адаптація дитини 
до нового колективу. 

ІІ. Робота з батьками: 
 1) виступи на батьківських зборах на теми: «Рекомендації батькам щодо успішної адаптації першокласників», «Формування 

позитивного мислення в дітей»; 
2) індивідуальні та сімейні консультації батькам протягом навчального року найчастіше на теми: труднощі у навчанні  дітей, адаптація 

дитини до нового колективу, проблеми самооцінки дитини, асоціальні прояви у поведінці дітей, психологічний клімат учнівського колективу 
та міжособистісні конфлікти, взаємовідносини в системі «вчитель-учень» та «батьки-діти» 

ІІІ. Робота з учнями: 
1) у груповій діагностичній роботі використовувались методики: «Мій клас», «Що мені подобається в школі», «Неіснуюча тварина», 

«Соціометрія», «Сходинки самооцінки», «Кактус», тест «Мотивація учнів до навчальної діяльності»; 
2) в індивідуальній діагностичній роботі використовувались методики: «Моя сім’я», «Неіснуюча тварина», «Баранчик у пляшці», 

«Людина, що зриває яблуко», «Дерево самооцінки», «Людина під дощем»; 
3) корекційно - розвивальна робота з першокласниками; 
4)  індивідуальні корекційно – розвивальні заняття з учнями; 
5)  проведення тренінгів та психологічних бесід на теми: «Друг – одна душа, що живе в двох тілах», «Толерантність до людей з 

інвалідністю», «Сила слова», «Конфлікти: способи їх вирішення», «Подорож у чарівну країну емоцій», «Красиве і некрасиве в поведінці 
дітей», «Моє комфортне місце», «Безпечний інтернет», «Слух – мій друг», «Добрі і погані вчинки – роби правильний вибір»; 



6) індивідуальні консультації учням на актуальні теми: труднощі у навчанні, взаємостосунки в учнівському колективі, відсутність 
мотивації до навчання, булінг. 

Під час карантину для дітей було організовано арт-марафон, який складався з 10-и арттерапевтичних технік, метою якого було 
вивільнення від негативних емоцій, розвиток уяви, уваги, мислення, пам`яті, гармонізація внутрішнього стану, концентрація на власних 
емоціях та потребах. Теми арттерапевтичних технік, які було проведено є виставлені на сайті школи з роботами дітей: «Фантастичне 
дерево», «Живий будинок», «Незвичне малювання», «Великодній заєць», «Крапковий малюнок», «Креативний автопортрет», 
«Крупотерапія», «Ниткографія», «Ти – мій супергерой», «Подвійний дудлінг».  

На сайті школи було висвітлено такі важливі теми як: «Булінг (цькування) у закладі освіти» та  «Заходи ПШ №53 м. Львова щодо 
протидії булінгу на 2020-2022 роки»; «Перша допомога після впливу стресових чинників», «Тайм-менеджмент», «Як говорити з дітьми про 
пандемію», «Часопроведення дітей під час карантину»; «Стабілізація та уникнення погіршення психологічного стану», «Панічні атаки і 
способи їх подолання», «Рекомендації щодо збільшення  ефективності віддаленої роботи», «Пандемія: психологічні стадії переживання». 

Самоосвіта - невід’ємна частина у роботі психолога та соціального педагога.  
Для організації самоосвітньої діяльності соціально-психологічна служба закладу використовує такі електронні ресурси як: освітня 

платформа Prometheus, освітній проект «На Урок», інформаційний освітній проект «Всеосвіта» та платформа Google Forms. Для зворотного 
зв’язку з дітьми використовується Viber. 

Практичним психологом протягом року було пройдено 4 модулі курсу «Корекція психосоматичних проявів методом арт-терапії», 
автором якого є Вікторія Назаревич. Модуль №1: «Первинна діагностика клієнта, поняття про підходи до роботи з психосоматичними 
реакціями і симптомами в арт-терапевтичному процесі»; модуль №2: «Арт- діагностика клієнта, робота з образом тіла в малюнках і 
метафоричних, тематичних картах»; модуль №3: «Проективні діагностичні техніки психосоматичних проявів в системі психологічного 
консультування»; модуль №4: «Корекція психосоматичних станів у дітей та підлітків методами артпсихології». 

Соціальним педагогом школи було пройдено курси підвищення кваліфікації за програмою : «Використання метафоричних асоціативних 
карт у психологічному консультуванні, корекції та тренінговій роботі» 

Максимчук О.О. та Шматок Н.П. прослухали вебінари на теми: «Казкотерапія для підлітків. Чи є спеціальні казки і чи будуть підлітки їх 
слухати. Як працює і як використовувати?»(Олена Петрушевич); «Робота з сімейною генограмою» (Наталія Кордунська); «Майндфулнес і 
щастя!» (Антоніна Сорочинська); «Погляд на емоції у гештальті» (Олена Дерень); «Знайомство з позитивною психотерапією» (Каріна 
Соловйова); «Якість спілкування. Включена взаємодія. Сигнали, які ми зчитуємо і подаємо співрозмовникові» (Катерина Луголообі); 
«Синдром відкладено життя» (Ольга Кітура); «Сексуальність через гештальт підхід» (Людмила Філомонюк); «Як активізувати свої внутрішні 
ресурси» (Галина Капшій); «Дотягнутись до... Важливість безпечної прив’язаності у житті та як вона проявляється і який має вплив на 
формування стосунків у парі» (Наталія Дяків); «З якими скарбами ми виходимо з карантину» (Наталія Шпот); «Базові емоційні потреби та 
турбота про себе» (Мар’яна Франко); «Основи нейропсихологічного корекційного інструментарію. Як дихає мозок?» (Дана Мехедова) ; 
«Можливості арт-терапії в роботі з комп'ютерною залежністю у дітей і підлітків» (Ірина Холод); «Алкогольна залежність: звідки все 
починається?» (Тетяна Павлусів); «Як досягнути цілі?» (Галина Скляр). Взяли участь в марафоні з нагоди 30-річчя утворення психологічної 
служби системи освіти України: «Прикладні аспекти застосування психотерапії у роботі практичного психолога: точки дотику» 

Крім того, ведеться організаційно-методична робота: оформлення робочої документації, складання індивідуального плану самоосвіти, 
ознайомлення з сучасною методичною літературою. 

 
 
 



1.11. Аналіз роботи медичного кабінету школи 

     Медичне обслуговування  учнів школи забезпечує медична сестра школи Кравець Олена Василівна. 
    Основними напрямками діяльності медичної сестри О.Кравець у 2020-2021 навчального року було забезпечення  заходів щодо 
збереження здоров’я дітей та працівників школи, дотримання санітарних та гігієнічних вимог.  
     Згідно затвердженого плану роботи,  на початку навчального року та після завершення канікул  систематично проводилось  обстеження 
учнів на наявність педикульозу , здійснювався   контроль за учнями з метою дотримання  ними правил особистої гігієни. Контролюється  
якість харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог у їдальні, ведеться спостереження за якістю продуктів харчування, закладкою 
страв. 
     Аналізується стан  своєчасного проходження щорічного медичного огляду працівників школи. 
     Ведеться поточна та звітна документація, здійснюється облік медикаментів. Забезпечується контроль за дотриманням  санітарно-
гігієнічних вимог та питним режимом у школі.  
    Щорічно аналізується рівень захворюваності учнів(таблиця 1). Розподіл учнів на групи  для занять на  уроках фізичного виховання 
проводиться медичною сестрою  на основі проведених проб Руф’є  (таблиця 2),   аналізується кількісний склад спеціальної, підготовчої  та 
основної груп. Медичним оглядом вузькими спеціалістами  охоплені всі учні школи (таблиця 3) 

Таблиця 1 
Таблиця 1 

Захворюваність  2014-
2015н.р. 

2015-
2016н.р. 

2016-
2017н.р. 

2017-
2018н.р. 

2018-
2019н.р. 

2019-
2020н.р. 

2020-
2021н.р. 

COVID-2019       3 

ГРВІ 313 331 210 274 256 181 232 

Бронхіт 73 76 35 68 66 35 29 

Ларенготрахеїт 39 39 22 25 15 12 12 

Захворювання шлунково-
кишечного тракту 

2 2 4 3 3 1 2 

Загальна кількість 
захворювань 

592 613 532 640 684 465 391 

Інфекційні 
захворювання 

5 5 5 17 69 32 4 

 
Таблиця 2 

Проба Руф’є (учні 
перших класів) 

2014-
2015н.р. 

2015-
2016н.р. 

2016-
2017н.р. 

2017-
2018н.р. 

2018-
2019н.р. 

2019-
2020н.р. 

2020-
2021н.р. 

Обстежено 144 131 539 546 562 565 568 

Спеціальна група 2 1 12 9 6 8 8 

Підготовча 25 39 202 207 179 197 160 

Основна  117 91 325 329 377 358 400 

                                                                                                                              
  Таблиця 3 



 2014-
2015н.р. 

2015-
2016н.р. 

2016-
2017н.р. 

2017-
2018н.р. 

2018-
2019н.р. 

2019-
2020н.р. 

2020-2021 

Кількість учнів 518 523 539 547 562 565 568 

Оглянуто  517 522 539 546 562 565 568 

Здорових  387 334 359 402 432 439 397 
Диспансерна група 130 127 180 144 130 126 171 

ЛОР патологія 18 16 16 25 17 10 9 

Захворювання печінки 4 5 4 1 1 0 1 

Захворювання нирок  7 7 4 2 2 1 1 

Пониження зору 29 66 68 66 68 47 67 

Плоскостопість  14 18 38 34 17 17 24 

Сколіоз  6 7 11 7 8 6 12 

Захворювання нервової 
системи  

4 8 3 3 4 7 7 

Вроджена вада серця       1 

       Аналізуючи результати подані у таблицях,  постійно здійснюється контроль за фізичними навантаженнями на дітей, які займаються у 
спеціальній та підготовчій групах на уроках фізичної культури, надається  інформація класним керівникам та вчителю фізичної культури про 
стан здоров’я учнів, рекомендації батькам щодо профілактики захворюваності дітей та дозування навантаження на них.   
 
1.12. Аналіз фінансово-господарської  діяльності  та матеріально-технічної бази школи 
             Відповідно до Технічного паспорта на будівлю школи, виданого ЛОР БТІ та ЕО 12.05.2008р.,  площа використовуваних приміщень 
становить – 2883,6  м2. 
       Кількість навчальних кабінетів – 27, з них  кабінетів англійської мови – 6, духовно-естетичного  виховання – 1, кабінет інформатики – 2. 
       На господарські витрати  школи у 2020-20201навчальному році  виділено2131505,09 грн., з них:   
       На харчування у 2020-2021 н.р. виділено 1125431,88 грн.  
       На оплату  комунальних послуг – 666982,55грн., з них: 
Теплопостачання –  505933,08  грн. 
Водопостачання – 29932,76 грн. 
Електроенергія – 106713,68грн. 
Дератизація та дезінсекція – 5085,60грн. 
Вивіз сміття – 12659,90 грн. 
Газ-6657,53 грн. 
      Школа отримала відшкодування за комунальні послуги: 
ЛМГО «Клуб спортивного танцю «Фокстрот» – 4477,89 грн. (теплопостачання 2095,11 грн., водопостачання 843,11 грн., електроенергія 
949,14 грн., дератизація і дезінфекція 483,30 грн., вивіз сміття 107,23 грн. ) 
ГО «НДЮХАНТ  «Полуничка»  – 16330,60 грн.  (теплопостачання   13117,32 грн., водопостачання 643,58грн., електроенергія  1489,94 грн., 
дератизація і дезінфекція 721,01 грн., вивіз сміття 358,75  грн.) 



ФОП    Галечко А.Г. – 308,27 грн. (теплопостачання  194,53 грн., водопостачання  49,54 грн., електроенергія 31,20 грн., дератизація і 
дезинфекція 10,22 грн., вивіз сміття 22,78 грн.) 
ФОП  Невмержицький М.М. – 86652,11 грн. (теплопостачання 11052,35 грн., водопостачання 4566,72 грн., електроенергія 64396,02 грн., 
дератизація і дезінфекція 153,42 грн, вивіз сміття  00 грн, газ 6483,60 грн.). 
ГО «КМЦ Писаночка» – 567,86 грн. (теплопостачання  364,45  грн., водопостачання 149,81  грн., електроенергія 2,13 грн.,  дератизація і 
дезінфекція 19,86 грн., вивіз сміття 31,61  грн.) 
Львівська шахова академія - 605,72 грн.(теплопостачання 436,19 грн., водопостачання 76,86 грн., електроенергія 47,98 грн., дератизація і 
дезінфекція 25,76 грн., вивіз сміття 18,93 грн.) 
«Львівська обласна федерація кіокушинкай карате»  -  918,49  грн.(теплопостачання 324,77 грн., водопостачання 155,40 грн.,електроенергія 
359,49 грн., дератизація і дезінфекція 60,08 грн., вивіз сміття 18,75 грн.)  
     Послуги  з охорони приміщень школі надає ПП „Лев-4”. За надані послуги з благодійного рахунку перераховано   93000,00 грн. 
За бюджетні кошти з 06.2019-06.2020рр.: 
Придбано за бюджетні кошти з вересня 2020 по серпень 2021рр. на суму 2161152,62 грн. : 

Вересень 
2020 
 

450,00 ЛКП "Міський центр інформаційних технологій" Послуги інтернету 

1269,90 ТзОВ"Львівенергозбут" Постачання електроенергії 

11569,79 ЛМКП"Львівтеплоенерго" Закупівля теплової енергії 

2848,80 ТзОВ"Охорона-комплекс- Титан" Налагодження системи безпеки 

114083,00 ТзОВ"Сектор-Трейд" Комплект шкільних парт (НУШ) 

49117,00 ТзОВ"Сектор-Трейд" Комплект шкільних парт (НУШ) 

410,40 ОКП ЛОР"Профілактична-дезінфекція" Послуги дератизації 

128,59 ТзОВ"Львівгаззбут" Постачання природного газу 

129,83 ПАТ ЛФ "УКРТЕЛЕКОМ" Послуги звязку 

45,34 ПАТ"Лвівгаз" Розподіл газу 

392,45 ЛМКП"Львівводоканал Водопостачання 

962,75 ЛМКП"Львівводоканал Водовідведення 

Всього 181407,85   

Жовтень 

5842,70 ДПРЧ ІТУ ДСНС у Львів.обл. 
Перевірка та випробування внутрішніїхпожежних 
кранів 

132,53 ПАТ "Львівобленерго" Розподіл електронної енергії 

8620,80 ТзОВ"Львівенергозбут" Постачання електроенергії 

11569,79 ЛМКП"Львівтеплоенерго" Закупівля теплової енергії 
 2320,00 ФОП Заяць.Н.Б. Набір карток для вивчення англійської мови 

 1200,00 ТОВ"Науково-вироб.фірма"ІВОЯ" Програма "Медок" 
 410,40 ОКП ЛОР"Профілактична-дезінфекція" Послуги дератизації 

 450,00 ЛКП "Міський центр інформаційних технологій" Послуги інтернету 

 
32916,30 ТзОВ"Виробнича фірма"Львів-Телеком" Матеріально-технічні ресурси для прокладання 

локальної компютерної мережі 



 1421,00 ФОП Кміть І.Н. Авторський нагляд 

 4066,38 ФОП Питель Б.М. Здійснення технічного нагляду 

 
387067,33 ТзОВ"Фірма Інтербут" Виконання будівельних робіт по "Капітальний ремонт 

фасаду" 

 61400,00 ТзОВ"Леополіс компютер" Інтерактивна дошка (2шт),Проєктор EPSON (2шт) 
 12198,00 ТзОВ"Нео-Іт" Багатофункційний пристрій (2шт) 

 2013,00 ТОВ"Грінера Україна" Вивіз сміття 
 45,34 ПАТ"Львівгаз" Розподіл газу 

 575,29 ТзОВ"Львівгаззбут" Постачання природного газу 
 840,96 ЛМКП"Львівводоканал Водопостачання 

 1181,24 ЛМКП"Львівводоканал Водовідведення 

 2550,00 ПП"Укрбізнесконсалтинг" Акустична система 
 1145,00 ФОП Копитчак І.В. Бланідаз Софт 5шт. 

 1606,00 ФОП Копчак О.Л. Зарплата 
 19800,00 ФОП Хомляк Флагшток 

 28200,00 ФОП Копитчак І.В. Серветки Етасепт(20уп) 

 2860,00 ФОП Копитчак І.В. Рециркулятор бактерицидний(5шт) 
 129,83 ПАТ ЛФ "УКРТЕЛЕКОМ" Послуги звязку 

Листопад 

137,32 ПАТ "Львівобленерго" Розподіл електронної енергії 

7068,80 ТзОВ"Львівенергозбут" Постачання електроенергії 

21649,02 ЛМКП"Львівтеплоенерго" Закупівля теплової енергії 

450,00 ЛКП "Міський центр інформаційних технологій" Послуги інтернету 

129,83 ПАТ ЛФ "УКРТЕЛЕКОМ" Послуги звязку 

49951,76 ФОП Березюк Б.В. Послуги з прокладання локальної компютерної мережі  

410,40 ОКП ЛОР"Профілактична-дезінфекція" Послуги дератизації 

3000,00 ФОП Губчук М .Ю. Заправка картріджів 

2010,50 ФОП Рожок Г.І. Журнали,Свідоцтва досягнень 

2100,00 ПП Лозинський Б.Я. Біохлор 5л.(5шт) 

994,73 ТОВ"Грінера Україна" Вивіз сміття 

67,20 ЛД АТ Укрпошта Газети,журнали 

509,47 ТзОВ"Львівгаззбут" Постачання природного газу 

18599,94 ТзОВ"Леополіс компютер" Багатофункційний пристрій Epson (3шт) 

45,32 ПАТ"Львівгаз" Розподіл газу 

1737,98 ЛМКП"Львівводоканал Водопостачання 



1618,24 ЛМКП"Львівводоканал Водовідведення 

Грудень 

164,39 ПАТ "Львівобленерго" Розподіл електронної енергії 

9846,98 ТзОВ"Львівенергозбут" Постачання електроенергії 

51944,07 ЛМКП"Львівтеплоенерго" Закупівля теплової енергії 

17246,76 ТзОВ"Епіцентр К" 
Мийка нержавіюча (2шт),Стіл 
нержавіючий(2шт),Дошка пятиповерхнева в 
алюмінієвому профілі(2шт) 

15525,00 ФОП Тис М.С. Рукавички 100шт(15уп),Маски 3000шт 

8054,00 ФОП Тис М.С. Серветки Етасепт120шт(10уп),АХД(8шт) 

 1606,00 ФОП Копчак О.Л. Зарплата 
 129,83 ПАТ ЛФ "УКРТЕЛЕКОМ" Послуги звязку 

 450,00 ЛКП "Міський центр інформаційних технологій" Послуги інтернету 
 7887,78 ТзОВ"Епіцентр К" Фізкультурне приладдя 

 4842,00 ТзОВ"Епіцентр К" Стелажі в їдальню(2шт) 

 8497,92 ТзОВ"Епіцентр К" Скороварка(1шт),Пилосмок(1шт) 
 672,00 ТзОВ"Епіцентр К" Термо-гідрометр побутовий(10шт) 

 45,34 ПАТ"Львівгаз" Розподіл газу 
 513,56 ТзОВ"Львівгаззбут" Постачання природного газу 

 1190,00 ФОП Пономаренко Ю.А. Масажна доріжка (2шт) 
 2799,00 ТзОВ"Медтехніка Орто" Опромінювачі бактерицидні(2шт) 

 503,00 КП ЛОР Аптека№1 Медикаменти 

 1210,00 КП ЛОР Аптека№1 Пульсоксиметр (1шт) 
 450,00 ЛКП "Міський центр інформаційних технологій" Послуги інтернету 

 6199,98 ТзОВ"Леополіс компютер" Багатофункційний пристрій Epson(1шт) 
 410,40 ОКП ЛОР"Профілактична-дезінфекція" Послуги дератизації 

 844,50 ТзОВ"Леокомп" Ламінатор (1шт) 

 1708,14 ТОВ"Грінера Україна" Вивіз сміття 
 1975,42 ТОВ"Грінера Україна" Вивіз сміття 

 45,34 ПАТ"Львівгаз" Розподіл газу 
 49999,52 ТОВ"БК"Захід нео буд" Демонтаж огородження території 

 149500,00 ПП"Євротех Галичина" Поточний ремонт огорожі 
 32270,00 ПП"Євротех Галичина" Монтаж відкатних воріт 

 981,12 ЛМКП"Львівводоканал Водопостачання 

 1249,52 ЛМКП"Львівводоканал Водовідведення 
 1681,92 ЛМКП"Львівводоканал Водопостачання 



 1590,92 ЛМКП"Львівводоканал Водовідведення 

 74560,00 ФОП Катреча Л.В. Засоби дезінфікуючі (154шт) 
 2134,26 ТзОВ"Епіцентр К" Канцтовари 

 575,29 ТзОВ"Львівгаззбут" Постачання природного газу 

 223,24 ПАТ "Львівобленерго" Розподіл електронної енергії 
 11171,50 ТзОВ"Львівенергозбут" Постачання електроенергії 

 3955,33 ЛМКП"Львівтеплоенерго" Закупівля теплової енергії 
 4150,00 ФОП Кунець Т.І. Ремонт Ноутбука 

 1821,00 ФОП Крамаревич О.В. Дидактика для психолога 

 129,83 ПАТ ЛФ "УКРТЕЛЕКОМ" Послуги звязку 

 
1840,47 ФОП Питель Б.М. Технічний нагляд за виконання робіт на об’єкті 

Капітальний ремонт 
 175218,30 ТзОВ «Фірма Інтербуд» Капітальний ремонт фасаду 

 564,54 ФОП  Кінаш Т.М. Канцтовари 
 5140,00 ФОП Гумовська Є.О. Світлодіодний планшет(1шт),Настільні ігри(2шт) 

Всього  1364560,57     

Січень 2021 175763,58 ЛМКП"Львівтеплоенерго" Закупівля теплової енергії 

Лютий 

416,88 ТзОВ"Львівгаззбут" Постачання природного газу 

3074,28 ПАТ "Львівобленерго" Розподіл електронної енергії 

6723,48 ТзОВ"Львівенергозбут" Постачання електроенергії 

2054,00 ФОП Копчак О.Л. Зарплата 

492,10 ТОВ"Грінера Україна" Вивіз сміття 

14117,28 ТзОВ"Епіцентр К" Канцтовари 

984,00 ОКП ЛОР"Профілактична-дезінфекція" Послуги дератизації 

142,66 ПАТ ЛФ "УКРТЕЛЕКОМ" Послуги звязку 

97,13 ПАТ"Лвівгаз" Розподіл газу 

2719,46 ЛМКП"Львівводоканал Водопостачання 

Березень 

855,75 ТзОВ"Львівгаззбут" Постачання природного газу 

5283,61 ПАТ "Львівобленерго" Розподіл електронної енергії 

11522,28 ТзОВ"Львівенергозбут" Постачання електроенергії 

88857,37 ЛМКП"Львівтеплоенерго" Закупівля теплової енергії 

9089,40 ТзОВ"Епіцентр К" Господарські товари шкільного призначення 

1916,47 ТОВ"Грінера Україна" Вивіз сміття        

12500,00 СПД Воловод С.В. Гімнастичний інвентар 

5111,60 КП ЛОР Аптека№1 Лікарські засоби 

616,00 НМЦ ЦЗ та БЖД у Львів.обл Надання освітньої послуги 



900,00 ЛКП "Міський центр інформаційних технологій" Послуги інтернету 

1834,83 ТзОВ"НІК.Юей Інтернет послуги,продовження хостингу 

3600,00 ФОП Дідаш М.В. Навч.послуги курсу"Здорова постава" 

 492,00 ОКП ЛОР"Профілактична-дезінфекція" Послуги дератизації 

 142,66 ПАТ ЛФ "УКРТЕЛЕКОМ" Послуги звязку 

 97,15 ПАТ"Лвівгаз" Розподіл газу 

 2538,11 ЛМКП"Львівводоканал Водопостачання 

Всього  351942,08   

Квітень 

652,02 ТзОВ"Львівгаззбут" Постачання природного газу 

3516,76 ПАТ "Львівобленерго" Розподіл електронної енергії 

7631,64 ТзОВ"Львівенергозбут" Постачання електроенергії 

64601,41 ЛМКП"Львівтеплоенерго" Закупівля теплової енергії 

2054,00 ФОП Копчак О.Л. Зарплата 

938,68 ТОВ"Грінера Україна" Вивіз сміття 

13000,00 СПД Воловод С.В. Гімнастичний інвентар 

450,00 ЛКП "Міський центр інформаційних технологій" Послуги інтернету 

492,00 ОКП ЛОР"Профілактична-дезінфекція" Послуги дератизації 

142,66 ПАТ ЛФ "УКРТЕЛЕКОМ" Послуги звязку 

97,13 ПАТ"Лвівгаз" Розподіл газу 

3824,59 ЛМКП"Львівводоканал Водопостачання 

 406,79 ТзОВ"Львівгаззбут" Постачання природного газу 

Травень 2557,40 ПАТ "Львівобленерго" Розподіл електронної енергії 

5590,86 ТзОВ"Львівенергозбут" Постачання електроенергії 

49652,62 ЛМКП"Львівтеплоенерго" Закупівля теплової енергії 

1890,00 ФОП Демчук В.В. Шахові фігури та шахівниця 

743,78 ТОВ"Грінера Україна" Вивіз сміття 

14460,00 ФОП Тис М.С. Маски та рукавиці ( КОВІД ) 

450,00 ЛКП "Міський центр інформаційних технологій" Послуги інтернету 

142,66 ПАТ ЛФ "УКРТЕЛЕКОМ" Послуги звязку 

97,13 ПАТ"Лвівгаз" Розподіл газу 

2630,56 ЛМКП"Львівводоканал Водопостачання 

Червень 

727,45 ТзОВ"Львівгаззбут" Постачання природного газу 

4286,16 ПАТ "Львівобленерго" Розподіл електронної енергії 

9352,50 ТзОВ"Львівенергозбут" Постачання електроенергії 

13185,05 ЛМКП"Львівтеплоенерго" Закупівля теплової енергії 

2054,00 ФОП Копчак О.Л. Зарплата 



1877,58 ТОВ"Грінера Україна" Вивіз сміття 

989,04 ТзОВ"Епіцентр К" Офісне устаткування та приладдя 

3650,40 ТзОВ"Епіцентр К" Господарські товари шкільного призначення 

450,00 ЛКП "Міський центр інформаційних технологій" Послуги інтернету 

360,56 СПД Лозинський Б.Я. Фарба емалева (2 шт) 

1466,00 ФОП Фігун В.І. Контейнери з чорнилом 

142,66 ПАТ ЛФ "УКРТЕЛЕКОМ" Послуги звязку 

97,13 ПАТ"Лвівгаз" Розподіл газу 

2538,11 ЛМКП"Львівводоканал Водопостачання 

ВСЬОГО 217199,33  

Липень 

486,94 ТзОВ"Львівгаззбут" Постачання природного газу 

2672,33 ПАТ "Львівобленерго" Розподіл електронної енергії 

5866,92 ТзОВ"Львівенергозбут" Постачання електроенергії 

13185,05 ЛМКП"Львівтеплоенерго" Закупівля теплової енергії 

450,00 ЛКП "Міський центр інформаційних технологій" Послуги інтернету 

984,00 ОКП ЛОР"Профілактична-дезінфекція" Послуги дератизації 

2585,55 ФОП Демідонт О.Б. Обслуговування вогнегасників 

647,70 ПП"Час-Пік" Журнали шкільного призначення 

583,90 ПП"Час-Пік" Журнали шкільного призначення 

723,60 ПП"Час-Пік" Господарські товари шкільного призначення 

1040,82 ПП"Час-Пік" Канц .товари шкільного призначення 

132,30 ТОВ"Грінера Україна" Вивіз сміття 

149,53 ФОП Копчак О.Л. Зарплата 

142,66 ПАТ ЛФ "УКРТЕЛЕКОМ" Послуги звязку 

97,15 ПАТ"Лвівгаз" Розподіл газу 

3954,19 ЛМКП"Львівводоканал Водопостачання 

Серпень 

248,59 ТзОВ"Львівгаззбут" Постачання природного газу 

772,69 ПАТ "Львівобленерго" Розподіл електронної енергії 

1738,92 ТзОВ"Львівенергозбут" Постачання електроенергії 

1083,17 ЛМКП"Львівтеплоенерго" Закупівля теплової енергії(часткова оплата) 

400,00 ФОП Вдовін П.Я. Перевірка дим.та вент.каналів  

900,00 ФОП Вдовін П.Я. Вимір опору струму у приміщенні 

1904,47 ФОП Копчак П.О. Зарплата 

2842,10 ФОП Барна В.В. Складання проектно-кошт.док на поточний ремонт 
огорожі 

831,37 ТОВ"Грінера Україна" Вивіз сміття 

450,00 ЛКП "Міський центр інформаційних технологій" Послуги інтернету 



150,53 ПАТ ЛФ "УКРТЕЛЕКОМ" Послуги звязку 

97,13 ПАТ"Лвівгаз" Розподіл газу 

921,18 ЛМКП"Львівводоканал Водопостачання 

   Всього  46042,79   

Разом 2161152,62 
  

З бюджет розвитку ----  895697,92грн (Капітальний ремонт фасаду школи-880747,22грн., Технічний нагляд—9266,70грн.,Авторський нагляд-
5684,00 грн.) 
  За благодійні кошти та силами батьків в період з 01.09.2020 р. по 01.08.2021р. Були куплені в харчоблок: Пароконвектомат на суму-
42500,00грн.,Кухонну машину(тістомісильну)  на суму-7777,02 грн. 
  За благодійні кошти та силами батьків в період з 01.07.2019 р. по 01.07.2020р. в приміщені школи проведені наступні роботи: 

 санітарні ремонти 2-ти навчальних кабінетів (батьки, технічні працівники); 

 косметичний ремонт навчального  кабінету (завгосп, обслуговуючий персонал). 
Надходження в натуральній формі – 47088,55 грн. 

Місяць Загальна 
сума, що 
надійшла 

 КЕКВ Витраченно Постачальник Призначення 

Залишок :         89734,69 --- ---- ---- ----- 

Вересень 27726,00 2240 
(послуги) 

12144,00 ПП "ЛЕВ-4" Надання охороних поослуг 

437,00 ТзОВ " Охорона-Комплекс-Титан" Сигналізація та система відеонагляду 

14327,25 Відділ освіти Книги 

4990,00 ПП»Укрбізнесконсалтинг» Принтер GANON (1 шт) 

1000,00 "Охорона" Управління Державної 
служби охорони при ГУМВС України 

'Централізоване спостереження за 
станом систем тривожної сигналізації 

Жовтень 7518,00 2240 
(послуги) 

437,00 ТзОВ "Охорона-Комплекс-Титан" Сигналізація та система відеонагляду 

1000,00 "Охорона" Управління Державної 
служби охорони при ГУМВС України 

Централізоване спостереження за станом 
систем тривожної сигналізації 

2210 4575,00 Антошик Т.В. 2-Б.клас Світильники Eurolamp Led  (5шт.) 

2210 12000,00 ТзОВ «Леополіс-комп’ютер» Проєктор Epson (1 шт) 

17560,00 ТзОВ «Леополіс-комп’ютер» Проєктор Epson ( 1 шт ) 

 Листопад 17058,00 2240 
(послуги) 

437,00 ТзОВ  "Охорона-Комплекс-Титан" Сигналізація та система відеонагляду 

1000,00 "Охорона" Управління Державної 
служби охорони при ГУМВС України 

Централізоване спостереження за станом 
систем тривожної сигналізації 

2240 6624,00 ПП "ЛЕВ-4" Надання охоронних послуг 

3110 1000,00 Навчально-методичний центр освіти Настільна гра «Мандрівка святого 
Миколая» (5шт) 



Грудень 42356,00 2240 
(послуги) 

437,00 ТзОВ  "Охорона-Комплекс-Титан" Сигналізація та система відеонагляду 

11040,00 ПП "ЛЕВ-4" Послуги охорони 

11592,00 ПП "ЛЕВ-4" Послуги охорони 

640,00 КП ЛОР « Аптека №1» Тонометр Вега ( 1 шт) 

42500,00 ФОП Завійський В.Г. Пароконвектомат ( 1 шт) 

15999,96 ТзОВ « Леокомп» Ноутбук Dell( 1 шт) 

15,60 Центр проф.розвитку працівників Афіша А3 

485,52 ТзОВ « Епіцентр К» Світильник LED (2 шт) 

7777,02 ТзОВ « Епіцентр К» Кухонна машина Kenwood (1 шт) 

1000,00 "Охорона" Управління Державної 
служби охорони при ГУМВС України 

Централізоване спостереження за станом 
систем тривожної сигналізації 

Січень 
2021 р. 

 _____ _____ ____ ____ 

Лютий  23196,17 2240 
(послуги) 

483,00 ТзОВ  "Охорона-Комплекс-Титан" Сигналізація та система відеонагляду 

1000,00 "Охорона" Управління Державної 
служби охорони при ГУМВС України 

Централізоване спостереження за станом 
систем тривожної сигналізації 

2240 2880,00 ПП "ЛЕВ-4" Послуги охорони 
  3110 5833,73 Відділ освіти Книги 

  2210 7091,44 Відділ освіти Ігрові набори 
Березень 18876,80 2240 

(послуги) 
483,00 ТзОВ  "Охорона-Комплекс-Титан" Сигналізація та система відеонагляду 

1000,00 "Охорона" Управління Державної 
служби охорони при ГУМВС України 

Централізоване спостереження за станом 
систем тривожної сигналізації 

2240 1000,00 "Охорона" Управління Державної 
служби охорони при ГУМВС України 

Централізоване спостереження за станом 
систем тривожної сигналізації 

  2240 11520,00 ПП «ЛЕВ-4» Послуги охорони 
  2210 521,80 Відділ освіти Книги 

Квітень 5815,00 2240 
(послуги) 

483,00 ТзОВ  "Охорона-Комплекс-Титан" Сигналізація та система відеонагляду 

1000,00 "Охорона" Управління Державної 
служби охорони при ГУМВС України 

Централізоване спостереження за станом 
систем тривожної сигналізації 

3110 3668,49 Всеукраїнський благодійний фонд 
«Східноєвропейська гуманітарна місія» 

Книги 

  2240 7488,00 ПП «ЛЕВ-4» Послуги охорони 

      Травень 20128,00 2240 1000,00 "Охорона" Управління Державної Централізоване спостереження за станом 



(послуги) служби охорони при ГУМВС України систем тривожної сигналізації 

2240 483,00 ТзОВ  "Охорона-Комплекс-Титан" Сигналізація та система відеонагляду 

3110 10055,24 Самуляк О.Б. ( 1-Г клас) Шафа-стелаж (1 шт),пластикові лотки (36 
шт) 

2240 5760,00 ПП "ЛЕВ-4" Послуги охорони 

Червень 45500,00 2240 
(послуги) 

1000,00 "Охорона" Управління Державної 
служби охорони при ГУМВС України 

Централізоване спостереження за станом 
систем тривожної сигналізації 

2240 483,00 ТзОВ  "Охорона-Комплекс-Титан" Сигналізація та система відеонагляду 

2240 8064,00 ПП "ЛЕВ-4" Послуги охорони 

2240 10368,00 ПП "ЛЕВ-4" Послуги охорони 
Липень 25200,00 2240 

(послуги) 
1000,00 "Охорона" Управління Державної 

служби охорони при ГУМВС України 
Централізоване спостереження за станом 
систем тривожної сигналізації 

2240 483,00 ТзОВ  "Охорона-Комплекс-Титан" Сигналізація та система відеонагляду 

Серпень 4000,00 2240 
(послуги) 

 "Охорона" Управління Державної 
служби охорони при ГУМВС України 

Централізоване спостереження за станом 
систем тривожної сигналізації 

    2240  ТзОВ  "Охорона-Комплекс-Титан" Сигналізація та система відеонагляду 
Всього 250188,97 --- 252167,05     

Залишок :        87756,61 --- ---- ---- ----- 

Проблеми: 

– завершення  облаштування пришкільної території;  
– завершення ремонту фасаду школи; 
– капітальний ремонт водопроводу (заміна аварійних труб); 
– ремонт (часткова заміна) огорожі; 

 
1.13. Пріоритетні напрями робооти школи на  2021/2022 н. р.: 

 створення безпечного,  конфорктного, мотивуючого до навчання  освітнього середовища; 

 формування ключових компетентностей учнів шляхом впровадження нових освітніх технологій   

 забезпечення якості освіти школярів відповідно до нових  Державних стандартів початкової освіти; 

 формування відносин на принципах довіри, дотримання етичних норм, доброчесності; 

 організація педагогічноїї діяльності та навчання учнів на засадах академічної доброчесності; 

 впровадження цифрових технологій в освітній процес та управлінську діяльність; 

 формування і розвиток творчої особистості дитини, її здібностей і обдарувань; 



 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей 
українського народу та інших народів і націй; 

 виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної 
гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина; 

 виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших, формування засад здорового способу життя як найвищої соціальної 
цінності, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів; 

 створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство; 

 збереження, зміцнення, оновлення навчально-освітньої бази школи; 
  Шляхи реалізації: 

 навчальне та соціально-психологічне діагностування учнів; 

 індивідуалізація та особистісно  зорієнтоване навчання; 

 моніторинг навчальної діяльності; 

 інформатизація навчального процесу; 

 професійний розвиток педагогічних працівників; 

 розширення діапазону співпраці родини і школи; 

 превентивне виховання; 

 зміцнення навчально-матеріальної бази школи. 
Очікувані результати: 

 покрашення навчальних досягнень учнів, розвиток їх індивідуальних здібностей та обдарувань; 

 підвищення результативності вивчення англійської мови; 

 створення середовища вільного від насильля; 

 підвищення етичної культури учнів, виховання милосердя, співпереживання; 

 вдосконалення системи управління та контролю за навчально-виховним процесом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2. Основні напрями роботи  на 2021/2022н.р. 
   2.1. Освітнє середовище. 
– створення комфортних, безпечних умов навчання; 
– соціальний захист, профілактика боулінгу, насильства та дискримінації; 
– створення розвивального, мотивуючого до навчання простору. 
    2.2. Система оцінювання здобувачів освіти. 
– забезпечення прозорої відкритої системи оцінювання навчальних досягнень; 
– внутрішній моніторинг та корекція результатів навчання; 
– формування відповідальності за результати навчання, здатності до само оцінювання. 
     2.3. Діяльність педагогічних працівників школи. 

 формування ключових компетентностей учнів шляхом впровадження сучасних освітніх технологій та ефективності праці вчителя;  

 підвищення професійного рівня та педагогічної майстерності медпрацівників; 

 налагодження співпраці з учнями батьками та колегами; 

 організація педагогічної діяльності та навчання учнів на засадах академічної доброчесності; 
2.4. Управлінські процеси школи 

 організація освітнього процесу та моніторинг виконання поставлених цілей та завдань; 

 формування відносин на принципах довіри, прозорості. Дотримання етичних норм. Реалізація політики академічної доброчесності; 

 професійний розвиток педагогічних працівників, забезпечення ефективності кадрової політики; 

 забезпечення принципів людино центризму, конструктивної співпраці учасників освітнього процесу. 
2.5. Господарсько-фінансова діяльність. 

 виконання санітарного регламенту щодо утримання школи; 

 матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу; 

 заходи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та цивільного захисту; 

 фінансова діяльність. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



І. Освітнє середовище  

Дата Створення комфортних безпечних умов 
навчання 

Соціальний захист, профілактика 
булінгу насильства та дискримінації.  

Створення розвивального мотивуючого 
до навчання простору 

Відмітка про 
виконання 

25.08-27.08 Інструктивно-методичні рекомендації МОН 
України та особливості організації освітнього 
процесу у новому навчальному році. 
Організація освітнього процесу в умовах 
карантинних обмежень. (Засідання 
педагогічної ради № 1, О. Кравець, медична 
сестра)  
 Затвердження режиму роботи школи на 2021-
2022н.р. Організація безпечних умов для 
учасників освітнього процесу. (Засідання 
педагогічної ради № 1,О.Лис) 

 
Про навчальні плани та  програми  у 
2021-2022н.р. Впровадження навчальної 
програми Інтелект України з 1вересня 
2021р. (Засідання педагогічної ради 
№1, Н.Святошенко) 
 

 

30.08-03.09 Нормативні документи МОЗ та МОН щодо 
організації  харчування у 2021-2022н.р. 
Підтримка проєкту «Страва на вибір» (Нарада 
при директору, О.Лис) 

 
Організація роботи бібліотеки. Аналіз 
наявного книжкового фонду (Нарада 
при директору, бібліотекар 
О.Макаровська) 

 

06.09-10.09 
Забезпечення безпечних умов для учнів під 
час навчального-виховного  процесу та роботи 
гуртків. Попередження дитячого травматизму. 
(Нарада при директору, О.Лис, наказ) 

Діагностика агресивності та схильності 
до жорстокого поводження серед учнів 
(психолог Н.Шматок) 

Організація роботи групи продовженого 
дня, як мотивуючого до навчання 
простору (О.Лис, вихователі ГПД)  

 

13.09-17.09 
Про оновлення обліку пільгового контингенту 
та організацію пільгового харчування (Нарада 
при директору, соціальний педагог 
О.Максимчук) 

 Організація роботи гуртків, як 
розвиваючого простору (Н.Святошенко, 
керівники гуртків) 

 

20.09-24.09 Спостереження за якістю гарячого харчування 
(О.Лис, О.Кравець) 
 
 

Запобігання жорстокому поводженню з 
дітьми та серед дітей  (Нарада при 
директору, практичний психолог 
Н.Шматок ) 

  

27.09-01.10 Психологічний антикоронавірус: як 
налаштуватися на дистанційну роботу, 
споживати інформацію та опиратися паніці. 
(Засідання педагогічної ради № 2, сімейний 
лікар) 

Спостереження за поведінкою учнів на 
перевах (черговий вчитель, 
адміністрація) 

Вивчення читацьких інтересів учнів 
(анкетування, класні керівники, 
бібліотекар) 

 

04.10-08.10 
Аналіз медичного огляду учнів.  
Визначення груп здоров’я для занять на уроках 
фізичного виховання 
Організація дієтичного харчування для 
окремих учнів. (медсестра О.Кравець) 
 
 

Спостереження за поведінкою учнів на 
уроках фізичного виховання та 
хореографії (психолог, адміністрація) 

Ефективність використання створених 
навчальних зон (адміністрація) 

 



Дата 
Створення комфортних безпечних умов 

навчання 

Соціальний захист, профілактика 
булінгу насильства та дискримінації. 

Попередження травматизму 

Створення розвивального мотивуючого 
до навчання простору 

Відмітка про 
виконання 

11.10-15.10 Забезпечення медико-педагогічного контролю 
на уроках фізичного виховання (Нарада при 
директору, медична сестра О.Кравець). 
-Стан проходження розширеного медичного 
огляду учнями (Нарада при директору,  
медсестра О.Кравець). 
-Дозування навантаження для різних медичних 
груп на уроках фіз.виховання (Нарада при 
директору, вч. ф.вих. Н.Лазів, Х.Чучман) 

 Поетична полиця «Осінь в гості 
запросила» (бібліотекар О. 
Макаровська, класні керівники) 

 

18.10-22.10 Спостереження за дотриманням санітарно-
епідемічних вимог щодо протидії поширення 
вірусних захворювань. (О.Кравець, О.Лис) 

Спостереження за поведінкою учнів  
групи продовженого дня (психолог, 
адміністрація) 

Про психологічний супровід навчання 
першокласників за програмою «Інтелект 
України» (Нарада при директору,  
психолог, Н.Шматок) 

 

01.11-05.11 Про посилення роботи щодо попередження 
дитячого травматизму (Нарада при 
директору, заст. дир.О.Лис) 

Спостереження за поведінкою учнів на 
перевах (черговий вчитель, 
адміністрація 

Спостереження за роботою ГПД, як 
навчального простору (О.Лис) 

 

08.11-12.11  Спостереження за поведінкою учнів  
групи продовженого дня (психолог, 
адміністрація) 

  

15.11-19.11 Спостереження за якістю гарячого харчування 
(О.Лис, О.Кравець) 

 Спостереження за роботою гуртків, як 
розвиваючого простору школяра 
(Н.Святошенко) 

 

22.11-26.11  Спостереження за поведінкою учнів на 
уроках фізичного виховання та 
хореографії (психолог, адміністрація) 

Україна – територія гідності та свободи. 
(книжкова виставка - бібліотекар О. 
Макаровська, бесіди – класні 
керівники) 

 

29.11-03.12 Батьківський контроль за якістю харчування 
(Рада школи) 

Про стан роботи з дітьми групи ризику. 
Співпраця з соціальною службою 
району (Нарада при директору, 
пр.психолог Н.Шматок, соц.. педагог 
О. Максимчук) 

Планування, організація та проведення 
Новорічних та Різдвяних свят, зимових 
канікул. (Нарада при директору, заст. 
директора О.Лис, кл.керівники) 

 

06.12-10.12  Спостереження за поведінкою учнів на 
перевах (черговий вчитель, 
адміністрація 

  

13.12-17.12  
Освітня робота з батьками дітей з 
питань профілактики насильства, 
булінгу. Формування ненасильницької 
моделі поведінки та вирішення 
конфліктів мирним шляхом.(Засідання 
методичної ради № 3,психолог 
Н.Шматок)  

Спостереження за роботою гуртків , як 
розвиваючого простору школяра 
(Н.Святошенко) 

 

20.12-24.12  Спостереження за поведінкою учнів на   



уроках фізичного виховання та 
хореографії (психолог, адміністрація) 

Дата Створення комфортних безпечних умов 
навчання 

Соціальний захист, профілактика 
булінгу насильства та дискримінації.  

Створення розвивального мотивуючого 
до навчання простору 

Відмітка про 
виконання 

27.12-31.12 Про роботу школи з питань попередження 
дитячого травматизму, охорони життя та 
здоров’я дітей у 2021-2022н.р. (Засідання 
педагогічної ради № 3, О.Лис) 

 Спостереження за роботою ГПД, як 
навчального простору (О.Лис) 

 

04.01-06.01  Уточнення списків учнів пільгових 
категорій. Планування роботи з учнями 
пільгових категорій у ІІ семестрі 2021-
2022н.р. (Нарада при директору, 
соц.педагог О.Максимчук) 

  

10.01-14.01  Спостереження за поведінкою учнів на 
перевах (черговий вчитель, 
адміністрація 

  

17.01-21.01  Правила онлайн безпеки для дітей 
різних вікових категорій.. Безпечне 
користування інтернет-ресурсами. 
(батьківські збори, класні керівники) 

Спостереження за роботою гуртків, як 
розвиваючого простору школяра 
(Н.Святошенко) 

 

24.01-28.01  Спостереження за поведінкою учнів на 
уроках фізичного виховання та 
хореографії (психолог, адміністрація) 

  

31.01-04.02  Конфлікти. Способи їх вирішення. 
(психолог Н.Шматок) 

  

07.02-11.02 Спостереження за якістю гарячого харчування 
(О.Лис, О.Кравець) 

Про правоосвітню та правовиховну  
роботу в школі (Нарада при 
директору, соц. педагог  
О.Максимчук) 

  

14.02-18.02   Спостереження за роботою ГПД як 
навчального простору (О.Лис) 

 

21.02-25.02  Спостереження за поведінкою учнів на 
уроках фізичного виховання та 
хореографії (психолог, адміністрація) 

  

28.02-04.03  Спостереження за поведінкою учнів на 
перевах (черговий вчитель, 
адміністрація 

  

07.03-11.03 Профілактика захворювань та 
здоров’язберігаючі технології  в освітньому 
процесі. Аналіз рівня захворюваності учнів 
школи. (Нарада при директору, О.Лис, 
 медсестра О.Кравець) 

   

14.03-18.03  Спостереження за поведінкою учнів на 
уроках фізичного виховання та 
хореографії (психолог, адміністрація) 

  



21.03-25.03  Спостереження за поведінкою учнів на 
перевах (черговий вчитель, 
адміністрація 

Спостереження за роботою гуртків, як 
розвиваючого простору школяра 
(Н.Святошенко) 

 

28.03-01.04   
 

  

Дата Створення комфортних безпечних умов 
навчання  

Соціальний захист, профілактика 
булінгу насильства та дискримінації.  

Створення розвивального мотивуючого 
до навчання простору  

Відмітка про 
виконання  

04.04-08.04 Попередження кишково-шлункових 
захворювань (медсестра О.Кравець) 

 Спостереження за роботою ГПД, як 
навчального простору (О.Лис) 

 

11.04-15.04 Спостереження за якістю гарячого харчування 
(О.Лис, О.Кравець) 

Спостереження за поведінкою учнів на 
перевах (черговий вчитель, 
адміністрація 

16 квітня – День Довкілля (виставка 
проектів, бесіди, книжкова виставка, 
педагог-організатор) 

 

18.04-22.04   22 квітня – Всесвітній День Землі. 
Виставка стіннівок «Земля - наш 
спільний дім» (педагог-організатор) 

 

26.04-29.04  Спостереження за поведінкою учнів  
групи продовженого дня (психолог, 
адміністрація) 

«Писанкове Воскресіння» (виставка, 
педагог-організатор) 

 

03.05-06.05   «Люблю тебе, мій Львове» (виставка 
малюнків), «Ми – львів’яни, нам є чим 
пишатись» (бібліотекар О. 
Макаровська, педагог-організатор) 
 

 

10.05-13.05  Спостереження за поведінкою учнів на 
перевах (черговий вчитель, 
адміністрація) 

Материнська колискова (звіт шкільного 
хору до Дня Матері, вчитель музики 
К.Черняг) 

 

16.05-20.05 Бесіди про безпечну поведінку під час літніх 
канікул (класні керівники) 

 Вишиті рушники- символ єднання 
України (конкурс світлин до Дня 
вишиванки, бібліотекар О. 
Макаровська) 

 

23.05-27.05     

30.05-03.06     

 
  



 
ІІ. Система оцінювання здобувачів освіти  

Дата Забезпечення прозорої, відкритої системи 
оцінювання навчальних досягнень 

Внутрішній моніторинг та корекція 
результатів навчання  

Формування відповідальності за 
результати навчання, здатності до 
самооцінювання 

Відмітка про 
виконання  

25.08-27.08 Система оцінювання результатів навчання 
учнів початкової школи у 2021-2022н.р. 
(Засідання педагогічної ради № 1 
Н.Святошенко) 

Про результати моніторингу навченості 
учнів 3-4 класів за 2020-2021н.р. з 
математики, української та англійської мов.  
(Засідання педагогічної ради № 1, 
директор Н.Ворона, К.Чарковська) 

  

30.08-03.09 Система оцінювання  навченості учнів. 
Нормативні документи МОН (батьківські 
збори для учнів 1х класів, 
Н.Святошенко) 

 Портфоліо учня – як складова системи 
оцінювання молодшого школяра 
(батьківські збори для учнів 1х 
класів, К.Чарковська) 

 

06.09-10.09   Моніторинг залишкових знань учнів 3-4 
класів з математики, української мови, 
читацької компетентності та  англійської 
мови (адміністрація школи. Наказ) 

  

13.09-17.09   Дослідження рівня сформованості 
ключових компетентностей учнів 1-4 
класів (анкетування, класні 
керівники, психолог Н.Шматок) 

 

20.09-24.09 Індивідуальні зустрічі з батьками (класні 
керівники, адміністрація) 

Індивідуальні консультації для 
невстигаючих учнів (вчителі) 

Діагностика інтелектуальної сфери 
учнів, які навчаються за програмою 
«Інтелект України» (класні керівники 
О.Очерклевич, О. Смерека) 

 

27.09-01.10  Про результати моніторингу залишкових 
знань учнів 3-4 класів з математики, 
української мови читацької компетентності 
та  англійської мови. (Засідання 
педагогічної ради № 2, Н.Святошенко) 

Формування самооцінки. Опрацювання 
опитувальних листків. (класні 
керівники, вчителі англ..мови) 

 

04.10-08.09  Індивідуальні консультації для 
невстигаючих учнів (вчителі) 

Вивчення рівня самооцінки 
першокласників. (Класні керівники) 

 

11.10-15.10   Вивчення мотиваційної сфери та 
зацікавленості процесом навчання 
першокласників (класні керівники, 
психолог Н.Шматок) 

 

18.10-22.10 Індивідуальні зустрічі з батьками (класні 
керівники, адміністрація) 

Діагностика обчислювальних навичок учнів 
3-4 класів з математики (класні керівники) 

Формування самооцінки. Опрацювання 
опитувальних листків. (класні 
керівники, вчителі англ..мови) 

 

25.10-29.10  Аналіз результатів діагностики 
обчислювальних навичок учнів 3-4 класів з 
математики (класні керівники, 
адміністрація школи) 

  



Дата Забезпечення прозорої, відкритої системи 
оцінювання навчальних досягнень 

Внутрішній моніторинг та корекція 
результатів навчання  

Формування відповідальності за 
результати навчання, здатності до 
самооцінювання 

Відмітка про 
виконання  

01.11-05.11  Індивідуальні консультації для 
невстигаючих учнів (вчителі) 

Формування самооцінки. Опрацювання 
опитувальних листків. (класні 
керівники, вчителі англ..мови) 

 

08.11-12.11  Діагностика сформованості мовленнєвої 
діяльності учнів 3-4 класів (класні 
керівники) 

  

15.11-19.11  Аналіз результатів діагностики 
сформованості мовленнєвої діяльності учнів 
3-4 класів (класні керівники, адміністрація 
школи) 

Формування самооцінки. Опрацювання 
опитувальних листків. (класні 
керівники, вчителі англ..мови) 

 

22.11-26.11 Індивідуальні зустрічі з батьками (класні 
керівники, адміністрація) 

Індивідуальні консультації для 
невстигаючих учнів (вчителі) 

  

29.11-03.12   Емоційне та інтелектуальне 
самооцінювання дитини. (анкетування 
батьків, класні керівники) 

 

06.12-10.12  Індивідуальні консультації для 
невстигаючих учнів (вчителі) 

Формування самооцінки. Опрацювання 
опитувальних листків. (класні 
керівники, вчителі англ..мови) 

 

13.12-17.12  Діагностичні роботи за І семестр (класні 
керівники, вчителі англійської мови) 

  

20.12-24.12 Індивідуальні зустрічі з батьками (класні 
керівники, адміністрація) 

Підсумкове оцінювання результатів 
навчання за рік. 

Формування самооцінки. Опрацювання 
опитувальних листків. (класні 
керівники, вчителі англ.мови) 

 

17.01-21.01  Індивідуальні консультації для 
невстигаючих учнів (вчителі) 

  

24.01-28.01 Індивідуальні зустрічі з батьками (класні 
керівники, адміністрація) 

   

31.01-04.02  Діагностика мовленнєвої компетентності з 
англійської мови  учнів 3-4 класів (вчителі 
англійської мови) 

Корекційна робота з дітьми у яких є 
проблеми з самооцінкою (психолог 
Н.Шматок) 

 

07.02-11.02  Аналіз результатів діагностики мовленнєвої 
компетентності з англійської мови  учнів 3-4 
класів (вчителі англійської мови 
адміністрація школи) 

  

14.02-18.02   Формування самооцінки. Опрацювання 
опитувальних листків. (класні 
керівники, вчителі англ.мови) 

 

21.02-25.02  Індивідуальні консультації для 
невстигаючих учнів (вчителі) 

  

28.02-04.03 Індивідуальні зустрічі з батьками (класні 
керівники, адміністрація) 
 

   



Дата Забезпечення прозорої, відкритої системи 
оцінювання навчальних досягнень 

Внутрішній моніторинг та корекція 
результатів навчання  

Формування відповідальності за 
результати навчання, здатності до 
самооцінювання 

Відмітка про 
виконання  

07.03-11.03  Діагностика читацької компетентності  учнів 
3-4 класів (класні керівники) 

  

14.03-18.03  Аналіз результатів діагностики читацької 
компетентності  учнів 3-4 класів (класні 
керівники, адміністрація школи) 

Формування самооцінки. Опрацювання 
опитувальних листків. (класні 
керівники, вчителі англ.мови) 

 

21.03-25.03  Індивідуальні консультації для 
невстигаючих учнів (вчителі) 

Організація  учнів до участі у 
Кембриджському тестуванні (Нарада 
при директору, К.Чарковська) 

 

28.03-01.04 Індивідуальні зустрічі з батьками (класні 
керівники, адміністрація) 

   

04.04-08.04  Індивідуальні консультації для 
невстигаючих учнів (вчителі) 

  

11.04-15.04   Формування самооцінки. Опрацювання 
опитувальних листків. (класні 
керівники, вчителі англ.мови) 

 

18.04-22.04     

26.04-29.04 Індивідуальні зустрічі з батьками (класні 
керівники, адміністрація) 

Індивідуальні консультації для 
невстигаючих учнів (вчителі) 

  

03.05-06.05  Індивідуальні консультації для 
невстигаючих учнів (вчителі) 

  

10.05-13.05  Діагностичні роботи за 2021-2022 н.р. 
(класні керівники, вчителі англійської 
мови) 

  

16.05-20.05  Індивідуальні консультації для 
невстигаючих учнів (вчителі) 

Формування самооцінки. Опрацювання 
опитувальних листків. (класні 
керівники, вчителі англ.мови) 

 

23.05-27.05 Індивідуальні зустрічі з батьками (класні 
керівники, адміністрація) 

Підсумкове оцінювання результатів 
навчання за рік. 

  

30.05-03.06  Аналіз результатів діагностичних робіт за 
2021-2022 н.р. (класні керівники, вчителі 
англійської мови) 

  

 
  



ІІІ. Діяльність педагогічних працівників школи  

Дата Формування ключових 
компетентностей учнів шляхом 
сучасних освітніх технологій та 
ефективності праці вчителя 

Підвищення професійного рівня 
та педагогічної майстерності 
педпрацівників 

Налагодження співпраці з 
учнями, батьками та колегами 

Організація 
педагогічної діяльності 
та навчання учнів на 
засадах академічної 
доброчесності  

Відмітка про 
виконання  

25.08-27.08  1.Аналіз роботи МО вчителів 
початкових класів за минулий 
навчальний рік.  
2.Коригування та затвердження 
плану роботи МО вчителів 
початкових класів на 2021-2022 
навчальний рік. 
3.Опрацювання інструктивно – 
методичних матеріалів 
Міністерства освіти і науки 
України щодо організації 
навчально – виховного процесу, 
ведення класної документації. 
4.Аналіз   навчальних  програм, 
підручників, зошитів, посібників  
для  початкової  школи. 
Методичні   рекомендації   до   
проведення  Першого   уроку 
5.Організація самоосвіти 
вчителів,  затвердження науково-
методичних   проблем  
6.Як створити безпечні умови у 
школі й підготувати навчальний 
рік до можливих змін епідемічної 
ситуації – рекомендації МОН 
(МО вчителів початкових 
класів Танавська Т.І.) 
 

Запровадження інформаційно-
комунікаційної автоматизованої 
системи «Єдина школа». 
(Засідання педагогічної ради 
№ 1, К.Чарковська) 
 
„Організація навчання 
першокласника” (Збори для 
батьків майбутніх 
першокласників. 
дирекція, класні керівники, 
медична сестра, практичний 
психолог Н.Шматок) 

Обговорення  
методичних   
рекомендацій 
“Особливості 
освітнього процесу у 
початкових класах 
загальноосвітніх 
навчальних закладів у 
2021 - 2022 н.р.” 
Календарне  
планування  в  
початкових  класах. 
(МО вчителів 
початкових класів 
Танавська Т.І.) 

 

 

30.08-03.09 «Використання ментальних карт на 
уроках англійської мови» 
 «Форми спілкування та співпраці на 
уроках англійської мови у початковій 
школі.»  (МО вчителів англійської 
мови Куч І.Р) 
 
 
 
 
 

 «Опрацювання методичних 
рекомендацій щодо вивчення 
іноземних мов у новому 
навчальному році» (МО 
вчителів англійської мови Куч 
І.Р.) 

Організація роботи Школи 
молодого вчителя (О. Гарбуз) 

 

 «Викладання англійської мови 
у початковій школі в умовах 
дистанційної та змішаної форм 
навчання.» (МО вчителів 
англійської мови Куч І.Р.) 

 

 



Дата Формування ключових 
компетентностей учнів шляхом 
сучасних освітніх технологій та 
ефективності праці вчителя 

Підвищення професійного рівня 
та педагогічної майстерності 
педпрацівників 

Налагодження співпраці з 
учнями, батьками та колегами 

Організація 
педагогічної діяльності 
та навчання учнів на 
засадах академічної 
доброчесності  

Відмітка про 
виконання  

06.09-10.09  «Нормативнно-правова база для 
ГПД. Номативно-методичне 
забезпечення роботи ГПД та 
рекомендації щодо організації 
діяльності їх у 2021-2022н.р. 
Дистанційнне навчання ГПД» (МО 
вихователів ГПД Костевич О.І.) 

 

 Організація атестації 
вчителів:  
-створення атестаційної комісії  І 
рівня  
-ознайомлення педколективу з 
нормами Типового положе-ння  
про атестацію педагогіч-них 
працівників. (Н.Святошенко, 
наказ)  
2. Корекція графіка прохо-дження 
курсів підвищення кваліфікації 
педагогічними працівниками 
(Н.Святошенко) 
 
«Аналіз роботи МО вихователів 
ГПД за 2020-2021н.р.» 
 «Рекомендації МОЗ України 
щодо організації освітнього 
процесу з 01 вересня 2021-
2022н.р.» 
«Обговорення та затвердження 
плану роботи МО на 2021-
2022н.р.» (МО вихователів ГПД  
Костевич О.І.) 
 

 Академічна 
доброчесність у 
навчанні. (бесіди, 
класні керівники) 
 

 

13.09-17.09 Спостереження за уроками молодих 
вчителів з метою надання  допомоги 
щодо організації роботи на уроці 
(вчителі-наставники, 
адміністрація) 

 

Організація вивчення досвіду 
вчителів, які атестують-ся у 
2020/2021 н.р. (наказ, заст. 
директора Н.Святошенко ) 
 

 

 

 

20.09-24.09 Відвідування уроків молодих 
вчителів з метою надання  допомоги 
щодо організації роботи на уроці 
(вчителі-наставники, 
адміністрація) 
 
 
 

Організація вивчення досвіду 
вчителів, які атестують-ся у 
2020/2021 н.р. (наказ, заст. 
директора Н.Святошенко ) 
 
 
 

Організація роботи Ради школи. 
Планування роботи на 2021-
2022 н.р. (адміністрація, 
класні керівники, голови 
батьківських комітетів) 
 

 

 



Дата Формування ключових 
компетентностей учнів шляхом 
сучасних освітніх технологій та 
ефективності праці вчителя 

Підвищення професійного рівня 
та педагогічної майстерності 
педпрацівників 

Налагодження співпраці з 
учнями, батьками та колегами 

Організація 
педагогічної діяльності 
та навчання учнів на 
засадах академічної 
доброчесності  

Відмітка про 
виконання  

27.09-01.10  Сучасні освітні інструменти для 
вчителя. Он-лайн простір як 
ключовий осередок реалізації 
вчительського партнерства. 
(Засідання педагогічної ради 
№ 2, керівники методичних 
об’єднань) 

День відкритих дверей для 
батьків (класні керівники) 

Спостереження за 
дотриманням 
академічної 
доброчесності у 
навчанні учнів 
(адміністрація школи) 

 

04.10-08.10   1.Затвердження списків пед. 
працівників, які підлягають  
черговій ( позачерговій) атестації 
2.Затвердження графіка роботи 
атестаційної комісії 
3. Розподіл обов’язків між 
членами АК щодо вивчення, 
узагальнення досвіду роботи 
педпраціників, які атестуються 
4. Прийняття рішення про 
перенесення термінів чергової 
атестації (при потребі) 
(Засідання атестаційної 
комісії № 1) 
 

«Інтелект України» - перші 
сходинки. Обмін думками. 
(zoom-конференція, класні 
керівники, батьки, 
адміністрація) 

  

11.10-15.10   Визначення рівня шкільної 
тривожності учнів. Взаємодія 
вчитель-учень-батьки. (класні 
керівники, психолог 
Н.Шматок, батьки) 
 

  

18.10-22.10  «Формування навичок критичного 
мислення на уроках англійської мови 
у початковій школі.» 
«Практичні поради щодо подання  і 
повторення лексичного матеріалу у 
рівнях Pre-A1 i A1  на онлайн та  
офлайн  уроках англійської мови.» 
(МО вчителів англійської мови 
Куч І.Р.) 
 
 
 

Аналіз проходження курсів 
підвищення кваліфікації 
(Н.Святошенко) 
 
2.Вивчення системи роботи 
вчителів, які атестуються.   
(члени АК) 
 
 

 Дотримання 
академічної 
доброчесності 
педагогічними 
працівниками. 
(відвідування уроків 
вчителів, 
адміністрація) 

 



Дата Формування ключових 
компетентностей учнів шляхом 
сучасних освітніх технологій та 
ефективності праці вчителя 

Підвищення професійного рівня 
та педагогічної майстерності 
педпрацівників 

Налагодження співпраці з 
учнями, батьками та колегами 

Організація 
педагогічної діяльності 
та навчання учнів на 
засадах академічної 
доброчесності  

Відмітка про 
виконання  

25.10-29.10 « ГПД – територія НУШ. 
Упровадження інноваційних 
технологій та методик навчання та 
виховання школярів. Обмін досвідом 
з питань навчання та виховання 
здобувачів освіти. Квест як одна з 
методик» 
(МО вихователів ГПД Костевич 
О.І.) 

 «Новітні підходи в навчанні 
наймолодших здобувачів освіти» 
«Застосування новітніх підходів при 
організації навчальної діяльності 
шестирічних першокласників» 
«Обмін досвідом “НУШ. Перші 
сходинки разом з учнями 4 класів”. 
Методичні рекомендації щодо 
оцінювання результатів навчання 
учнів третіх і четвертих класів НУШ» 
«Майстер-клас “Ранкові  зустрічі” 
(МО вчителів початкових класів 
Танавська Т.І.) 
 

«Падагогічні читання на тему 
«STEM» у школі: методичні 
рекомендації щодо впровадження 
на уроках та ГПД 
(МО вихователів ГПД 
Костевич О.І.) 

«Співпраця вчителя та 
вихователя ГПД у НУШ.» 
«Психоемоційне налаштування 
та перебуванння учнів в ГПД.» 
(МО вихователів ГПД 
Костевич О.І.) 

  

01.11-05.11  .Вивчення системи роботи 
вчителів, які атестуються.   
(члени АК) 
 

День відкритих дверей для 
батьків (класні керівники) 
 
Емоційне вигорання педагогів. 
Шляхи його попередження 
(онлайн-тренінг, психолог 
Н.Шматок) 

  

08.11-12.11  .Вивчення системи роботи 
вчителів, які атестуються.   
(члени АК) 

   

15.11-19.11    Спостереження за 
дотриманням 
академічної 
доброчесності у 
навчанні учнів 
(адміністрація школи) 
 

 



Дата Формування ключових 
компетентностей учнів шляхом 
сучасних освітніх технологій та 
ефективності праці вчителя 

Підвищення професійного рівня 
та педагогічної майстерності 
педпрацівників 

Налагодження співпраці з 
учнями, батьками та колегами 

Організація 
педагогічної діяльності 
та навчання учнів на 
засадах академічної 
доброчесності  

Відмітка про 
виконання  

22.11-26.11  Контроль за охопленням 
педпрацівників курсами 
підвищення кваліфікації 
(заст.директора Н.Святошенко) 
2.Вивчення системи роботи 
вчителів, які атестуються.   
(члени АК) 
3. Аналіз відвідування уроків 
студентами-практикантими 
педагогічного коледжу (заст. дир. 
Н.Святошенко, К.Чар-ковська) 
 

Участь учнів у Всеукраїнському 
конкурсі «Гринвич»  

  

29.11-03.12 Підготовка матеріалів для 
проведення Всесвітнього Тижня 
права (педагог-організатор , соц. 
педагог О.Максимчук  , 
бібліотекар О.Макаровська) 
 

Відвідування уроків та 
позакласних заходів вчителів, які 
атестуються.   
(члени АК) 
 

День відкритих дверей для 
батьків (класні керівники) 

  

06.12-10.12  Відвідування уроків  та 
позакласних заходів вчителів, які 
атестуються,  з метою вивчення 
досвіду роботи (атестаційна 
комісія) 
 

Організація акцій милосердя до 
Дня святого Миколая (класні 
керівник, батьківська 
громада) 

  

13.12-17.12  Вивчення результаттивності 
роботи вчителів, що атестуються: 
-рівень навчальних досягнень їх 
учнів; 
-участь  у методичній роботі,  
-стан  ведення шкільної 
документації; 
-виконання  навчальних планів і 
програм;  
-забезпечення навчально-
методичної бази кабінету. 
(атестаційна комісія) 
 

 Дотримання 
академічної 
доброчесності 
педагогічними 
працівниками. 
(відвідування уроків 
вчителів, 
адміністрація) 

 

20.12-24.12   Організація та проведення 
загальношкільних батьківських 
зборів (адміністрація) 
 

  



Дата Формування ключових 
компетентностей учнів шляхом 
сучасних освітніх технологій та 
ефективності праці вчителя 

Підвищення професійного рівня 
та педагогічної майстерності 
педпрацівників 

Налагодження співпраці з 
учнями, батьками та колегами 

Організація 
педагогічної діяльності 
та навчання учнів на 
засадах академічної 
доброчесності  

Відмітка про 
виконання  

27.12-31.12   Про освітню роботу з батьками 
(чи законними представниками) 
дітей з питань профілактики 
насильства, булінгу, 
формування ненасильницької 
моделі поведінки та вирішення 
конфліктів мирним шляхом. 
(Засідання педагогічної ради 
№ 3, Н.Шматок, О.Максимчук) 
 

  

04.01-06.01  «Формування комунікативної 
компетентності засобами 
інтерактивних технологій на уроках 
англійської мови»  

«Аналіз результатів діагностичних 
робіт за І семестр» 
 (МО вчителів англійської мови 
Куч І.Р.) 
 

«Підсумки роботи 
методоб’єднання за I семестр 
2021 – 2022 н.р.» (МО вчителів 
англійської мови 
Куч І.Р.) 

   

10.01-14.01 
«Аналіз результатів діагностичних 
робіт за І семестр» 
«Планування навчальних видів 
діяльності для досягнення 
очікуваних результатів у 
математичній  освітній галузі» 
«Майстер-клас  “Я це роблю так 
Щоденні 3” 
«Обговорення та затвердження 
тематики проведення Тижня 
математики в початкових класах» 
«Інформаційна трибуна «Воркшоп як 
інноваційна освітня технологія» 
“Ігрова діяльність учнів під час ГПД 
як засіб  активізації навчальної 
діяльності під час самопідготовки ” 
(МО вчителів початкових класів 
Танавська Т.І.) 
 
 
 

 
 

Підготовка  та проведення  
батьківських зборів (класні 
керівнки, вчителі-предметники, 
пр.психолог Н.Шматок) 

  



Дата Формування ключових 
компетентностей учнів шляхом 
сучасних освітніх технологій та 
ефективності праці вчителя 

Підвищення професійного рівня 
та педагогічної майстерності 
педпрацівників 

Налагодження співпраці з 
учнями, батьками та колегами 

Організація 
педагогічної діяльності 
та навчання учнів на 
засадах академічної 
доброчесності  

Відмітка про 
виконання  

17.01-21.01  - про хід вивчення членами 
атестаційної комісії професійної 
діяльності пед. працівників; 
-вироблення рекомендацій 
окремим педпрацівникам, які 
атестуються.  (атестаційна 
комісія) Засідання 
атестаційної комісії № 2 

   

24.01-28.01  Відвідування уроків  та виховних 
заходів вчителів, які атестуються. 
(АК) 

   

31.01-04.02   День відкритих дверей для 
батьків (класні керівники) 

Спостереження за 
дотриманням 
академічної 
доброчесності у 
навчанні учнів 
(адміністрація школи) 

 

07.02-11.02  Відвідування уроків вчителів, які 
атестуються. (АК) 
 
 Аналіз  роботи вчителів, що 
атестуються: 
- рівень навчальних досяг-нень їх  
учнів.  
-участь  у методичній роботі. 
-стан ведення ними шкільної 
документації  (АК, пр.психолог 
Н.Шматок) 
 

   

14.02-18.02   Участь учнів у Всеукраїнському 
конкурсі  «PuzzleGame» 
(Андрус Л.В.) 

Дотримання 
академічної 
доброчесності 
педагогічними 
працівниками. 
(відвідування уроків 
вчителів, 
адміністрація) 
 
 
 
 

 



Дата Формування ключових 
компетентностей учнів шляхом 
сучасних освітніх технологій та 
ефективності праці вчителя 

Підвищення професійного рівня 
та педагогічної майстерності 
педпрацівників 

Налагодження співпраці з 
учнями, батьками та колегами 

Організація 
педагогічної діяльності 
та навчання учнів на 
засадах академічної 
доброчесності  

Відмітка про 
виконання  

21.02-25.02  
1. Розгляд характеристик, 
поданих керівником на педагогів, 
які атестуються 

2. Про результати вивчення 
системи роботи пед.праців-ників  
Засідання  атестаційної 
комісії. №3 
 

Індивідуальні бесіди з 
вихователями ГПД щодо 
дотримання режиму дня  (заст. 
директора О.Лис) 

Плагіат, як порушення 
академічної 
доброчесності. 
(Перегляд 
атестаційних 
матеріалів, 
атестаційна комісія) 

 

28.02-04.03  1. Звіт на робочому місці 
педагогічних працівників, які 
атестуються в 2021-2022 н.р. 
2.Узагальнення матеріалів щодо 
системи роботи пед.-працівників, 
які атестуються. (заст.директора 
Н.Святошенко, К. Чарковська ) 
 

День відкритих дверей для 
батьків (класні керівники) 

  

07.03-11.03  -атестація педрацівниів, 
прийняття  рішень 
-внесення записів в атеста-ційні 
листи 
-озанйомлення педпраціни-ків з 
рішенням АК (під підпис) 

Аналіз проходження  курсів за 
кредитно-модульною системою 
(заст.директора Н.Святошенко) 
Підготовка матеріалів до   наказу  
про результати атестації 
педагогічних працівників  
(Засідання  атестаційної 
комісії. №4 Н.Святошенко) 
 
 

Підготовка до Шевченківських 
днів. (заст.директора 
Н.Святошенко, педагог-
організатор, керівники ШМО) 
 

  

14.03-18.03   Проведення Міжнародного 
математичного конкурсу 
“Кенгуру” (координатор 
О.Гарматій) 
 
 
 

  



Дата Формування ключових 
компетентностей учнів шляхом 
сучасних освітніх технологій та 
ефективності праці вчителя 

Підвищення професійного рівня 
та педагогічної майстерності 
педпрацівників 

Налагодження співпраці з 
учнями, батьками та колегами 

Організація 
педагогічної діяльності 
та навчання учнів на 
засадах академічної 
доброчесності  

Відмітка про 
виконання  

21.03-25.03 «Правила гри – правила побудови 
стосунків. Правила життя.» 
«Секрети цікавого навчання під час 
проведення самопідготовки в ГПД.»  
«Виховання патріотизму українською 
поезією «Душа болить. Болить. Вона 
ще є…».(МО вихователів ГПД 
Костевич О.І.) 

1. Підведення підсумків атестації 
педпрацівників 
2. Підготовка звіту за підсумки 
атестації 2020-2021 н.р.  
Засідання атестаційної комісії 
№ 5 

 
 

   

28.03-01.04  «Сучасні інтернет-ресурси для 
організації ефективного навчання.» 
(МО вчителів англійської мови 
Куч І.Р.) 

 

 «Обговорення досвіду вчителів, 
які атестуються у 2020 – 2021 н.» 
(МО вчителів англійської мови 
Куч І.Р.) 

День відкритих дверей для 
батьків (класні керівники) 

  

04.04-08.04 Тренінг “Педагогіка партнерства як 
продуктивна форма взаємодії 
вчителя та учнів” 

Аукціон методичних ідей. 
Інтерактивні форми організації 
навчальної діяльності молодших 
школярів на уроках математики: 
- кейс-технологія; 
- “перевернуте навчання”; 
- педагогічна технологія STEM як 
засіб реформування освітньої 
системи України; 
-  критичне мислення молодших 
школярів на уроках математики; 
- математичні поняття і 
закономірності в проєктній 
діяльності 

Практикум “Гра по-новому – 
навчання по-іншому з LEGO” 
Метод компетентнісного навчання 
“Шість цеглинок” (МО вчителів 
початкових класів Танавська Т.І.) 
 

    



Дата Формування ключових 
компетентностей учнів шляхом 
сучасних освітніх технологій та 
ефективності праці вчителя 

Підвищення професійного рівня 
та педагогічної майстерності 
педпрацівників 

Налагодження співпраці з 
учнями, батьками та колегами 

Організація 
педагогічної діяльності 
та навчання учнів на 
засадах академічної 
доброчесності  

Відмітка про 
виконання  

11.04-15.04   Організація інформаційного 
стенду „Батькам майбутніх 
першокласників” (пр.. психолог 
Н.Шматок) 

  

18.04-22.04   Цифрова грамотність - ключове 
уміння ХХІ століття. 
Формування ключових 
компетентностей молодшого 
школяра. (Засідання 
педагогічної ради № 5, 
Х.Фрейда, К.Чарковська) 
 

  

26.04-29.04    Спостереження за 
дотриманням 
академічної 
доброчесності у 
навчанні учнів 
(адміністрація школи) 

 

03.05-06.05   День відкритих дверей для 
батьків (класні керівники) 

  

10.05-13.05   «Творчий звіт вихователів ГПД. 
Здобутки та проблеми у 
вихованні учнів» 
«Визначення шляхів 
удосконанлення проботи МО на 
наступний навчальний рік» (МО 
вихователів ГПД Костевич 
О.І) 

  

16.05-20.05 «Панорама ідей. Складання 
перспективного плану 
роботи  методичного об’єднання 
вчителів початкових класів на 2022-
2023 навчальний рік» (МО вчителів 
початкових класів Танавська Т.І.) 

«Підбиття  підсумків роботи 
методичного об’єднання вчителів 
початкових класів за 2021-2022 
навчальний рік» 
(МО вчителів початкових 
класів Танавська Т.І.) 

   

23.05-27.05  «Рівень навчальних досягнень учнів 
з іноземної мови за навчальний рік 
мови.» (МО вчителів англійської 
мови Куч І.Р.) 

«Аналіз роботи методоб’єднання 
за 2021-2022н.р. та перспективне 
планування на 2022/23 н.р. 
Шляхи подолання недоліків (МО 
вчителів англійської мови 
І.Куч) 

   



Дата Формування ключових 
компетентностей учнів шляхом 
сучасних освітніх технологій та 
ефективності праці вчителя 

Підвищення професійного рівня 
та педагогічної майстерності 
педпрацівників 

Налагодження співпраці з 
учнями, батьками та колегами 

Організація 
педагогічної діяльності 
та навчання учнів на 
засадах академічної 
доброчесності  

Відмітка про 
виконання  

30.05-03.06      

07.06-10.06      

13.06-17.06      

20.06-24.06      

27.06-01.07      

 
  



 
ІV. Управлінські процеси школи  

Дата Організація освітнього процесу та 
моніторинг виконання поставлених цілей і 

завдань 

Формування відносин на 
принципах довіри, прозорості, 

дотримання етичних норм. 
Реалізація політики 

академічної доброчесності 

Професійний розвиток 
педагогічних працівників, 

забезпечення ефективності 
кадрової політики 

Забезпечення 
принципів 

людиноцентризму, 
конструктивної 

співпраці учасників 
освітнього процесу 

Відмітка 
про 

виконання 

25.08-27.08 1.Обговорення і затвердження плану роботи 
МР на 2021-2022н.р. Розподіл    обов’язків 
між членами МР. 
2 Методичні рекомендації щодо оцінювання 
у початкових класах. 
3 .Атестація членів  педагогічного колективу 
в 2021/2022 н. р. 
Засідання методичної ради № 1, 
директор Н.Ворона) 
Підсумки роботи школи  за 2020-2021 
навчальний рік та визначення пріоритетних 
напрямів роботи на 2021-2022 н. р. 
Затвердження плану роботи школи на 2021-
2022 н. р 
(Засідання педагогічної ради № 1, 
директор Н.Ворона) 

Обговорення і затвердження 
планів роботи шкільних 
методичних об’єднань, 
творчої групи. 
Засідання методичної ради 
№ 1, директор Н.Ворона) 

 Нормативні аспекти організації 
освітнього процесу у 2021/2022н.р.: 
- Впровадження навчального 
проєкту «Інтелект України» з 
1вересня 2021р. Затвердження 
педагогічного навантаження. 
-  Інструктивно-методичні 
рекомендації МОН України та 
особливості організації освітнього 
процесу у новому навчальному 
році: 
- Запровадження інформаційно-
комунікаційної автоматизованої 
системи «Єдина школа». 
Засідання методичної ради № 1, 
Н.Святошенко, К.Чарковська) 

  

30.08-03.09      

06.09-10.09 Про забезпечення протипожежного захисту 
приміщень школи, дотримання правил 
пожежної безпеки (Нарада при директору, 
О.Лис) 
Профілактика Covid-19. Забезпечення 
засобами індивідуального захисту та 
дотримання санітарних норм.  (Нарада при 
директору,  медсестра) 

    

13.09-17.09 Організація гарячого харчування учнів. 
(Нарада при директору, О.Лис 

    

20.09-24.09 Про результати моніторингу залишкових 
знань учнів 2-4 класів  з математики, 
української мови та  англійської мови учнів 
3-4 класів. 
Рівень методичної майстерності вчителя. 
Про хід атестації педагогічних працівників 
Огляд нормативних-правових документів, 
новинок психолого – педагогічної та 
методичної літератури.(Засідання 
методичної ради № 2,  Н.Ворона) 

Діагностика міжособистісних 
відносин в колективі 
(соціометричне 
дослідження, психолог 
Н.Шматок) 

Сучасні освітні інструменти для 
вчителя. Онлайн простір як 
ключовий осередок реалізації 
вчительського партнерства. 
Засідання методичної ради № 2, 
Т.Танавська) 
 

  



Дата Організація освітнього процесу та 
моніторинг виконання поставлених цілей і 
завдань 

Формування відносин на 
принципах довіри, прозорості, 
дотримання етичних норм. 
Реалізація політики 
академічної доброчесності 

Професійний розвиток 
педагогічних працівників, 
забезпечення ефективності 
кадрової політики 

Забезпечення 
принципів 
людиноцентризму, 
конструктивної 
співпраці учасників 
освітнього процесу 

Відмітка 
про 

виконання 

27.09-01.10   Атестація (сертифікація) 
педагогічних працівників у 2021-
2022н.р. (Засідання педагогічної 
ради № 2, директор Н.Ворона) 
     

  

04.10-08.09 
Про атестацію педагогічних працівників 
школи (Нарада при директору, 
заст.директ. Н.Святошенко) 

    

11.10-15.10  
 
 

    

18.10-22.10  
 

    

25.10-29.10  
 

    

01.11-05.11 Про стан навчально-виховної роботи у групі 
продовженого дня (Нарада при директору, 
заст. дир.О.Лис) 
 

    

08.11-12.11 
Аналіз відвідування школи учнями  (Нарада 
при директору, заст.дир.О.Лис) 

    

15.11-19.11 
Про дотримання інструкції з ведення 
шкільної документації у інформаційно-
комунікаційній автоматизованій системі 
«Єдина школа». (Нарада при директору, 
заст.дир.К.Чарковська) 

 

    

22.11-26.11  
 

 
 

   

29.11-03.12  
 

 
   

06.12-10.12 
Про моніторинг проведених заходів щодо 
формування здорового способу життя 
(Нарада при директору, О.Лис, класні 
керівники) 

 

    



Дата Організація освітнього процесу та 
моніторинг виконання поставлених цілей і 
завдань 

Формування відносин на 
принципах довіри, прозорості, 
дотримання етичних норм. 
Реалізація політики 
академічної доброчесності 

Професійний розвиток 
педагогічних працівників, 
забезпечення ефективності 
кадрової політики 

Забезпечення 
принципів 
людиноцентризму, 
конструктивної 
співпраці учасників 
освітнього процесу 

Відмітка 
про 

виконання 

13.12-17.12 1 Виконання планів ШМО 
та  аналіз  методичної роботи за І семестр 
2021/2022н.р.. 
2. Розвивальне середовище у школі. 
Підсумки роботи гуртків у І семестрі 2020-
2021н.р 
3. Про підсумки впровадження навчального 
проекту « Інтелект України». 
(Засідання методичної ради № 3) 

Рівень методичної 
майстерності вчителя. Про 
звіти вчителів що 
атестуються  щодо 
самоосвітньої підготовки. 
(Засідання методичної ради 
№ 3) 

   

20.12-24.12  
 

    

27.12-31.12 Про підсумки навчання за програмою 
Інтелект України у І семестрі 2021-2022н.р. 
Технології розвитку критичного мислення. 
(Засідання педагогічної ради № 3, 
О.Очерклевич, О.Смерека) 

Розвивальне середовище у школі. Підсумки 
роботи гуртків у І семестрі 2021-2022 н.р. 
(Засідання педагогічної ради № 3, 
Н.Святошенко) 

Про результати впровадження 
інформаційно-комунікаційної 
автоматизованої системи «Єдина школа». 
(Засідання педагогічної ради № 3, класні 
керівники) 

 

Емоційна нестійкість дитини, 
адаптація до нових умов учнів 
1-их класів. (Засідання 
педагогічної ради № 3, 
Н.Шматок) 

 

   

 

 

 

  

04.01-06.01  
 

    

10.01-14.01 
Про перевірку ведення шкільної 
документації за Іс. 2021/2022н.р. в системі 
«Єдина Школа». (Нарада при директору, 
Н.Святошенко, К.Чарковська) 

Про участь педагогічних працівників школи 
в методичних заходах району та міста 
(Нарада при директору, Н.Святошенко, 
К.Чарковська) 

    



Дата Організація освітнього процесу та 
моніторинг виконання поставлених цілей і 
завдань 

Формування відносин на 
принципах довіри, прозорості, 
дотримання етичних норм. 
Реалізація політики 
академічної доброчесності 

Професійний розвиток 
педагогічних працівників, 
забезпечення ефективності 
кадрової політики 

Забезпечення 
принципів 
людиноцентризму, 
конструктивної 
співпраці учасників 
освітнього процесу 

Відмітка 
про 

виконання 

17.01-21.01 Про результати роботи педагогічних 
працівників школи на освітніх он-лайн 
платформах. (Нарада при директору, 
Н.Святошенко, К.Чарковська) 

Аналіз причин дитячого травматизму 
(Нарада при директору, О.Лис) 

 

    

24.01-28.01 Про виконання заходів з охорони праці та 
безпеки життєдіяльності в І с. 2021/2022н.р., 
уточнення плану роботи на ІІ семестр 
2021/2022н.р. (Нарада при директору, 
О.Лис) 
 

    

31.01-04.02 Про хід атестації педагогічних працівників 
школи (Нарада при директору, 
Н.Святошенко) 
 

    

07.02-11.02 Ефективність використання годин 
варіативної частини для вивчення предметів 
за вибором. (Нарада при директору, Н. 
Святошенко, К. Чарковська) 
 

    

14.02-18.02  
 
 

 
 

   

21.02-25.02   
 
 

   

28.02-04.03 Вивчення нормативних документів щодо 
організованого закінчення 2021/2022н.р. та 
проведення ДПА в 4-х класах  

Огляд  нормативних-правових документів, 
новинок психолого – педагогічної та 
методичної літератури. 

(Засідання методичної ради №4 
Н.Святошенко) 

 

Рівень методичної 
майстерності вчителя. Про хід 
атестації педагогічних 
працівників 

(Засідання методичної ради 
№4 Н. Ворона) 
 

Ефективність використання 
сучасних педагогічних технологій 
для розвитку ключових 
компетентностей учня на уроках та 
в позаурочний час. 

(Засідання методичної ради №4 
Г.Кіндат) 
 

  



Дата Організація освітнього процесу та 
моніторинг виконання поставлених цілей і 
завдань 

Формування відносин на 
принципах довіри, прозорості, 
дотримання етичних норм. 
Реалізація політики 
академічної доброчесності 

Професійний розвиток 
педагогічних працівників, 
забезпечення ефективності 
кадрової політики 

Забезпечення 
принципів 
людиноцентризму, 
конструктивної 
співпраці учасників 
освітнього процесу 

Відмітка 
про 

виконання 

07.03-11.03  
 
 

    

14.03-18.03 Ефективність використання сучасних 
педагогічних технологій для розвитку 
ключових компетентностей учня на уроках 
та в позаурочний час. (Засідання 
педагогічної ради № 4, Н.Купчак, 
Т.Желізко, Г.Кіндрат) 
 

Творчий звіт вчителів, які 
атестуються. Оцінка їх 
професійної діяльності. 
(Засідання педагогічної 
ради № 4) 
Про набір дітей на навчання у 
перший клас 2022-2023 н.р. 
(Засідання педагогічної 
ради № 4, директор 
Н.Ворона) 

 
 

 
 

21.03-25.03 Робота з учнями, які потребують 
психологічної підтримки. Виявлення, 
попередження і розгляд випадків 
жорстокого поводження серед дітей 
(Нарада при директору, пр.психолог 
Н.Шматок) 

    

28.03-01.04 Нормативні документи щодо організованого 
закінчення  навчального року та  
проведення ДПА у початковій школі. 
(Нарада при директору, Н.Святошенко) 

    

04.04-08.04 
Підсумки атестації педагогічних кадрів,  які 
атестувалися в 2021/2022 н.р.   

Ефективність використання варіативної 
частини робочого навчального плану. 
(Засідання методичної ради № 5 
Н.Святошенко) 

Обмін думками та 
пропозиціями щодо складання 
річного плану роботи школи та 
планування методичної 
роботи на 2022/2023 н.р 
Засідання методичної ради 
№ 5 Н.Ворона) 

Цифрова грамотність - ключове 
уміння ХХІ століття. Формування 
ключових компетентностей 
молодшого школяра. 
(Засідання методичної ради № 
5, Т.Танавська) 

  

11.04-15.04 Аналіз заходів, спрямованих на розвиток 
обдарованості молодшого школяра. 
(Нарада при директору,  Н.Святошенко, 
класні керівники) 

  Організація 
літнього відпочинку 
учнів та 
працівників. 
Узгодження графіка 
відпусток (Нарада 
при директору, 
О.Очерклевич) 
 

 



Дата 
Організація освітнього процесу та 
моніторинг виконання поставлених цілей і 
завдань 

Формування відносин на 
принципах довіри, прозорості, 
дотримання етичних норм. 
Реалізація політики 
академічної доброчесності 

Професійний розвиток 
педагогічних працівників, 
забезпечення ефективності 
кадрової політики 

Забезпечення 
принципів 
людиноцентризму, 
конструктивної 
співпраці учасників 
освітнього процесу 

Відмітка 
про 

виконання 

18.04-22.04 
Ефективність використання варіативної 
частини робочого навчального 
плану.(Засідання педагогічної ради № 5, 
Н.Святошенко) 

Ознайомлення з проєктом навчального 
плану та комплектацією на 2022-2023 н.р. 
(Засідання педагогічної ради № 5, Н. 
Ворона) 

 
 Про затвердження 

графіка відпусток 
працівників школи. 
(Засідання 
педагогічної ради 
№ 5, О.Лис) 
 

 

26.04-29.04   
 

   

03.05-06.05 Моніторинг якості знань предмету «Я 
досліджую світ» 3-4 класів 

    

10.05-13.05   
 

   

16.05-20.05 Аналіз результатів моніторингу якості знань 
предмету «Я досліджую світ» 

    

23.05-27.05   
 

   

30.05-03.06 
Про виконання навчальних планів та 
програм за 2021-2022 н.р. (Засідання 
педагогічної ради № 6)  

Про випуск учнів зі школи І ступеня 
(Засідання педагогічної ради № 6). 

Про перевід учнів на наступний рік 
навчання. (Засідання педагогічної ради 
№ 6) 

Про підсумки роботи школи у 2021-2022 н.р. 
та обговорення проєкту річного плану 
роботи на 2022-2023 н.р. (Засідання 
педагогічної ради № 6) 

 
 

  

 
 
 
 
 
 



V. Господарсько-фінансова діяльність 

Дата 
Виконання Санітарного 

регламенту щодо утримання 
школи 

Матеріально-технічне 
забезпечення освітнього 

процесу 

Заходи з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності, пожежної 

безпеки та цивільного захисту 
Фінансова діяльність 

Відмітка 
про 

виконання 

 
01.08-05.08 

1.Створення комісії для підготовки 
школи до нового навчального року 
(наказ, директор) 
2 Дотримання санітарно-
епідемічних вимог, щодо протидії 
поширенню COVID 2019 
рекомендованих МОЗ України 
(О.Кравець)  
 3.Медичне забезпечення  школи 
(медсестра О.Кравець) 

Забезпечення підручниками 
(бібліотекар О.Макаровська) 
2. Готовність кабінетів до 
навчального року, стан 
навчально-матеріальної бази 
(заст. директора) 
 

1.Перезарядка вогнегасників 
(завгосп школи І.Гадупяк),  
2. Здійснення прочистки 
димовентканалів (завгосп школи 
І.Гадупяк) 

1.Призначення 
відповідальних за 
раціональне використання 
енерго- та теплоносіїв 
(наказ, директор) 
2.Призначення 
відповідальних за 
збереження енергоносіїв, 

 

 
08.08-12.08 

1.Аналіз готовності кабінетів до 
навчального року (акт, комісія) 
2.Організація та проведення робіт з 
благоустрою території школи, 
Весняна толока. 
(завгосп І.Гадупяк, тех.персонал) 

1.Підготовка медичного 
кабінету до нового 
навчального року, 
забезпечення 
медикаментами та медичним 
інвентарем (медсестра 
О.Кравець, бухгалтер 
Н.Маньковська) 

1.Перевірка пожежних кранів та 
пожежних рукавів (завгосп школи 
І.Гадупяк) 
2. Перевірки опору ізоляції елек-
тромереж і заземлення (завгосп 
школи І.Гадупяк) 

1. Звіт про надходження та 
використання коштів з 
благодійного рахунку 
(бухгалтер  Н.Маньковська) 
 

 

 
15.08-19.08 

1.Огляд кабінетів та перевірка 
паспортизації (дирекція, завгосп ) 

1.Аналіз стану матеріально-
технічної та навчальної бази 
2.Аналіз наявності засобів 
індивідуального захисту, 
дезрозчинів та правилаа їх 
використання (медсестра 
О.Кравець) 

1. Призначення відповідально  за 
ОП та БЖ (О.Лис, наказ) 
 
2. Призначення відповідального за 
пожежну безпеку (О.Лис, наказ) 
 

  

 
22.08-27.08 

1.Перевірка санітарного стану 
школи перед навчальним роком 
(медсестра О..Кравець) 
2.Організація дезобробки у примі-
щеннях і місцях загального корис-
тування. Заходи під час проведе-
ння робіт з дезінфекції. (медсестра 
О.Кравець) 
5.Організація роботи медичного 
кабінету 
4.Організація дієтичного 
харчування для дітей з 
захворюванням ЩКТ, нирок, 
цукрового діабети, ожиріння (при 
потребі) /мед.сестра О.Кравець, 
наказ/ 
 

Аналіз забезпечення 
бібліотеки підручниками 
(бібліотекар О.Макаровська, 
бухгалтер) 

1.Укладення договору про надання 
охоронних послуг (директор) 
2.Організація роботи з  питань ОП 
і БЖ. (наказ, заст. директора 
О.Лис) 
3. Первинний інструктаж з БЖ 
(О.Лис) 
4. Затвердження заходів з 
пожежної безпеки (О.Лис) 
 

1.Аналіз використання 
енерго-  та водних ресурсів 
працівниками та учнями 
школи  (завгосп І.Гадупяк) 
 

 



Дата 
Виконання Санітарного 

регламенту щодо утримання 
школи 

Матеріально-технічне 
забезпечення освітнього 

процесу 

Заходи з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності, пожежної 

безпеки та цивільного захисту 
Фінансова діяльність 

Відмітка 
про 

виконання 

 
30.08-03.09 

1.Затвердження режиму роботи 
 технічного персоналу та розподіл 
обсягу виконуваних робіт у 2021 
2022н.р. (І.Гадупяк, наказ) 
2Аналіз поглибленого мед.огляду  
учнів 1 кл.  
3.Оформлення листків здоров’я.  
4.Визначення груп здоров’я для 
занять на уроках фізкультури  

1.Забезпечення педагогічних 
працівників комп’ютерною 
технікою 

1.Ознайомлення новоприйнятих 
працівників  з посадовими інструк-
ціями та інструкціями ОП та ТБ на 
робочому місці, вступний та 
первинний інсттруктаж (дирекція) 
1.Вступний  інструктаж та 
первинний інструктаж з ОП (класні 
керівники) 
 

1.Заходи щодо збереження 
енергоносіїв:  
утепплення вікон, поси-лення 
контролю за економним  
використанням 
електроенергії (завгосп 
І.Гадупяк,зав.кабінетами) 

 

 
06.09-10.09 

1. Дотриманя температурного та 
світлового режиму у навчальних 
приміщеннях (завгосп І.Гадупяк, 
медсестра О.Кравець) 
2. Дії працівників школи під час 
виявлення учасників нвачально-
виховного процесу з підозрою на 
COVID 19 (медсестра О.Кравець) 

 1.Поновлення куточків базпеки 
життєдіяльності (класні керівники) 
2. Дотримання умов  БЖ та ОП 
(О.Лис, класні керівники) 

1. Звіт про надходження та 
використання коштів з 
благодійного рахунку 
(бухгалтер  Н.Маньковська) 
 

 

 
13.09-17.09 

1.Аналіз проходження медичного 
огляду працівниками школи  
(медсестра О.Кравець) 
2. Перевірка повітряного режиму в 
кабінетах (О.Кравець) 

1.Аналіз наявності засобів 
індивідуального захисту, 
дезрозчинів та правилаа їх 
використання (медсестра 
О.Кравець) 

1. Правила поведінки з 
вибухонебезпечними придметами 
(класні керівники)  

  

 
20.09-24.09 

1.Первірка наявності  медичного 
огляду учнів, карток 
профілактичних щеплень  

 1.Бесіди про попередження 
дитячого травматизму під час 
перев (класні керівники, 
вихователі ГПД) 

  

 
27.09-01.10 

1.Дотримання правил гігієни. 
Засоби особистої гігієни 
(медсестра О.Кравець) 
 

1.Проведення інвентаризації 
шкільного майна. Списання 
морально та фізично 
застарілого майна. 
(інвентаризаційна комісія) 

1.Проведення навчальної 
евакуації 

1.Порівняльний аналіз 
використання енергоносіїв за 
аналогічний період минулого 
року. Корекція лімітів спожи-
вання енергоносіїв на 2021-
2022 н.р.  (завгосп І.Гадупяк,  
бухгалтер Н.Маньковська ) 
 

 

 
04.10-08.10 

1.Дотримання санітарно-епідеміч-
них вимог, щодо протидії пошире-
нню COVID 2019 рекомендованих 
МОЗ України (О.Кравець)  
 (кл. керівники, медсестра 
О.Кравець) 
2.Контроль профілактичних 
щеплень (медсестра О.Кравець) 
 

1.Планування заходів щодо 
підготовки школи до роботи в 
осінньо-зимовий період 
(завгосп І.Гадупяк) 
 

1.Проведення бесід щодо дотри-
мання техніки безпеки при корис-
туванні газом в побуті 
(кл.керівники) 
2.Зустріч з курсантами універси-
тету безпеки життєдіяльності 
(педагог-організатор, класні 
керівники ) 

  



Дата 
Виконання Санітарного 

регламенту щодо утримання 
школи 

Матеріально-технічне 
забезпечення освітнього 

процесу 

Заходи з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності, пожежної 

безпеки та цивільного захисту 
Фінансова діяльність 

Відмітка 
про 

виконання 

 
11.10-15.10 

1.Аналіз охоплення дітей  гарячим 
харчуванням (заст.директора 
О.Лис, медична сестра О.Кравець) 
2. Перевірка повітряного режиму в 
кабінетах (О.Кравець) 

1. Уточнення інвентари-
заційних списків (завгосп  
І.Гадупяк Н.Маньковська,, 
завідувачі кабінетами)  
 

1.Бесіди на протипожежну 
тематику, відвідування музею 
протипожежної безпеки 
(кл.керівники, вихователі ГПД) 
2.Перегляд фільму – протипо-жеж-
на безпека (учні 3-4 кл., педагог-
організатор) 

  

 
18.10-22.10 

1.Індивідуальні бесіди з батьками « 
Про важливість вакцинації» 
(медсестра О.Кравець) 

 1. Відпрацювання поведінки учнів 
при виникненні  надзвичайних 
ситуацій (О.Лис, класні керівники) 

  

 
25.10-29.10 

1.Проведення  повторної перевірки 
відповідності вимогам Санітарного 
регламенту освітлення в навчаль-
них кабінетах, спортивному залі, 
інших приміщеннях школи (завгосп 
І.Гадупяк,  медсестра О.Кравець) 

1.Перевірка стану шкільних 
приміщень,  поточний  ремонт 
обладнання.  (завгосп 
І.Гадупяк) 
 

1.Навчання невоїнізованих 
формувань з ЦЗ (О.Лис, 
командири груп) 
2. Інструктаж з правил безпеки 
поведінки під час канікул (класні 
керівники) 

  

 
01.11-05.11 

1.Бесіда «Імунодефіцит. Роль його 
в організмі» (медсестра О.Кравець) 
2.«Що ви повинні знати про гепати-
ти (А,В,С)» (медсестра О.Кравець) 

 1. Запобігання травматизму під 
час виконання робіт  технічними 
прцівнками  школи (медсестра 
О.Кравець) 

  

 
08.11-12.11 

1. Перевірка організації гарячого 
харчування учнів (мед.сестра 
О.Кравець, комісія з громадського 
контролю за якістю харчування) 

1.Перевірка стану шкільних 
приміщень,  поточний  ремонт 
обладнання.  (завгосп 
І.Гадупяк) 

1.Навчання невоїні-зованих 
формувань з ЦЗ (О.Лис, 
командири груп) 

  

 
15.11-19.11 

1.Відвідування уроків фізичного ви-
ховання з метою перевірки дотри-
мання медико-педагогічного конт-
ролю на уроках (заст. директора  
О.Лис, медсестра О.Кравець) 
2. Перевірка дозування домаш-
нього завдання у 3-4 класах 
(Н.Святошенко) 
 

  1.Аналіз використання лімітів 
на енергоносії (завгосп 
І.Гадупяк) 
2.Звіт про надходження та 
використання коштів з благо-
дійного рахунку (бухгалтер 
Н.Маньковська) 

 

22.11-26.11 1.Заходи щодо профілактики інфек-
ційних та вірусних захворювань 
(заст.директора О.Лис, мед.сестра 
О.Кравець) 

 1. Навчання невоїнізованих 
формувань з ЦЗ (О.Лис, 
командири груп) 

1. Аналіз бухгалтерських 
звітів щодо харчування учнів 
(бухгалтер Н.Маньковська, 
адміністрація) 

 

 
29.11-03.12 

1.Профілактика вірусних та 
інфекційних захворювань 
(медсестра О.Кравець) 
 

1.Перевірка стану шкільних 
приміщень,  поточний  ремонт 
обладнання.  (завгосп 
І.Гадупяк) 

1. Виготовлення книжечок-
пам’яток школярів „Особиста 
безпека у побуті” (заст. директора 
О.Лис, кл. керівники) 
 

1. Підготовка матеріалів для  
проведення тендерних 
закупівель (комісія з тенде-
рних закупівель) 

 



Дата 
Виконання Санітарного 

регламенту щодо утримання 
школи 

Матеріально-технічне 
забезпечення освітнього 

процесу 

Заходи з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності, пожежної 

безпеки та цивільного захисту 
Фінансова діяльність 

Відмітка 
про 

виконання 

 
06.12-10.12 

1.Бесіда «Про здорове та 
правильне харчування» (медсестра 
О.Кравець) 

 1.Інструктажі з ТБ (кл. керівники) 
2.Профілактика травматизму (під 
час навчально-виховного процесу 
та побутового) (медсестра 
О.Кравець) 

1.Узгодження лімітів 
споживання енергоносіїв у 
новому бюджетному році 
(завгосп І.Гадупяк, бухгалтер 
М.Шустикевич) 

 

 
13.12-17.12 

1.Індивідуальні бесіди з батьками « 
Про важливість вакцинації» 
(медсестра О.Кравець) 

 1.Навчання невоїнізованих 
формувань з ЦЗ (О.Лис, 
командири груп. 

2.Укладання угод з 
комунальними службами 
(бухгалтер М.Шустикевич) 

 

 
20.12-24.12 

1.Бесіда «Імунна система, її роль в 
організмі людини» (медсестра 
О.Кравець) 

 1. Стан БЖ, ТБ, виробничої 
санітарії на уроках трудового нав-
чання, образотворчого 
мистецтвата, фізкультури (вчителі) 

1.Звіт про надходження та 
використання коштів з 
благодійного рахунку 
(бухгалтер Н.Маньковська ) 

 

 
27.12-31.12 

1.Бесіда «Отруєння. Ознаки  та 
симптоми. Класифікація. Перша 
долікарська допомога (медсестра 
О.Кравець)  

1.Планування роботи з 
покращення матеріаль-но-
технічної бази школи на ІІ 
семестр  2021-2022н.р. 
(аміністрація) 

1.Навчання з ОП та БЖ (згідно 
плану) (заст.директора О.Лис) 
2. Правила поведінки під счас 
Різдвяних та Нооворічних свят 
(інструктаж, класні керівники) 

1.Аналіз  використання  
бюджетних  коштів за І с. 
2021-2022 н.р. (директор, 
бухгалтер  М.Шустикевич, 
завгосп І.Гадупяк) 

 

 
04.01-06.01 

1.Проведення санітарно-
просвітницької роботи з 
працівниками школи (медсестра 
О.Кравець) 

1. Уточнення інвентари-
заційних списків (завгосп  
І.Гадупяк Н.Маньковська,, 
завідувачі кабінетами)  
 

1. Навчання невоїнізо-ваних фор-
мувань з ЦЗ (О.Лис, командири 
груп) 

  

 
10.01-14.01 

1.Проведення санітарно-просвіт-
ницької роботи з учнями та 
батьками (медсестра О.Кравець) 

 1.Навчання з ОП та БЖ (згідно 
плану) (заст.директора О.Лис) 
2. Повториний інструктаж (О.Лис, 
класні керівнкики) 

  

 
17.01-21.01 

1.Профілактика вірусних та інфек-
ційних захворювань (медсестра 
О.Кравець) 
2.Індивідуальні бесіди з батьками « 
Про важливість вакцинації» 
(медсестра О.Кравець) 

1.Перевірка стану шкільних 
приміщень,  поточний  ремонт 
обладнання.  (завгосп 
І.Гадупяк) 

1..Повторний  інструктаж з БЖ 
(О.Лис, класні керівники) 
8. Бесіди про попередження 
дитячого травматизму під час 
перев (класні керівники, 
вихователі ГПД) 
 

3. Звіт про надходження та 
використання коштів з 
благодійного рахунку 
(бухгалтер Н.Маньковська) 

 

 
24.01-28.01 

1..Проведення санітарно-
просвітницької роботи з учнями та 
батьками 

1.Забезпечення педагогічних 
працівників комп’ютерною 
технікою 

1.Виконуй правила дорожнього 
руху (педагог-організатор, 
кл.керівники) 
 

1. Звіт про надходження та 
використання коштів з 
благодійного рахунку 
(бухгалтер Н.Маньковська) 

 

 
31.01-04.02 

1. Бесіди з вчителями,  технічними 
працівникками та працівниками кух-
ні щодо профілактикки гельмінтозів 
(медична сестра О.Кравець) 

 1. Бесіди про попередження 
дитячого травматизму під час 
перев (класні керівники, 
вихователі ГПД) 
 

1.Укладення договору про 
надання охоронних послуг 
(директор) 
 

 



Дата 
Виконання Санітарного 

регламенту щодо утримання 
школи 

Матеріально-технічне 
забезпечення освітнього 

процесу 

Заходи з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності, пожежної 

безпеки та цивільного захисту 
Фінансова діяльність 

Відмітка 
про 

виконання 

 
07.02-11.02 

1.Проведення санітарно-
просвітницької роботи з 
працівниками школи (медсестра 
О.Кравець) 

1.Укладання плану 
проведення  ремонтних робіт 
на літній період 2022 року. 
(адміністрація, завгосп 
І.Гадупяк) 

1. Підсумки щодо організації ЦЗ за 
2021 р.та план  затвердження 
плану роботи з ЦЗ на 2022р. 
(О.Лис) 

  

 
14.02-18.02 

1.Проведення санітарно-
просвітницької роботи з учнями та 
батьками (медсестра О.Кравець) 
 

 1.Навчання з ОП та БЖ (згідно 
плану) (заст.директора О.Лис) 

  

 
21.02-25.02 

1.Бесіда «Гігієна школяра 
(медсестра О.Кравець) 
2. Перевірка повітряного режиму в 
кабінетах (О.Кравець) 
 

1.Забезпечення педагогічних 
працівників комп’ютерною 
технікою 

 1. Звіт про надходження та 
використання коштів з 
благодійного рахунку 
(бухгалтер Н.Маньковська) 

 

 
28.02-04.03 

1.Профілактика простудних та 
інфекційних захворювань 
(медсестра О.Кравець) 

1.Перевірка стану шкільних 
приміщень,  поточний  ремонт 
обладнання.  (завгосп 
І.Гадупяк) 

1. Навчання невоїнізова-них 
формувань з ЦЗ (О.Лис, 
командири груп) 

1. Аналіз використання 
енергоносіїв (завгосп 
І.Гадупяк, бухгалтер 
М.Шустикевич ) 

 

 
07.03-11.03 

1.Індивідуальні бесіди з батьками « 
Про важливість вакцинації» 
(медсестра О.Кравець) 
2.Індивідуальні бесіди з батьками « 
Про важливість вакцинації» 
(медсестра О.Кравець) 
 

1. Планування поточних  
ремонтних робіт та бла-
гоустрою території у 
весняний період. (завгосп 
І.Гадупяк) 

1.Бесіди про правила поведінки на 
дорогах, вулицях, поведінка на 
воді. (класні керівники) 
 

  

 
14.03-18.03 

1.Профілактика вірусних та 
інфекційних захворювань 
(медсестра О.Кравець) 
 

 1.Індивідуальні бесіди з батьками 
« Про важливість вакцинації» 
(медсестра О.Кравець) 

1. Звіт про надходження та 
використання коштів з 
благодійного рахунку 
(бухгалтер Н.Маньковська) 

 

 
21.03-25.03 

1. Дотримання повітрювального 
режиму (О.Лис, О.Кравець)  

    

 
28.03-01.04 

1.Дотримання санітарно-гігієнічних 
норм у навчальних кабінетах та 
шкільних приміщеннях  
(завгосп І.Гадупяк, медсестра 
О.Кравець) 

1. Уточнення інвентари-
заційних списків (завгосп  
І.Гадупяк Н.Маньковська,, 
завідувачі кабінетами)  
 

1. Повторення правил  
 - дорожнього руху „Безпека на 
дорозі”,  
-поводження з вибухо-небезпеч-
ними речовинами та предметами 
(кл.керівники) 
 

1. Аналіз використання 
енергоносіїв (завгосп 
І.Гадупяк, бухгалтер 
М.Шустикевич ) 

 

 
04.04-08.04 

1.Проведення санітарно-
просвітницької роботи з учнями та 
батьками (медсестра О.Кравець) 

1. Озелення шкільних 
приміщень та пришкільної 
території (завгосп І.Гадупяк, 
тех. прац., кл.керівники) 

1. Навчання невоїнізо-ваних 
формувань з ЦЗ (О.Лис, 
командири груп) 

 

  



Дата 
Виконання Санітарного 

регламенту щодо утримання 
школи 

Матеріально-технічне 
забезпечення освітнього 

процесу 

Заходи з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності, пожежної 

безпеки та цивільного захисту 
Фінансова діяльність 

Відмітка 
про 

виконання 

 
11.04-15.04 

1.Санітарний огляд зелених 
насаджень на пришкільній 
території, формування крон дерев 
(завгосп І.Гадупяк) 

 1..Навчання з ОП та БЖ (згідно 
плану) (заст.директора О.Лис) 
2.17. 04– День пожежної охорони 

  

 
18.04-22.04 

1.Бесіда «Профіактика гастритів» 
(медсестра О.Кравець 

1.Забезпечення педагогічних 
працівників комп’ютерною 
технікою  

1. Правила поведінки під час 
Великодніх свят (інструктаж, класні 
керівники) 

1.Звіт про надходження та 
використання коштів з 
благодійного рахунку 
(бухгалтер Н.Маньковська) 

 

 
26.04-29.04 

1. Здорове  та правильне харчува-
ння. Роль вітамінів в організмі. 
(О.Кравець) 
2. Перевірка дозування домашньо-
го завдання у 3-4 класах (О.Лис) 

1.Організація впорядкування  
та озеленення пришкільної 
території  ( завгосп школи 
І.Гадупяк ) 

1.Проведення навчальної 
евакуації, повторення правил 
поведінки у надзвичайних 
ситуаціях (О.Лис, класні керівники) 

  

 
03.05-06.05 

1.Бесіда «Отруєння. Ознаки та 
симптоми. Класифікація. Перша 
долікарська допомога. (медсестра 
О.Кравецць) 

1.Організація та проведення 
робіт з благоустрою території 
школи, Весняна толока. 
(І.Гадупяк, тех.персонал) 

1. Навчання невоїнізованих 
формувань з ЦЗ (О.Лис, 
командири груп) 

  

 
10.05-13.05 

1. Організація проходження учнями 
медичного огляду (О.Кравець) 

 1.Навчання з ОП та БЖ (згідно 
плану) (заст. директора О.Лис) 

  

 
16.05-20.05 

1.Проведення санітарно-просвіт-
ницької роботи з працівниками до 
школи (медсестра О.Кравець) 

    

 
23.05-27.05 

3.Робота з батьками «Роль 
профілактичних щеплень для 
організму» (медсетра О.Кравець) 

 1.Навчання з ОП та БЖ (згідно 
плану) (заст.директора О.Лис) 

1.Звіт про надходження та 
використання коштів з 
благодійного рахунку 
(бухгалтер Н.Маньковська) 

 

 
30.05-03.06 

1.Профілактика вірусних та 
інфекційних захворювань 
(медсестра О.Кравець) 

 1. Правила поведінки під час літніх 
канікул (інчтруктаж, класні 
керівники) 

1.Аналіз використання лімітів 
(економії) на енергоносії 
(завгосп, бухгалтер  
Н.Маньковська) 

 

 
07.06-10.06 

1. Дотримання санітарних правил 
та норм у навчальних кабінетах 
(медсестра О.Кравець., завгосп 
І.Гадупяк ) 

 1. Підсумок роботи з ОП та БЖ 
(наказ) 

1.Аналіз  використання  
бюджетних  коштів за ІІ с. 
2021-2022 н.р. (директор, 
бухгалтер  М.Шустикевич, 
завгосп І.Гадупяк) 

 

 
13.06-17.06 

1. Проходження  медичного огляду 
працівниками школи. 

    

 
20.06-24.06 

1.Організація та проведення робіт з 
благоустрою території школи, 
Весняна толока. 
(завгосп І.Гадупяк, тех.персонал) 
 

1.Огляд навчальних кабінетів 
кабінетів та  уточнення 
інвентаризаційних списків 
(бухгалтер Н.Маньковська, 
завідувачі кабінетами) 

 1.Аналіз використання лімітів 
(економії) на енергоносії 
(завгосп, бухгалтер  
Н.Маньковська) 

 



27.06-01.07      
 
 

 

 

  


	ФрейдаХ.М. учасник вебінарів: «Формування навичок 4К у НУШ: креативність, критичне мислення, комунікація,колаборація», «Чому освітянам важливо вакцинуватись від COVID-19?», «НУШ – нові підручники», «Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади...
	Гарматій О.Я. учасник другої Міжнародної педагогічної стрітенської онлайн конференції «Освітнє дитинство в 20-х роках XXI ст. : виклики та можливості». Оксана Ярославівна ділилася досвідом на конференції "Сертифікація 2021» при Управлінні Державної сл...

	Практичний психолог Н.Шматок  учасник навчальних семінарів у рамках     « Академії шкільного психолога».
	Макаровська О.В. підвищувала кваліфікацію за програмою для шкільних бібліотекарів «Бібліотека як мультисервісний центр сучасного закладу загальної середньої освіти»
	Черняг К.С. відвідала навчально- практичне заняття «Віртуальна АRT-кав’ярня» для учителів мистецьких дисциплін ЗЗСО.
	Вчитель християнської етики  Н. Маслій учасник семінару «Педагогічні підходи з врахуванням вікових особливостей учнів», вебінару «Ігрові технології на уроках християнської етики» та  «Інклюзивне навчання та дистанційна освіта».
	Лазів Н.Й та Чучман Х.М. проходили навчання для учителів фізичної культури за програмою «Здорова постава» та підвищували кваліфікацію за темою «Реалізація ключових компетентностей через галузь «Фізична культура» у Новій українській школі», « Інновацій...
	Під час відкритих уроків було продемонстровано найрізноманітніші форми роботи вчителів, показано нестандартні уроки з метою розвитку креативності учнів.   Всі уроки відзначалися належною підготовкою і організованістю, високою інтенсивністю (активність...
	До Дня Гідності та Свободи учні 4Б класу та 3Г класів  на уроці трудового навчання виготовили ангеликів. Романишин О.Я та Білобринь Н.В. організували похід учнів до Меморіалу пам”яті  Героїв Небесної Сотні « Ми даруємо своїх Янголів Вам, Герої Майдану».
	З метою сприяння творчого розвитку учнів школи, їх художньо – естетичного виховання протягом 2020-2021 н.р. було організовано онлайн-екскурсії та екскурсії. З 01.10 по 30.10.2020 року проведено місячник сприяння творчому розвитку особистості. З 20.04....
	13 жовтня 2020 року під керівництвом Маслій Н.Г. та Черняг К.С. була проведена лінійка «Свято Покрови Пресвятої Богородиці»  за участю хору «Ми маленькі українці»,
	В рамках тижня осені було оформлено тематичні виставки малюнків учнів школи «Золота осінь» та «Нашій творчості немає меж»,
	11 грудня 2020 року учні 1-4 класів мали змогу онлайн прослухати колядки у виконанні  хору «Ми маленькі Українці»
	7 травня 2021р. було організовано виступ хору «Ми маленькі Українці» до свята «День Матері»,
	До 150-річчя Лесі Українки були організовані бібліотечні уроки, виставка малюнків до творів Лесі українки а також декламування її віршів,
	З 08 по 11 листопада 2020р. у школі проходив конкурс з інформатики та комп'ютерної вправності "Бобер -2020" серед учнів 3-4-их класів (координатор конкурсу Купчак Н.О.). У конкурсі взяли участь 146 учасників. Відмінний результат показали 21 учень, доб...
	26.11.2020р. та 22.04.21р. проведено Міжнародний природничий  інтерактивний учнівський  конкурс  «Колосок». Координатор конкурсу Л.Новікова  залучила до І етапу «Колосок осінній – 2020» - 316 учнів. З них  154 учні здобули «Золотий колосок», 89 учнів ...
	17.03.2021р. 38 учнів 4-х класів учасники  міського конкурсу «Правознайко». З них 14 учнів  стали переможцями І етапу конкурсу « Правознайко» та були запрошені до ІІ етапу конкурсу.
	У Всеукраїнському конкурсі з програмування Scratch Day (17.05 23.05.2021р.) брало участь 6 учнів. Усі учасники були нагороджені сертифікатами. Ментором-наставником учасників конкурсу виступила керівник гуртка Code Club Купчак Наталя.  Учасники гуртка ...
	Учень 1-Г класу Назар Лукаш (вчитель О. Гарбуз) здобув І місце у районному етапі конкурсу з ужиткового мистецтва «Таланти твої, Україно!» та І місце в обласному етапі конкурсу з ужиткового мистецтва «Таланти Твої, Україно!» 2021 р., номінація «Керамік...
	У Новій українській школі великого значення набув аспект педагогіки партнерства між усіма учасниками освітнього процесу.
	У березні 2021 р.  учні та батьки 1-Г класу (вчитель Гарбуз О.Я.) долучилися до проведення міського екологічного конкурсу «Екосупергерой» та із захопленням виготовляли своїх неповторних супергероїв та створювали для кожного з них паспорт у формі комік...
	Учениця 3 - Д класу, Іванова Софія, взяла участь в онлайн – конкурсі дитячої творчості «Мій Лис Микита» (організатор – Дім Франка) та здобула І місце у номінації «Малюнок». За свою творчість Софійка отримала чудовий подарунок – книгу «Лис Микита» (вчи...
	Учень 4-В класу Караськевич Макар разом з сім’єю взяв участь у міській екологічній акції «Збережемо життя  ялинці» і отримав перше місце у номінації «Новорічне аранжування» (вчитель Смерека О.С.),(наказ від 22.12.2020 №491р «Про підсумки проведення мі...
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