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    У 2021/2022 навчальному році педагогічний колектив ліцею 

продовжував  працювати над впровадженням науково-методичної проблеми 

«Розвиток професійної компетентності, інноваційної та методичної 

культури педагогічних кадрів в умовах розбудови нової української 

школи та формування ціннісних орієнтацій учнів».   

Якісне навчання залежить від багатьох факторів і , в першу чергу, від 

рівня організації освітнього процесу в школі. 

Школа своєчасно забезпечувалась необхідними педагогічними кадрами. 

У нас існувала проблема нехватки вчителів інформатики, математики, 

музичного та образотворчого мистецтва, але цю проблему було вирішено. 

Таким чином, 1 вересня 2021 року успішно розпочали навчальний рік. 

Освітній процес здійснювався відповідно з робочим навчальним планом, який 

був складений, виходячи з наших конкретних умов. 

Для покращення освітнього процесу важливу роль відіграє організація 

контролю і керівництва в школі. Були сплановані та проведені педагогічні 

ради з таких питань: 

1. Про організацію освітнього процесу в початкових класах, як 

комплексного освітнього ресурсу, що забезпечує компетентісне навчання, 

розвиток та становлення молодшого школяра; 

2.    Стан викладання математики та результати навчальних досягнень 

здобувачів освіти 8-11-х класів; 

3.   Робота педагогічного колективу щодо формування особистісних 

якостей та соціальної активності учня – громадянина-патріота України; 

4.    Майстерня дистанційного навчання на уроках української мови.  

  

В школі своєчасно проводились наради при директорі, де обговорювались 

актуальні проблеми школи. На виконання наказу по закладу № 43-0 від 

01.09.2021р. «Про організацію науково- методичної роботи з 

педпрацівниками  у2021/2022н.р.»,враховуючи індивідуальні можливості 

вчителів, їх методичну підготовку, професійний рівень, матеріальну базу 

школи, було визначено структуру методичної роботи, де всі її складові тісно 

були пов’язані, взаємодіяли між собою, діяли з єдиною метою - досягнення 

кращих показників навчання і виховання.  

         Структура організації науково-методичної роботи забезпечувала 

підвищення рівня методичної підготовки педагогів, діагностико-теоретичне 

опрацювання методичної теми ліцею та реалізовувалась через колективні, 

групові та індивідуальні форми роботи: педагогічна рада; методична 

рада;   предметні ШМО вчителів; психолого-педагогічний семінар; 

нетрадиційні форми методичної роботи; методичні тижні; проведення заходів, 

спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, підвищення 

загальноосвітнього рівня школярів; робота з молодими вчителями; робота з 

обдарованими дітьми. 

      Для забезпечення систематичного і кваліфікованого керівництва 

методичною роботою у закладі затверджено склад методичної ради, до якої 



входять керівник, його заступники, голови ШМО, практичний 

психолог,бібліотекар ліцею. 

      Протягом навчального  року  на засіданнях методичної ради 

обговорювались такі питання: 

- Про місце та роль використання цифрових технологій в забезпеченні якісних 

освітніх послуг.  

- Про індивідуальні освітні траєкторії. 

- Про участь вчителів школи у фаховому конкурсі «Учитель року»та 

шкільному конкурсі «Мій найкращій урок». 

- Освітні іновації в сучасному закладі. 

Впровадження сучасних педагогічних     технологій та ІКТ в освітній процес.  

- Підсумки участі здобувачів освіти закладу в олімпіадах та конкурсів. 

- Про підвищення професійної компетентності педагога в умовах Нової 

української школи.( Про результативність роботи вчителів за сучасними 

педагогічними технологіями.) 

- Звіт ШМО щодо реалізації планів роботи  над науково-методичної проблеми 

школи «Розвиток професійної компетентності, інноваційної та методичної 

культури педагогічних кадрів в умовах розбудови НУШ та формування 

ціннісних орієнтацій учнів»(ІІІ рік). 

- Про результати роботи «ШПЗП». 

- Про організацію повторення навчального матеріалу та підготовки учнів до 

ДПА,ЗНО-2022 

- Про планування науково-методичної роботи на наступний навчальний рік. 

          Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні  педрад, 

шкільних ,на рівні ТГ та обласних семінарів, інших методичних заходів . 

   Для проведення педагогічних рад у школі використовувались різні форми і 

підходи .  На кожному засіданні обов’язковою умовою було використання 

комп’ютерної техніки . 

    Усі основні моменти виступу доповідачів  були відображені на слайдах . Під 

час підготовки до педрад проводилися контрольні зрізи ,анкетування учителів 

та учнів ,опрацьовувалась методична література ,випускались методичні 

бюлетені. 

З педагогами закладу проведені інструктивно-методичні наради:  

- Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками. 

Рекомендації щодо ведення і заповнення класних журналів та особових справ 

учнів школи. Про виконання єдиних вимог. 

- Про результати перевірки ведення шкільної документації. 

-Про ефективність планування педпрацівниками своєю діяльності, 

використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з 

метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти. 

- Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

предметних дисциплін у 2021/2022 н. р.та організація участі  у ІІ етапі. 

- Про виконання навчальних планів та програм.  



- Про підготовку учнів до ЗНО-2022. 

- Робота педколективу над підвищення якості знань учнів. 

- Про обсяг і характер домашніх завдань. 

-  Про роботу вчителів з поповнення кабінетів методичними матеріалами, 

використання наочності з метою формування навичок і вмінь освітньої 

роботи. 

- Про результати перевірки роботи вчителів індивідуального навчання та 

асистентів вчителів . 

    Впродовж навчального року проводився постійний аналіз роботи вчителя: 

динаміка навчальних досягнень учнів, незалежне тестування навчальних 

досягнень учнів, рівень професійного росту (відкриті уроки, заходи, розробки 

методичних матеріалів, виступи тощо), застосування у роботі інноваційних 

технологій, створення ситуацій саморозвитку і самореалізації учнів, тощо. 

Моніторинг дав змогу проаналізувати роботу не тільки класних колективів 

загалом, але і досягнення кожного учня. 

   Стержневу роль в реалізації методичних завдань, розробці та запровадженні 

прогресивних форм і методів навчання та виховання, проведенні 

систематичної групової та індивідуальної форм роботи з педагогічними 

кадрами, надано ШМО. У школі  організовували роботу 5 ШМО: 

- вчителів початкових класів (керівник Паладій К.І.); 

- вчителів суспільно – гуманітарного напрямку (керівник Падурі О.К.); 

- вчителів природничо-математичного та фізкультурно-оздоровчого    

напрямку (керівник Петрашеску М.В.); 

-  вчителів української мови та літератури та ЗВ  (керівник Пожога Д.І.);  

-вчителів інклюзивного та індивідуального навчання (керівник Пожога В.Л.); 

    Всі засідання ШМО були практично підпорядковані  науково – методичної 

проблеми  закладу «Розвиток професійної компетентності, інноваційної та 

методичної культури педагогічних кадрів в умовах розбудови нової 

української школи та формування ціннісних орієнтацій учнів». Згідно 

тематики засідань ШМО обговорювались та аналізувались  зміст  навчальних 

програм ,методичних рекомендаціях ІППОЧО, Міносвіти   України. Учителі 

ділились досвідом  із різних питань . У продовж  навчального року колективні 

та групові форми роботи поєднувалися з індивідуальними. Значна увага 

приділялася самоосвіті як одній із форм індивідуальної методичної роботи. 

Кожен педагог протягом навчального року працював над власною темою, 

співзвучною загальношкільній проблемі. Ця тема обиралася, виходячи з 

професійних потреб учителя, результатів взаємооцінки, рекомендацій 

управління освіти ТГ.  

   На засіданнях ШМО розглядалися теоретичні питання, вивчення нових 

педагогічних ідей і технологій; суть процесу індивідуалізації навчальної 

діяльності, теорії особистісно-орієнтованого навчання. Обговорювалися 



практичні проблеми та шляхи їхнього усунення: подолання типових помилок, 

недоліки в контролі за діяльністю учнів на уроках ; опрацьовано документи, 

що регулюють шкільне життя та ведення шкільної документації, розроблено 

заходи з проведення І етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад та підведено 

підсумки ІІ етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад. 

   Керуючись методичною проблемою школи, методичне об’єднання 

вчителів початкових класів (керівник Паладій К.І.) у 2021-2022 навчальному 

році працювало над проблемою: «Впровадження сучасних педагогічних 

технологій в освітній процес з метою формування ключових 

компетентностей учнів в реформуванні освіти НУШ». 

Робота методичного об’єднання була спрямована на підвищення 

професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, 

впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти; 

застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення 

умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів; інтеграцію 

у навчально-виховному процесі дітей з особливими потребами. 

Для сучасної школи потрібні висококваліфіковані педагоги, які постійно 

шукають найефективніші шляхи і засоби навчання, володіють глибокими 

педагогічними знаннями, здатні до роботи в нових умовах. Вони повинні 

усвідомлювати свою соціальну відповідальність, бути об’єктом особистісного 

професійного зростання, вміти досягти нових професійних рівнів. З огляду на 

це вчителі мають постійно працювати над удосконаленням професійної 

компетентності. 

. 

         Протягом року члени МО брали активну участь у онлайн 

семінарах-практикумах, майстер-класах. 

Одним із шляхів підвищення професійної компетентності педагога є 

атестація, яку кожен вчитель проходить раз на 5 років. Всі вчителі 

методичного об’єднання мають вищу освіту. 

У 2021/2022 навчальному році, згідно графіка атестації педагогічних 

працівників, було проатестовано один вчитель Падурі М.Г. Результати 

атестації:Падурі М.Г. – встановлено кваліфікаційну   категорію «спеціаліст І 

категорії» . 

Пріоритетними методами підвищення професійної майстерності 

вчителя стають інтерактивні методи, які забезпечують практичне закріплення 

набутих знань, умінь і навичок. Сьогодні найбільш поширеними є такі методи 

активного навчання, як тренінги, навчальні групові дискусії, ділові 

ігри,  програмоване навчання. Вони сприяють формуванню ефективних 

навичок ділового спілкування, міжособистісної взаємодії і тим самим 

підвищують загальну компетентність вчителя. 

Протягом 2021/2022 навчального року відбулося 5 засідань методичного 

об’єднання: 

 Організаційно - методичні аспекти роботи на 2021/2022 навчальний рік 

(вересень); 

 Освітнє середовище як головний чинник розвитку особистості учня (жовтень); 



 Дистанційне навчання у початковій школі (грудень); 

 Інноваційні та хмарні технології у освітній діяльності (лютий); 

 Підсумок роботи МО за рік (травень). 

В ІІ семестрі в режимі дистанційного навчання вчителі демонстрували 

використання у своїй роботі навичок володіння ІКТ: проведення уроків у 

платфомі Google Meet власних електронних продуктів – досвіду роботи, 

розробок уроків, демонстраційного матеріалу, використання готової 

електронної продукції в навчально-виховному процесі. 

Крім того опрацьовувались важливі питання: 

   -  наступність в роботі педагогів ДНЗ та ЗНЗ (для вчителів 1-х класів); 

    -  подолання фонематичних помилок під час оволодіння навичками письма (для 

   вчителів 2-х класів); 

    - формування комунікативної компетентності молодших школярів на уроках 

   літературного читання (для вчителів 2-х класів); 

    - розвиток системного мислення в учнів початкових класів на уроках 

   природознавства та української мови методом функціонально-системного     

         підходу технології ТРВЗ (для вчителів 3-х класів); 

-розвиток критичного мислення молодших школярів в умовах особистісно-

орієнтованого навчання (для вчителів 3-х класів); 

   - використання у навчально-виховному процесі комп’ютерних технологій (для 

   вчителів 4-х класів). 

Всі питання, які виносились на засідання методичних об’єднань, 

презентувались в не традиційній формі, з відео матеріалами, наочністю та 

знаходили свою реалізацію та систематизувалися в повсякденній роботі 

вчителів. Це можна було прослідкувати на відкритих уроках вчителів, 

виховних заходах, які проводилися протягом року згідно плану шкільного 

методичного об’єднання та в рамках шкільних та міських заходів. 

Члени МО вчителів початкових класів протягом року приділяють увагу 

самоосвітній роботі, беруть активну участь в онлайн-конференціях, інтернет-

марафонах, вебінарах, тренінгах, де розглядаються важливі питання 

реформування освіти, розбудови Нової української школи тощо. 

Вчителі початкових класів мають успіхи в опануванні сучасних онлайн-

інструментів для дистанційного навчання, а також в питаннях розробки 

онлайн уроків в умовах дистанційного навчання, зокрема з використанням 

нових сервісів. 

                 Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як 

через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її 

організації. 

         Необхідно відзначити, що всі колективні форми методичної роботи в 

навчальному закладі використовувалися з метою вироблення єдиного підходу 

до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації 

навчально-виховного процесу, аналізу результату колективної діяльності, 

вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та 

педагогічної інформації. 



                      Одним із найважливіших завдань сучасної початкової школи є 

розвиток пізнавальної активності молодших школярів, формування у них 

допитливості, бажання пізнавати нове. 

Діяльність  методичного об'єднання вчителів української мови та 

літератури, Захисту України (далі МО)(керівник Пожога Д.І.) у 2021/2022 

навчальному році була спрямована на реалізацію державної політики в системі 

освіти, основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у 

XXI столітті, законів України "Про освіту", "Про   загальну   середню  освіту", 

постанов  Уряду   України, інструктивно-методичних рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України щодо вивчення української мови та 

літератури, ЗУ  у 2021/2022 навчальному році, виконання державних програм  

викладання української мови та літератури, ЗУ, створення належних сучасних 

умов для навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності 

педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального 

потенціалу учасників навчально-виховного процесу. 

У 2021/2022 н.р. методичне об’єднання працювало над проблемою: 

«Синтез інноватики й традиції – веління часу й запорука успішного 

навчання як умова для самопізнання, саморозвитку і самореалізації 

особистості учнів та підвищення фахової майстерності вчителів на 

уроках української мови та літератури, ЗУ» - і ця тема є одним із складових 

чинників підготовки молодого покоління до життя шляхом залучення до 

вивчення української  мови, її барв, використанні мови у повсякденному 

мовленні. 

Робота МО проводилась згідно з планом, затвердженим методичною 

радою школи. Протягом року було проведено 4 засідань методичного 

об’єднання. Окрім традиційних форм роботи, методичне об’єднання школи 

провело засідання у формі круглого столу на тему: «Розвиток креативного 

потенціалу здобувачів освіти на уроках української мови та літератури, ЗУ», 

у формі ділової (дидактичної) гри – проведені презентації: «Сучасний урок: 

впровадження інформаційно-комунікативих  технологій. Найпоширеніші 

платформи для організації онлайн-освіти», «Обмін досвідом: про найзручнішу 

платформу для дистанційної освіти, учнів без гаджетів і спокусу зірвати 

онлайн-уроки»,  тренінгів «Як діяти в конфліктній ситуації», «Стратегія 

особистісного і професійного вдосконалення. Читання книжок проти 

цифрової залежності», «Як нам усім успішно впоратися з «дистанційкою», 

«Про адаптацію п’ятикласників. Роль учителя у шкільній адаптації здобувача 

освіти», виступу «Виховання духовності учнів на уроках ЗУ та в позаурочний 

час». Як показала практика, активні форми роботи створюють позитивну 

мотивацію вчителів до творчості. У полі зору МО залишається удосконалення 

форм і методів навчання, впровадження передового досвіду, підвищення 

кваліфікаційної категорії вчителів, озброєння новітніми технологіями. 

Атестація педагогічних кадрів проводиться відповідно до нормативних 

вимог. Цього навчального року атестувалась вчителька української мови та 

літератури Пожога Д.І., їй було присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії». 



 Вивчення стану викладання предметів адміністрацією закладу показало, 

що викладання проводиться на достатньому рівні, на високому науково-

методичному рівні проведено уроки української мови в 5-А та 9 класах 

(вчителька – Луканюк О.В.); з інноваційними елементами викладання 

ознайомились на уроках  української літератури в 6 класі (вчителька – Пожога 

Д.І.).   

Педагогічні працівники, які входять до складу МО приділяють увагу 

учням, які цікавляться українською мовою та літературою, ЗУ. 

Так, у І (шкільному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  з 

української мови та літератури взяло участь 22 учнів. 

Наші вчителі беруть активну участь у роботі методичного об’єднання ТГ. 

Пожога Д.І, та Нікорич К.С. були членами журі всіх конкурсів та олімпіад з 

української мови та літератури. Цей навчальний рік був продуктивним для 

вчителів-словесників. Наші вихованці показали непогану результативність. 

Серед них є переможці конкурсів та олімпіад ІІ етапу: 

1). Романюк Анна, 11 клас – І місце у конкурсі ім. П.Яцика (вчитель Пожога 

Д.І.); 

2). Мотреску Іоан, 11 клас – ІІ місце з олімпіади (вчитель Пожога Д.І.); 

3). Стругар Анастасія, 9 клас – ІІ місце з олімпіади (вчитель Луканюк О,В.); 

4) Капсамун Єкатерина, 7 клас – ІІ місце з олімпіади (вчитель Нікорич К.С.). 

  Також, не можна не зазначити таких учнів, як Королюк Андрея, 5 клас; 

Пожога Анна, 6 клас; Стадник Олена, 8 клас; Мотреску Ніна, 8 клас; Микайло 

Крістіан, 10 клас, які показали дуже хороші результати на конкурсі та 

олімпіаді. 

          Та заспокоюватися на досягнутому ще рано. Слід продуктивніше 

працювати з обдарованими дітьми, залучати до роботи в гуртках і 

факультативах.  

Кожного року вчителями МО проводиться тиждень української мови та 

літератури. Але, на жаль, через війну в Україні цього року тиждень української 

мови пройшов  онлайн. Він проходив за здалегідь складеним планом. Активну 

участь у проведенні тижня брали всі вчителі української мови та літератури. 

Проведено конкурси на кращого декламатора поезій (5-6 класи), конкурс на 

кращу інсценізацію на слова Кобзаря (7-8 клас), конкурс малюнків (5-7 класи), 

Шевченківські читання (9 клас) тощо. 

Також у листопаді був відзначений День писемності. До цього свята було 

проведено усні журнали, конкурси малюнків, виховні заходи. Одна з 

найобговорюваніших тем цього навчального року серед вчителів та учнів 

нашого ліцею – зміни в українському правописі. Тож ми не могли оминути цієї 

проблеми і створили експозицію «Нове в українському правописі». Учні 

активно долучились до творчої, пошукової роботи. 

       21 лютого відзначався День рідної мови. Учні нашого ліцею писали     

диктанти, розказували вірші про мову, співали пісні.  

         У ліцеї проведено заходи з нагоди вшанування пам’яті Лесі Українки, 

Тараса Шевченка, Івана Франка та інших ювілейних дат. 



У жовтні на базі Череської гімназії відбулось МО вчителів української 

мови та літератури на тему «PISA: як розвивати читацьку грамотність», на 

якому брала участь учителька української мови та літератури Пожога Д.І. 

Виходячи із напрацювань, досягнень, успіхів МО вчителів української 

мови і літератури та ЗУ протягом року, слід відзначити, що поряд із 

досягненнями у роботі членів МО є і незначні недоліки, а саме: з 

обдарованими учнями активно працювати всім учителям, ділитися власними 

надбаннями з колегами на засіданнях МО. 

 

Наша школа розташована в чотирьох приміщеннях. У корпусі №1 були 

розташовані класні кімнати 8, 9, 5-А, 7-Б, 7-А   класів, методичний кабінет, 

кабінет директора, кабінет обслуговуючої праці, комп’ютерний клас, кабінет 

географії, кабінет педагога-організатора.  

У корпусі №2 розташовані шкільна майстерня, два класних приміщення 5-Б, 

11-Б, кабінет Захисту Вітчизни, спортивний зал. 

У корпусі №3 – класні кімнати учнів 1-4 класів, ігрові кімнати, кабінет 

психолога, бібліотека та архів школи, медичний кабінет, кабінет української 

мови  

Опалювальна система школи – водяна. Котельня розташована в добудові 

корпусу №1. Вона потребує термінової заміни одного з котлів, а також інших 

технічних змін. Відсутня технічна документація на котельню. 

Школа забезпечується водою з трьох криниць  

Налагоджена робота електро- та пожежо- захисної системи.  

В школі дотримуються правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних норм. 

В ліцеї потрібно провести електровимірювання опори контурів заземлення 

та ізоляції електропроводки, а такох протиипожежна обробка дерев’яних 

конструкцій. Вищезазначені роботи заплановані на 2023 рік  

 

На даний час в школі є класні приміщення та навчальні кабінети, 

загальною площею 3145,4 м3 . 

Відомості про шкільні кабінети 

 

№ Найменування приміщень К-сть Площа м2 Об’єм  К-сть місць 

 Факт. 

1 Румунська мова та література 1 23,5 78,7  24 

2 Українська мова та література 1 42,0 140,0  24 

3 Історія 1 37,1 122,0  26 

4 Географія 1 43,0 140,0  30 

5 Фізика 1 55,0 165,0  30 

6 Хімія 1 57,0 185,0  30 

7 Біологія 1 46,2 152,5  30 

8 Захист Вітчизни 1 45,0 143  30 

9 Майстерня (комбінована) 1 72,0 245  23 

10 Обслуговуюча праця 1 24,0 71,0  18 



11 Кабінет інформатики 1 42,0 140  24 

12 Лабораторії 

- фізики 

- хімії 

- біології 

 
1 

1 

1 

 
13,0 

21,5 

9,3 

 
43,0 

72,0 

30,0 

  

13 Математики 1 42,0 140,0  24 

 

На кінець 2021/2022н.р. проведений косметичний ремонт всіх приміщень 

школи. Покладено багато зусиль з боку батьків та працівників для підготовки 

найпростіших укриттів для учнів під час воєнного стану та з метою 

збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу. Проведена 

атестація робочих місць в кабінетах, спортивних споруд у спортзалі та на 

спортивному майданчику.  

 

У школі функціонує шкільна майстерня комбінованого типу, яка 

забезпечена необхідним обладнанням для виконання навчальної програми. 

Заклад забезпечений сучасною комп’ютерною технікою, яка ефективно 

використовується, запроваджуються комп’ютерні інформаційні технології. 

Адміністрація ліцею сприяє модернізації та розвитку матеріально-

технічної бази, зокрема, в ліцеї наявні таки технічні засоби навчання 

№ 

з/п 
Назва ТНЗ Кількість Справні Несправні 

 Комп’ютери   

Ноутбуки 

 Телевізори  

Проектори 

Кінопроектори  

Діапроектори  

Радіовузол  

Мовна лабораторія  

Епіпроектори  

Пристрій для зашторювання  

Екрани  

Інші пристрої: мультимедійні дошки 

Принтери. 

Ламінатор 

9 

20 

4 

9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

6 

14 

7 

9 

20 

3 

9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

6 

9 

7 

- 

 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

 

 

Класні приміщення забезпечені пересувними стільцями та столами, які 

відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Придбані шафи для кабінетів 

географії, біології, української мови , методичного кабінету, кабінету 

директора. Придбані дошки для всіх класних кабінетів.  

Таким чином, школа забезпечена меблями. 

Всі засоби раціонально використовуються в освітньому процесі 

Проведено косметичний ремонт шкільної їдальні та харчоблоку. Обідній 

зал розраховано на  120     посадкових місць. Їдальня забезпечена необхідним 

технологічним обладнанням, посудом, спеціальними меблями. 



Опалення в шкільній їдальні – пічне.  

 

Шкільна бібліотека естетично оформлена, забезпечена спеціальними меблями, 

навчально-методичною, художньою, довідковою літературою та необхідними 

підручниками. Бібліотечний фонд становить: підручників, посібників, 

художньої літератури - 99 527,  

періодичних видань- 915.  

 

 

Кадрове забезпечення Чудейської ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 здійснюється 

відповідно до робочого навчального плану школи з п’ятиденним режимом 

роботи. 

Освітній процес в ліцеї у 2021/2022 здійснювали 34 педагогів: з них основних 

– 31 вчитель, 3 сумісників. .  

Розстановка кадрів здійснюється відповідно до фаху та їх компетенції. У 

зв’язку з відсутністю фахівців з відповідною освітою з  музичного мистецтва, 

для якісного викладання запрошуємо спеціаліста будинку національних 

культур с.Чудей.  Іноземну ( англійську мову) викладала за сумісництвом 

секретар Чудейської сільської ради Мотреску Р.А., яка за фахом є вчителем 

іноземної мови Таким чином, на даний час школа укомплектована педкадрами 

на 100%. 

 

Якісний склад педагогічних працівників Ліцею  наступний 

 Педагогічні звання: «вчитель-методист» – 1(Петрашеску Р.Е.) 

         «старший вчитель» - 7 (Петрашеску Р.Е., Іліуц О.В., 

Микайлу М.Г., Кучурян В.А, Меглей М.Р. Петрешеску М.В..) 

 Нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України» -  5. 

Відповідно до Закону України «Про освіту», вимог Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 14.12.2010 № 1255/18550, керуючись постановою 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS - СоV-2» (із змінами), наказом Міністерства 

освіти і науки України від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи для 

запобігання поширенню коронавірусу СOVID-19» (із внесеними змінами 

наказом МОНУ від 08.04.2020 №485) та рекомендаціями листа Міністерства 

освіти і науки України від 27.03.2020 №1/9-179 «Щодо проведення атестації 

педагогічних працівників у 2020 році в умовах карантину», наказу ДОН «Про 

проведення атестації педагогічних працівників у 2021/2022 навчальному році» 

від 03 вересня 2021 року № 265, розпорядження Чудейської сільської ради від 

17 вересня 2021 р. № 389 «Про проведення атестації педагогічних працівників 

закладу освіту» та на виконання наказу по закладу № 94-о від 17.09.2021р «Про 

створення атестаційної комісії»  своєчасно адміністрацією школи та атестаційною 

комісією було виконано таке: у вересні проведено корегування плану атестації на 



наступний навчальний рік; створено атестаційну комісію,  видано відповідні 

накази, ознайомлено педагогічний колектив зі списком педагогічних працівників, що 

атестуються; перевірено строки проходження ними курсів підвищення 

кваліфікації педпрацівників; у жовтні закріплено за вчителями що проходять 

атестацію   члени адміністрації закладу та атестаційної комісії для вивчення системи 

та узагальнення досвіду роботи, визначено кількість уроків, необхідних для 

відвідування; оформлено методичні папки для накопичення матеріалів на період 

атестації вчителів; надано допомогу для складання особистих планів учителів на 

період атестації та міжатестаційний період; складено графік проведення 

відкритих уроків вчителями, а також позакласних заходів. Протягом року 

практикувалися виступи вчителів, що атестуються, на засіданнях предметних 

методичних об’єднань, педагогічних рад ; вивчався рівень кваліфікації, професійної 

діяльності та загальної культури в педагогічному колективі, серед учнів та їх  

батьків. 

Аналіз проходження атестації в школі говорить про те, що атестація 

пройшла на основі всебічного та об’єктивного оцінювання педагогічної 

діяльності вчителів в умовах широкої гласності . 

Своєчасне ознайомлення педагогів із «Типовим положенням про 

атестацію» зі змінами в атестації педпрацівників, нагадування членам 

педколективу основних атестаційних умов і вимог, що сприяло виробленню 

позитивної громадської думки щодо атестації . 

В поточному навчальному році атестувалися  6 вчителів : черговій атестації 

підлягали Кучурян В.А.-вчителька історії, правознавства та громадянської 

освіти, Падурі М.Г.- вчителька початкових класів, Петрашеску М.В.-вчителька 

біології ,Місікевич Д.І.-вчитель французької мови, Королюк Н.В.-вчителька 

математики та інформатики; позачергово атестувалась Пожога Д.І.-вчителька 

української мови та літератури. 

Всі вчителі закладу пройшли курси підвищення кваліфікації при  ІППОЧО: 

2020 р. модуль №5 «Психолого-педагогічна взаємодія учасників сучасного 

освітнього процесу»,очна форма навчання,30 годин,;2021р.модуль № 6 

«Безпечне середовище в закладах освіти»,онлайн,30 годин. У 2022 р. до 

атестації пройшли курси  підвищення кваліфікації при  ІППОЧО по 30 годин 

,онлайн Кучурян В.А., Королюк Н.В., Пожога Д.І., Петрашеску М.В. 

 Атестація 2022 р. стала шляхом до створення справжньої атмосфери 

творчості  в школі, надійним стимулом розвитку нового педагогічного  

мислення вчителів, суттєво вплинула на запровадження нових технологій та 

вдосконалення сучасного уроку. 

В ліцеї використовувались різні форми проведення атестації. Було 

організовано проведення творчих звітів вчителів, тижня педагогічної 

майстерності, анкетування «вчитель очима колег, учнів, батьків», виставки 

матеріалів, підготовлених педагогами за час атестації . 

Діяльність педпрацівників була направлена на  пошуки, роздуми, глибоку 

самоосвітню роботу, самоаналіз . 

Система роботи вчителя вивчалась методом відвідування та аналізу уроків, 

проведення контрольних зрізів, співбесід з вчителями, відкритих уроків.  . 



Успішному ходу атестації в ліцеї сприяла добре продумана система 

методичної роботи. В школі діяв обладнаний куток «Атестація вчителів». Тут 

був сконцентрований весь інформаційний додатковий матеріал, основні 

моменти про підготовку та хід атестації . 

Адміністрацією закладу були розроблені методичні рекомендації, 

інструкції, щодо проходження атестації кожним працівником закладу, зразки 

анкетування   серед учнів, батьків, колег по роботі, які успішно 

використовувалися членами атестаційної  комісії . 

Вчителі, що атестувалися, приймали активну участь у роботі   

методоб’єднаннях ,в тиждень педагогічної майстерності. 

Членами  атестаційної комісії успішно вирішувалися завдання ґрунтовного 

вивчення системи роботи вчителів, що атестувалися, через відвідування 

уроків, визначення рівня їхньої фахової підготовки, результативності роботи . 

З метою вивчення рейтингу вчителів, які атестувалися, практичним 

психологом було  проведено анкетування учнів, їх батьків та колег по роботі.  

Підсумки атестації підводилися на засіданні атестаційної комісії ліцею 18 

березня  2022 р.(Протокол № 4,від 18.03. 2022 р.). 

 Наряду з цим, адміністрації закладу, атестаційній комісії слід більше 

урізноманітнити  форми проведення атестації, включаючи нові форми 

ознайомлення вчителів з результатами роботи вчителів, що атестуються .  

 

   

 

 

У центрі уваги адміністрації ліцею є соціальний захист працівників 

школи. Щороку здійснюється моральне та матеріальне їх заохочення. За 

підсумками проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін та конкурсів педагогічні працівники були нагороджені 

дипломами та грошовими преміями з боку керівницва Чудейської сільської 

ради. 

Згідно з Інструкцією обліку дітей і підлітків шкільного віку, 

затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. №64, 

щороку школа відновлює списки дітей та підлітків по мікрорайону школи.  

Рішенням Чудейського виконавчого комітету за Чудейською ЗОШ І-ІІІ 

ст.. №1 закріплений наступний мікрорайон для обліку дітей шкільного віку: 

- кут Пуздрени 

- кут Пожожени 

- кут Чоканени 

- кут Бурлени. 

Наказом по школі була призначена відповідальна за організацію роботи 

щодо обліку дітей та підлітків шкільного віку - заступник директора з ВР 

Микайлу М.Г., а також створені творчі групи, які займаються уточненням 

списків дітей по мікрорайону. 

Згідно зі звітом ЗНЗ-І станом на 05.09.2021 р. у закладі укомплектовано – 

16 класів, у яких навчалися 326 учнів. У центрі уваги педколективу школи 



перебуває питання охорони прав дітей. Наказом по школі № 105-о від 

03.09.2021 р. був призначений громадський інспектор з охорони прав дітей - 

заступник директора з ВР Микайлу М.Г. 

Складено соціальний паспорт закладу: 

- дітей-сиріт – 3 

- напівсиріт – 13 

- дітей з малозабезпечених сімей – 37 

- дітей з вадами фізичного та психологічного розвитку – 5 

- дітей з неповних сімей – 28 

- діти з багатодітних сімей – 146 

- дітей-чорнобильців – 2 

- діти, батьки яких виїхали за кордон – 17 

- діти, у яких один з батьків виїхав за кордон – 29. 

- діти, які опинилися в складних життєвих обставинах - 2 

 

У школі створена комісія, яка обстежує умови життя та виховання 

окремого контингенту учнів. Традиційними в школі стали акції милосердя 

«Діти – дітям- сиротам», «Діти – хворим дітям». У 2021/2022 н.р. силами учнів 

була надана матеріальна допомога постраждалим в наслідок військової агресії 

на сході нашої держави 

На виконання наказу МОН України від 06.12.2010 р. № 205 «Про 

затвердження типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних 

закладів» та з метою охорони життя та здоров’я учнів  в школу  призначена 

медична сестра, яка проводить повсякденну роботу, забезпечує створення 

належних санітарно-гігієнічних умов у школі, здійснює медичний контроль за 

проведенням фізичного виховання в школі, а також режимом навчальної 

роботи, контролює якість харчування, дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог у їдальні. 

Особливу увагу приділяється в школі харчуванню учнів. На початку 

2021/2022 навчального року був виданий наказ «Про організацію 

безкоштовного харчування в школі» № 101 від 03.09.2021 р.  Наказом була 

створена бракеражня комісія по перевірці, видачі та розкладці продуктів, 

якості приготування їжі. Призначена відповідальна за харчування учнів – 

заступниу директора з ВР Микайлу М.Г. Продовжується впровадження 

сістеми ХАССП 

У 2021/2022 н.р. гарячим харчуванням охоплено 200 дітей. З них 104 учнів 

1-4 класів,46– дітей пільгових категорій, а також 50 учнів харчуються за кошти 

батьків.   

На балансі ліцею у 2021/2022н.р. був шкільний автобус І-VAN АО7А1 – 

10, який стовідсотково забезпечивал підвіз учнів та вчителів, а саме 

підвозилися 121 учень і 4 вчителя. 

Школа працює над виконанням вимог Законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту». Загальна середня освіта є обов’язковою 

основною складовою безперервної освіти. У закладі створені умови для 

здобуття середньої освіти з урахуванням можливостей та інтересів школярів. 



      У 2021/2022 н.р. – 16 класів. 

Середня наповнюваність класів складало понад 20 учнів. Поділ на групи 

окремих класів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом 

Міносвіти науки, молоді та спорту України . 

В школі було організовано індивідуальне навчання для учениць  тра 

Пожоги Ніколети (9клас) та Падурі Валентини (2 клас) та Гідори Олександри  

( 7 клас). Також у 2021/2022 було організовано інкльзивне навчання для 

Пацана Георгія (9 клас ) та Богданюка Артема (6 клас) ,які  потребують 

особливої уваги.  

Проводиться роз’яснювальна робота з учнями та батьками випускних 9-х 

класів щодо обов’язкової загальної середньої освіти. Більшість  випускників 

9-х класів продовжують навчання за денною формою.  З 20 учнів 9 класу , які 

завершили 2021/2022 навчальний рік , поступили на навчання у ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації – 4, 16 продовжуватимуть навчання для отримання повної 

загальної середньої освіти в нашому освітньому закладі. 

 

 Наш освітній заклад здійснює свою навчальну діяльність відповідно до 

календарних планів і програм , затверджених Міністерством освіти і науки, 

молоді та спорту України, дотримується рекомендацій щодо вивчення 

шкільних дисциплін, використовуються навчально-методичні посібники, 

схвалені Міністерством освіти і науки України. Адміністрація школи тримає 

під постійним контролем виконання навчальних планів і програм. Результати 

перевірки узагальнюються наказами по школі. 

Результатом праці вчителів є навчальні досягнення здобувачив освіти   

 

            Моніторінг навчальних досягнень учнів з базових дисциплін 

                                    по Чудейському ліцеї №1 

                                           за  2021/2022н.р. 

 

№ 

п/п  

Навчальний предмет  Середній бал Якість знань 

% 

Успішність 

% 

1 Румунська мова 8,1 72 98,7 
2   румунська літ.ра. 

(рум.світова) 
8,5 73,6 98,8 

3 українська мова 8,1 74,3 97,3 

4 Українська  література 8,2 73,9 100 
5 Зарубіжна література 7,9 73,5 100 
6 французька мова 7,8 68,9 100 
7 історія України 7,9 76,3 99,5 
8 Всесвітня історія 8,2 80,3 99,5 

9 правознавство 8,4 88,9 100 

10 Матем.(5-6кл., 10-11кл.) 7,9 71,1 99,1 

11 алгебра 7,7 66,5 98,2 

12 геометрія 7,6 61,3 99 

13 фізика 7,3 59,3 97,3 



14 хімія 7,5 66,5 98,3 

15 біологія 7,8 68,9 98,6 

16 природознавство 8,4 87,9 100 

17 географія 8,2 75,3 80,9 

18 Громадянська освіта 8,5 77,1 100 

19 інформатика 8,5 81,7 99,6 

20 основи здоров’я 9,1 88,9 100 

21 трудове навчання. 

Технології 
9,8 99 100 

22 фізична культура 9,9 99,2 100 

23 Захист України 9,1 97,2 100 

24 музичне мистецтво 

 
10 97,1 100 

25 Образотворче 

мистецтво 
10,3 98 100 

26 Мистецтво 10,4 99 100 

27 Англійська мова  

6 клас 
8,4 81 100 

 

Відрадно, що випускник нашого ліцею Мотреску Іоан отримав найвищій 

бал (200) по математиці на ЗНО-2022.  

 

Поряд з цим в організації навчально-виховного процесу існують недоліки, 

які негативно впливають на якість знань, а саме: 

- невідповідність комп’ютерної техніки сучасним вимогам 

- проблеми в організації дистанційного навчання 

- вплив сучасних демографічних проблем на якість знань 

- в старшій школі (10 клас) залишаються навчатися учні з середнім та 

початковим рівнем навчальних досягнень, так як учні з високим та 

достатнім рівнями знань  продовжують навчатися у вузах І-ІІ р.а.; а з 

інших шкіл І-ІІ ступенів до 10-го класу зараховуються учні такої ж 

категорії.  

Протягом 2021/2022 навчального року виховну роботу закладу було 

організовано з урахуванням основних положень Конституції України згідно з 

Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про мови в 

Україні”, „Про охорону дитинства”, «Про попередження насильства в сім'ї», 

інформаційними матеріалами «Про деякі питання  організації виховного 

процесу у 2021-2022 н.р. щодо формування у дітей та учнівської молоді 

ціннісних життєвих навичок, національно-патріотичного виховання, 

профілактики булінгу (цькування), кримінальних правопорушень, вживання 

наркотичних i психотропних речовин, запобігання домашньому насильству, 

торгівлі людьми тощо.» (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України 

від 07.08.2018 №1/9-486)  



Засадами державної політики у сфері освіти та принципами освітньої 

діяльності є: єдність навчання, виховання та розвитку ( ст. 6 Закону України 

«Про освіту»).Серед основних завдань школи з виховного напрямку  - 

національне виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, 

громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, 

культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої 

особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого 

вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і 

виховання дітей. 

 

Особлива увага в школі приділялася національно-патріотичному 

вихованню.  

 

Стратегічні підходи до національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді в системі освіти визначено Указом Президента України від 18.05.2019 

№ 286/219 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», 

постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 932 «Про 

затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного 

виховання на 2020-2025 роки» та  від 30 червня 2021 р. № 673 «Державну 

цільову соціальну програму до національно-патріотичного виховання на 

період до 2025 року». Керуючись ст. 26,59,73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою формування національно свідомої, 

активної, всебічно розвиненої, патріотично налаштованої української молоді.  

Протягом  2021-2022 навчального року в школі були проведені наступні 

заходи: 

До Дня захисника України: єдина година спілкування до Дня захисника 

України «Слава героям України»; випуск газети чергового класу «Свято 

Покрови та День українського козацтва: історія та сучасність»; конкурс 

малюнків  «Дякую солдатам за мирне небо!»; виставка квіткових композицій з 

штучного матеріалу.  

Пройшли заходи до Дня Гідності та Свободи України: онлайн-конкурс 

читців патріотичних віршів до Дня гідності та свободи серед учнів початкових 

класів, акція « Долонька єдності», конкурс плакатів «Україна - вільна країна» 

серед учнів 5-11 класів також проведений музичний дивограй "Гідні бути 

українцями", та акція «Запалимо свічки за єдину Україну» з метою вшанування 

пам’яті загиблих за гідність та свободу в Україні. 

Проведені  до Дня українського добровольця наступні заходи: бесіди за 

темою «Немає більшої сили, ніж стійкість духу добровольця», тематичні уроки 

з історії України «З вдячністю за світле майбутнє», учні 10 класу переглянули 

відеофільм «Добровольці». 

Виховна робота в умовах воєнних дій продовжувалася і в онлайн 

форматі. Класні керівники в мережі FB висвітлювали заходи-марафони до Дня 

вишиванки, Дня сім’ї, Дня захисту дітей. Відбулося привітання з Днем пам’яті 



та примирення та Днем перемоги у другій світовій війні, пройшов урок історії 

України в 10 класах: "Масові  репресії  в  нашому  краї". 

До Дня Небесної сотні пройшли: тематичні уроки пам'яті «Герої 

сьогодення», круглий стіл за участю учнів старших класів «За що ми заплатили 

кров’ю», перегляд документальних фільмів з обговоренням, присвячених 

подвигу Героїв Небесної Сотні, шкільна акція «Небесна Сотня – Герої 

сьогодення». 

Заходи до Дня Соборності України: флешмоб «Україна – єдина соборна 

держава», урок-квест «Соборна Україна», загальношкільна акція "Соборна 

мати Україна - одна на всіх , як оберіг", перегляд фільму «Свято Злуки. 

Політика пам’яті» учнями 11 класу, виступила міському фестивалі « Соборна, 

вільна моя Україно!», створена фотозона «Я люблю Україну». 

До Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 

проведені: онлайн відео-спогад «Чорнобильський набат», відеопрезентація 

«Дзвони Чорнобиля», єдиний тематичний онлайн-урок «Мій біль – 

Чорнобиль», перегляд фільму «Метелики» з обговоренням. 

До Дня пам’яті та примирення і 77-ї річниці перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні учні школи долучилися до онлайн марафону «Квіти 

пам'яті», в режимі онлайн пройшла єдина виховна година «А мак цвіте», " 

Пам'ять єднає покоління", "Ніхто не забутий, ніщо не забуте", "Україна у 

Другій світовій війні.". Пройшли онлайн заходи до Дня Європи в Україні: 

віртуальні подорож країнами Європи.  

Не можна не згадати, про І місце на І етапі конкурсу «Чисті роси» в 

номінації «Театральне мистецтво» . Солектив старшокласників під 

керівництвом педагога-організатора Падурі М.І. представили виставу «Добро 

переможе зло» та стали дипломантами обласниго кокурсу 

 

Педагогічний колектив протягом 2021-2022 н.р. працював за 

регіональним планом заходів, щодо реалізації Постанови Кабінету Міністрів 

України від 28 травня 2008 р. N 502 „Про затвердження Державної цільової 

програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 

України на 2008-2011 роки”, яка продовжує діяти, а ми, як законослухняні 

громадяни, повинні її виконувати. Робота орієнтована саме на інформування і 

підвищення рівня обізнаності учнів із питаннями євроатлантичної інтеграції. 

В школі проходили : інформаційні компанії   з питань співробітництва України 

з НАТО , позакласні заходи в 1-11 класах: «Відкрий Європу для себе», «Як 

влаштований Європейський союз»; інформаційні години “Євроатлантична 

інтеграція України як умова нового світового соціально-політичного порядку”, 

"Історія створення Європейського Союзу."; круглий стіл «Місце України в 

європейському суспільстві»; учні здійснили віртуальну подорож   «Україна – 

держава європейська», відео "Дітям про Євросоюз" та взяли участь у брейн - 

ринзі "Історія створення Європейського Союзу". 

 

 



 У 2021-2022 навчальному році робота щодо профілактики злочинності, 

правопорушень, бездоглядності, безпритульності, проявів негативних явищ в 

учнівському середовищі, насилля в сім’ї  була спрямована  на виконання 

Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і 

безпритульних дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 

2018 року № 658 «Про порядок взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою 

статі», наказів Міністерства освіти і науки України  від 01.02.2010 № 59 «Про 

вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми» та від 29.10.2010 

№ 1023 «Щодо  профілактики злочинності і  правопорушень  серед  дітей, 

захисту їх прав на освіту» з метою запобігання вчинення дітьми злочинів, 

правопорушень, проявів булінгу в освітньому просторі, формування 

позитивних соціальних установок, попередження вживання алкогольних, 

наркотичних речовин, тютюнових виробів учнівською молоддю.  

Програма дій Кабінету Міністрів України передбачає створення у 

кожній школі до 2025 року сприятливого освітнього середовища, забезпечення 

компетентнісного навчання учнів і постійного підвищення кваліфікації 

педагогів. Безпечна і дружня до дитини школа (БДДШ) — це місце, у якому 

діти і дорослі почуваються безпечно і комфортно, яке дарує дітям особливе 

відчуття єдності, дає точку опори і можливість проявити себе, вселяє надію 

породжує впевненість у майбутньому. В рамках реалізації поставлених 

завдань у школі розроблений, затверджений та запущений в дію «План  заходів 

щодо створення безпечного освітнього середовища на 2021 -2022 н.р», який 

охоплював всіх учасників навчально-виховного процесу: учнів та їх батьків, 

працівників школи, громадськість. Напрямки діяльності:   

формування здорового способу життя; 

 попередження вживання наркотичних речовин та алкогольних напоїв; 

профілактика правопорушень, злочинності та дитячої бездоглядності; 

 правова освіта і виховання;  

організаційно-методичне забезпечення превентивного виховання учнів. 

 

Проходили: тижні права та місячник права; декади: антиалкогольної, 

антинаркотичної пропаганди; інформаційна компанія щодо проблеми 

сексуального насильства над дітьми  «Школа безпеки ТЯМ»; розроблені 

презентації (відеоматеріали) щодо забезпечення батьківського контролю над 

поведінкою дитини в Інтернеті з метою демонстрації в закладі освіти: Серіал 

для батьків «Безпека дітей в Інтернеті», відео «Шкідливий контент: що варто 

знати батькам. Як говорити з дитиною», відео «Запобігаємо кібер - булінгу», 

презентації: «Небезпека в Інтернеті: порада  батькам», «Батьківський конртоль 



онлайн- виклики сьогодення» ; просвітницькі уроки від ЮНІСЕФ: «Знаю 

права і змінюю світ», «Захищай себе та інших», «Про кібербулінг», «Гаряча 

лінія». Поради для учнів, батьків, вчителів  акцію до Всесвітнього дня 

боротьби з ВІЛ/СНІДом та порозуміння з ВІЛ-інфікованими людьми “Це 

стосується кожного”. 

Заходи, які були проведені, спрямовані на активізацію діяльності 

педагогічного та учнівського колективів в напрямку правових знань та правової 

пропаганди  із запровадженням інноваційних методик профілактики 

правопорушень: Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення 

Загальної декларації прав людини; виховні години для учнів різних вікових 

категорій; круглий стіл для учнів  9 класів «Права людини» з нагоди 

проголошення «Загальної декларації прав людини», квест для учнів 8 класів  

«Права дитини в міжнародних стандартах», «Правова відгадайка» для 

молодших школярів, анкетування учнів 7-8 класів «Діти і протиправна 

поведінка», пройшли заняття з профілактичної програми «Сімейна розмова», 

година спілкування «Чи важко бути добрим», бесіда- диспут «Чи можна 

прожити без конфліктів», Інформаційна компанія  «Насилометр »- звертайся за 

допомогою; Он- лайн челендж «1000 обійм та поцілунків».  

 

Актуальною у 2021/2022 н. р. залишається профілактична робота щодо 

протидії торгівлі людьми. До  Міжнародного дня боротьби з рабством для учнів 

старшої школи було проведено перегляд вистави з обговоренням щодо питань 

ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми, кінолекторій «Трудова 

експлуатація»,  «Станція призначення – життя». Інформаційний вісник 

«Методи вербування» Історії, які описують шляхи потрапляння людей в 

небезпечні ситуації (за матеріалами Громадської спілки “А21 Україна”). Щоб 

привернути  увагу батьків до основних  потенційно небезпечних моментів, з 

якими може зіштовхнутись дитина на своєму життєвому шляху було надані 

«Практичні поради, як захистити дітей від торгівлі людьми» . 

 

На   інформаційних стендах та сайті розміщена інформація, що 

стосуються збереження життя та здоров’я дітей, захисту їх прав та інтересів; 

розміщені в кожному кабінеті банери Національної дитячої «гарячої лінії» -

116111, яка є безкоштовною, анонімною та конфіденційною. 

Проведена системна профілактична робота з метою попередження 

самовільного залишення дітьми школи. На  початку навчального року пройшов 

Всеукраїнський профілактичний  захід “Урок” задля своєчасного виявлення 

сімей, які ухиляються від виконання передбачених законодавством обов’язків 

щодо забезпечення необхідних умов навчання та виховання дітей відвідано 



сім’ї, в яких виховуються діти- сироти та позбавлені батьківського піклування, 

діти  з малозабезпечених сімей, сім’ї з СЖО. За результатами перевірки дітей, 

які не приступили до навчання без поважних причин не виявлено. 

  На постійному контролі знаходиться відвідування учнями школи. У 

зв’язку з пандемією COVID-19, у школі було запроваджено звітування по 

відсутнім у онлайн форматі. Проводився щоденний моніторинг на хворих 

учнів, вчителів та працівників на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 

спричинену корона вірусом SARS-CoV-2і у разі їх виявлення приймалися 

відповідні рішення. Заходи, які були проведені, спрямовані на підвищення 

ефективної діяльності,  активізацію діяльності педагогічного та учнівського 

колективів в напрямку правових знань та правової пропаганди  із 

запровадженням інноваційних методик профілактики правопорушень. 

 

Також, у зв’язку з воєнними діями та оголошеним військовим станом у 

країні та необхідністю евакуюватися з небезпечних регіонів питання контролю 

за дітьми стало особливо гостро. Тому адміністрація школи тримала на 

постійному контролі пересування колективу школи. Класними керівниками 

налагоджений тісний контакт з кожною сім’єю. Проводився  щоденний 

моніторинг за пересуванням сімей і дітей в них. Створена онлайн таблиця, в яку 

кожного ранку вносяться зміни щодо пересування і навчання дітей в таких 

складних умовах. Учнів, які не виходять на зв'язок і не приступили до занять 

немає. 

Із метою профілактики правопорушень серед учнів школи, подальшого  

розвитку їхньої правової освіти та виховання у дусі поваги до закону, прав 

людини у школі працює Рада  з профілактики з правопорушень. 

 У 2021-2022 н.р було проведено 3 засідання. В ліцеї немає учнів на 

внутрішньошкільному обліку. Класними керівниками ведеться постійний 

контроль за присутністю у школі та на уроках, контроль за поведінкою та 

успішністю учніу, схильних до порушень, проводяться бесіди з батьками, 

ведеться щоденник спостереження за цими учнями.  

В 2021-2022 році за підсумки проведення громадського огляду з охорони 

дитинства було встановлено, що у школі навчаються  5 учнів, яких виховують 

опікуни. На шкільному обліку перебуває одна сім’я ( 2 учнів) які  опинилися в 

складних життєвих обставинах. В жовтні 2021 року класними керівниками 

Бойчук М.М. та Попеску М.М. було здійснено перевірку умов проживання 

учнів малозабезпечених родин,  що перебувають в складних життєвих 

обставинах і складені відповідні акти. 

 



Зі зростанням випадків конфліктних ситуацій у школах та з метою 

попередження жорстокого поводження по відношенню до дітей,  

насилля та булінгу, поширення роботи  з комплексу просвітницьких, 

профілактичних заходів для учасників освітнього процесу виданий наказ   

«Про запобігання випадкам булінгу (цькування)  в школі на 2021-

2022нр» і відповідно,  розроблений та затверджений План заходів. 

Адміністрацією  школи були проведені семінари для вчителів. 

Практичним психологом Веля А.М. проведені тренінгові заняття для 

учнів, практикуми для батьків, батьківські збори, на яких розглядалися 

питання батьківського виховання та батьківсько- дитячих стосунків. 

Антибулінгові  хвилинки, цикл психологічних практикумів для 

здобувачі освітив 1-4 класів, «Різнокольоровий тиждень», профілактичні 

бесіди,  квест – гра «Тест Білборда та кохання в інтернеті». 

Організований консультативний пункт для батьків та дітей, які 

потребували вирішення конфліктних ситуацій. Проходить просвіта 

здобувачів освіти школи та батьків у мережі Фейсбук через долучення 

до групи «Травлі NET». 

Згідно наказу Міністерства освіти «Деякі питання реагування на випадки 

булінгу та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» від 

28.12.2019 № 1646 у школі розроблені  План заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню),  Процедура подання 

учасниками  освітнього процесу заяв про випадки булінгу (форма заяви, 

примірний зміст, терміни та процедуру розгляду, відповідно законодавства 

тощо); Порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність 

осіб, причетних до булінгу (цькування). 

Традиційно з з 25.11 по 10.12. 2021 року року у школі пройшла акція «16 Днів 

Активізму проти ґендерно зумовленого насильства». В цьому році кампанія в 

нашій школі проходила  під гаслом:  «Розфарбуємо світ помаранчевим: 

фінансуй, реагуй, запобігай, збирай дані!». 

 Система  виховної роботи в нашому закладі спрямована на формування 

свідомого громадянина – людини з притаманними їй почуттями, вчинками та 

поведінкою, які органічно поєднуються з потребою й умінням діяти 

компетентно, забезпечувати в реальному житті гуманістичність ідеалів, 

стійких ціннісних орієнтирів; вихованню толерантної поведінки, розвитку 

комунікативних навичок, моральної сфери та реалізації творчого потенціалу. 

З цією метою учні нашого закладу взяли  участь у м конкурсі театрального 

мистецтва«Проти насильства»", де команда школи посіла 1 місце.  Були 

проведені  наступні заходи: Компанія «16 помаранчевих днів», Онлайн акція 

«Родина. Мир. Безпека», Марафон написання листів «Ти маєш силу 



врятувати», Ток шоу «Boys girls» між учнями 10а та 10б, Тренінг  для вчителів 

1-4 класів «Попередження домашнього насилля», Квест «Діти проти СНІДУ» 

до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.  

На виконання листа  «Методичні рекомендації щодо здійснення 

профілактики булінгу (цькування) в закладах освіти в мовах воєнного стану» 

від  12.05.2022 № 01/03-81 були враховані рекомендації і проводиласяся 

відповідна робота для розвитку у дітей соціальної та комунікативної 

компетенції (тобто здатність поважати думку інших людей і вміти пояснити 

свою позицію, ефективно співпрацювати в колективі). Проведені консультації 

для вчителів, учнів. Постійно у групі шкільній групі ФБ надаються дієві 

поради та посилання на практикуми для дітей та підлітків, батьків та вчителів,  

що можуть знизити напруження та отримати стійкість та опору. Проведена он-

лайн зустріч "Рецепт стійкості: мистецтво маленьких кроків" з  педагогами. 

 

 З питань протидії  торгівлі  людьми, гендерної політики та запобігання 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі в 2021-2022 

навчальному році пройшли наступні заходи: профілактичні уроки  для учнів 

1-2 класів з ознайомлення учнів з основними правилами онлайн-безпеки “Моя 

суперсила - безпека в Інтернеті”; кінолекторій з подальшим обговоренням 

щодо питань ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми «Трудова 

експлуатація»,  «Станція призначення – життя»; інформаційний вісник  

«Методи вербування».  

Профорієнтаційна робота в 2021-2022 навчальному році проводилася як 

в очному так і в дистанційному форматі. Проведений  профорієнтаційний захід  

з випускниками стосовно вступної  кампанії в 2022 році та специфічні умови 

навчання у виші.  

Також,  Вчитель ЗУ Гатеж І.К.. проводив профорієнтаційні бесіди, щодо 

вступу до вищих навчальних закладів країни за новими професіями у 

військовій справі.  

Продовжується співпраця з освітніми закладами Чернівецької області в 

рамках якої проходять зустрічі, квести, брейн – ринги. Представники 

професійно-технічних навчальних закладів, коледжі проводили 

профорієнтаційні заходи, щодо вступної кампанії в 2021-2022 році. 

 

 Проводилася цілеспрямована профілактична робота з безпеки 

життєдіяльності з учасниками освітнього процесу. 

Видані накази, які стосуються питань безпеки життєдіяльності та 

запобігання дитячого травматизму, ці питання систематично розглядалися на 

нарадах при директорові, педагогічних радах. З метою створення безпечних 



умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму серед учнів, 

вихованців, забезпечення впровадження відповідних вимог державних і 

галузевих нормативних документів з питань безпеки життєдіяльності,  

охорони праці  в освітній процес  на початку навчального року був виданий 

наказ «Про організацію роботи з безпеки життєдіяльності учнів (вихованців) 

2021-2022н.р.»  відповідно до якого був «обмежений доступ до приміщення 

школи осіб, які не задіяні в проведенні освітнього  процесу» і «заборонив 

учням до кінця навчального дня покидати школу без поважних причин». 

Переглянуті програми вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності учнів, 

проведені первинні, цільові, позапланові  інструктажів з безпеки 

життєдіяльності, проведені первині інструктажі  з безпеки життєдіяльності  

учнів на початку занять  в  кабінетах  інформатики, фізики, хімії, біології,  

майстерні, спортзалі  тощо. З метою унеможливлення нещасних випадки та 

затримку під час евакуації людей у разі виникнення пожеж й  інших 

надзвичайних ситуацій проведені з учасниками навчально-виховного процесу 

(17.09.2022) згідно з оновленими схемами евакуаційних шляхів і виходів 

практичне відпрацювання евакуації з приміщень і будівель зі складанням 

відповідних актів.  Розроблений графік чергування вчителів по школі та 

складений план чергування класів відповідно до «Положення про черговий 

клас», метою якого є  підтримка дисципліни на перервах, запобігання проявів 

конфліктних ситуацій та запобігання травмування учнів. Розроблена 

«Циклограма   проведення  комплексу  бесід (занять)  із попередження 

дитячого  травматизму класними  керівниками».   

Постанова МОЗ від 26.08.2021 р. №9 “Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”, рішення педради ліцею 

(протокол № 1 від 31.08.2021 року) «Про протиепідемічні заходи у ліцеї №1 на 

період карантину у зв’язку  із поширенням коронавірусної хвороби»,  з метою 

організації освітнього процесу з дотриманням протиепідемічних норм та 

правил, безпечних умов для збереження життя і здоров’я учасників освітнього 

процесу у школі дотримано «Рекомендацій щодо організації роботи та 

створені безпечні умови освітнього процесу у 2021-2022н .р». Розроблений 

Алгоритму дій у випадку виявлення ознак гострої респіраторної хвороби або 

у випадку надзвичайної ситуації, пов’язаною з реєстрацією випадків 

захворювання на інфекційну хворобу (COVID-19) в учасників освітнього 

процесу. 

 В рамках тижнів БЖД у школі були організовані закріплення основних 

знань з педагогічними працівниками «Положення про порядок розслідування 

нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час навчально-



виховного процесу в навчальних закладах» (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 16.05.2019 року № 659, зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 13 червня 2019 р. за N 612/33583). Класними керівниками поновлені 

стенди і куточки БЖД  «Пам’ятками щодо поводження із виявленням 

підозрілими вибухонебезпечними та підозрілими предметами». Медичною 

сестрою школи Крупчак А.І. проведене практичне заняття для учнів «Надання 

першої допомоги при нещасному випадку», переглянули відеофільм «Правила 

поведінки в екстремальних ситуаціях», для учнів 1-4 класів пройшли 

мультгодини «Безпека нашого життя». Розроблена Циклограма   проведення  

комплексу  бесід (занять)  із попередження дитячого  травматизму класними  

керівниками 1-11 класів, яка охоплює всі сфери безпеки, а саме: комплекс   

бесід  з ПДР, повторення правил протипожежної безпеки, під  час  

користування  газом, електроприладами, ВНП, безпеки на воді   із 

попередження дитячого  травматизму для учнів 1-11 класів: «Небезпека вдома, 

на вулиці», «Небезпека при зустрічі зі свійськими та дикими тваринами», 

«Безпека на дорогах», «Правила поведінки під час пожеж», «Наслідки 

ураження електричним струмом», «Правила безпеки при користування 

газоприладами» «Правила  поведінки при користуванні вибухонебезпечними 

речовинами», «Правила поводження з ВНП, невизначеними предметами та 

речовинами». 

 На  період запровадження воєнного стану в Україні ( Указ №64/2022 

«Про введення воєнного стану в Україні») в школі, на постійній основі, 

проходило інформування учасників освітнього процесу та працівників (олайн 

зустрічі, хвилинки спілкування)про межі поширення, наслідки, способи та 

методи захисту, а також дії у зоні можливої надзвичайної ситуації; 

презентовано чат бот  «У разі надзвичайної ситуації або війни», в якому зібрані 

поради, як захистити себе у кризовій ситуації. Також адміністраторами групи 

ФБ розповсюджується корисні поради від  UNICEF Ukraine «Важливо, як 

ніколи», «Дітям про вибухонебезпечні предеми»; ДСНС України «Мінна 

безпека. Що потрібно знати та виконувати»; базові правила поведінки та як 

діяти в разі виявлення мін та інших вибухонебезпечних предметів у серії 

коміксів «Мінна безпека не без ПЕКа» в-ва «Ранок».  

Проведені цільові профілактичні заходи, інструктажі напередодні літніх 

канікул, доведені до відома батьків у класних групах. У школі наявний журнал 

реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності для учнів при проведенні 

позашкільних та позакласних заходів. 

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про дорожній рух»  

     Відповідно до ст. 20 Закону України «Про дорожній рух», Плану 

заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в 



Україні, з метою проведення комплексної профілактичної роботи щодо 

запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму, для забезпечення 

широкої роз’яснювальної роботи щодо пропаганди безпеки дорожнього руху  

протягом  2021-2022 навчального року проводились місячники, тижні, Єдині 

дні безпечного руху (за окремим планом). У  вересні місяці 2021 року колектив 

школи взяв активну участь у Всеукраїнському конкурсі-рейді «Увага! Діти на 

дорозі». Під час проведення місячника були оновлені класні куточки з ПДР, 

проведена акція «Трафаретом по асфальту», розроблені та вклеєні у 

щоденники схеми безпечної дороги в школу та додому «Мій безпечний шлях 

додому» (враховуючи Методичні рекомендації щодо профілактики дитячого 

дорожнього травматизму).  

Під постійним контролем у 2021-2022 навчальному році було 

проведення класних годин за Програмою з  правил вивчення дорожнього руху 

відповідно віковим категоріям, на які були запрошені представники 

представники транспортного відділу міста. 

Під час проведення тижнів безпеки дорожнього руху (перед зимовими та 

літніми канікулами) та Єдиних днів безпеки руху (перед осінніми канікулами) 

застосовувалися різноманітні форми їх проведення.  

На перших батьківських зборах обговорені питання дорожньо-

транспортних пригод за участю дітей тощо. У результаті цілеспрямованої 

роботи з учнями у школі протягом навчального року не зареєстровано жодного 

ДТП. 

На батьківських зборах обговорені питання дорожньо-транспортних 

пригод за участю дітей. Розглядались питання безпечної поведінки дітей під 

час канікул, «Будь обережним на дорогах». Розповсюджені листівки для 

батьків щодо дотримання правил поведінки на залізниці. Класними 

керівниками були проведені інструктажі з безпеки учнів напередодні осінніх,  

зимових, весняних та літніх  канікул. 

Питання екологічного виховання в умовах сьогодення теж набуло не аби 

якої актуальності. Згідно річного плану виховної роботи на 2021-2022н.р. у 

школі проходили заходи до Міжнародного Дня захисту тварин,  акції «Турбота 

про птахів», «Пташині їдальні» по встановленню годівничок. Члени 

самоврядування турбуються про те, щоб не знищувати еко світ нашої 

місцевості, дбають про його примноження, тому організовують та беруть 

участь у прибиранні й посадці квітів і дерев на території школи. Школа  бере 

участь у проекті «Друге життя відходів у школах», метою якого є свідоме 

роздільне сортування відходів, так на території школи встановлені спеціальні 

баки і контейнери для сортування, а представники учнівського 

самоврядування регулярно проводять інформаційні хвилинки для учнів, щодо 

необхідності роздільного сортування сміття.  

З 08.11. по 12.11.2021 року в школі пройшов Тиждень 

енергозбереження в рамках якого пройшли заходи для всіх категорій учнів. 



Перегляд пізнавального мультфільму 1-4 класи: «Добре світло», челендж 

«Здай батарейку», виставка поробок з вторинної сировини: «Я – дбайливий 

господар», екологічна учнівська конференція: «Екологічні проблеми 

сучасності» (для 11-х класів), екомодуль  на уроці «Вода – джерело життя» 

де піднімалися екологічні проблеми гідросфери, шляхи їх вирішення, еко-

інновації, світові та місцеві еко-дослідження. 

 

Основою формування учнівського колективу є наявність такої 

діяльності як учнівське самоврядування.  Члени учнівського самоврядування 

традиційно беруть активну участь у проведенні загальношкільних свят та 

лінійок: Свято першого дзвоника, концерт до дня вчителя, свято Миколая,    

новорічні ранки для учнів 1-4 класів. 

Для того, щоб залучити молодші класи до активного життя в школі 

членами учнівського самоврядування були організовані динамічні перерви, 

тематичні виховні години від Ліги Майбутніх Поліцейських, агітаційні 

хвилинки та години спілкування. 

На постійній основі в школі проводяться Дні самоврядування. У 2021-

2022 навчальному році День самоврядування проходив в жовтні, де учні мали 

змогу відчути себе в ролі учителя, а представники вищих органів учнівського 

самоврядування – заступниками директора і директором відповідно. Також 

наприкінці навчального року пройшов загальношкільний флешмоб «Моменти 

життя ЦІЄЇ ВЕСНИ» та «Останній_Дзвоник» (за участю 9,11 класів).  

У 2021/2022 з метою всебічного розвитку дітей в ліцеї працювали таки 

гуртки: 

- Екологічного спрямування: «Природа рідного краю» ( кер. Герман 

Л.І.), «Аптека природи»( кер. Петрашеску М.В.), «Життя рослин» ( 

кер. Меглей М.Р.)  «Юні туристи-краєзнавці»  (кер. Пожога В.Л.); 

- Війського-патріотичного спрямування : «Влучний стрілок», «Юний 

стрілок» ( кер. Гатеж І.К.); 

- Художньо-естетичного спрямування: гуртки народного танцю ( кер. 

Падурі М.І., Падурі О.К.).  

В роботі гуртків задіяні 87% учнів школи, переважна кількість дітей 

пільгових категорій. 

Члени екологічних гуртків Бурла Аделіна, Григорович Маріана , 

Гімінчук Ілля та Романюк Іван брали участь в обласних конкурсах 

«Галерея кімнатних рослин», «Птах року-2021», «Новорічна 

композиція» та стали дипломантами ІІ ступеня. 

Учениця 8-го класу Падурі Міхаєла під керівництвом учителя Іліуц 

О.В. стала переможницею конкурсу «Галерея мистецтв». У 



наступному навчальному році слід приділяти більше уваги роботі з 

талановитими та обдарованими дітьми. 

          

Рішенням виконкому Чудейської сільської ради, від 13,10,1999 N- 38 була 

зареєстрована дитяча організація «Надія» при Чудейській ЗОШ №-1. 

 Метою організації є : 

*формування в учнів високих моральних якостей, вміння співпрацювати на 

принципах гласності та демократизму; 

*формування толерантного ставлення до різних світоглядів, політичних 

доктрин, релігійних переконань; 

*формування почуття патріотизму, національної гідності, поваги до 

державної та рідної мов; 

*ознайомлення учнів з різними демократичними здобутками, особливостями, 

становлення демократії в Україні. 

Члени організації «Надія» беруть участь у різноманітних заходах. Учні 

долучаються до різних форм творчої та суспільно-корисної діяльності, 

зокрема пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, 

пропагандистської, ігрової, культурної, екологічної видів діяльності.  

Щороку наказом по школі затверджується наставники комісій 

учнівського самоврядування. Активно працюють такі комісії: 

*комісія дисципліни та порядку; 

*комісія спорту та здорового способу життя; 

*комісія з питань освіти; 

*комісія з питань захисту прав дітей; 

*комісія з питань інформації та преси; 

*екологічна комісія; 

*санітарна комісія. 

Головним органом учнівського самоврядування є учнівська рада. На 

засіданнях учнівської ради звітують всі голови комісій, заслуховуються учні, 

які порушують дисципліну, приймаються конкретні рішення. Учнівська рада 

самоврядування бере участь в управлінні школи.  

                                                        

В ліцеї працювал учнівський правознавчий клуб « Феміда» під 

керівництвом вчителя правознавства Кучурян В.А. Мета клубу: виховувати в 

учнівській молоді переконання у необхідності дотримання правових 

обов’язків, профілактики правопорушень і шкідливих звичок. 

На засіданнях клубу обговорюються такі питання:  

- права дитини в Україні 

- права і обов’язки учнів школи 

- Конституція України ст.. 53 

- Що таке свобода? 

- Чи знаю я Закон? 

- Ми – громадяни України 

- Конвенція ООН про права дитини 



Оформлений куточок «Права дітей», а група старшокласників підготувала 

реферати з таких тем: «Конституція України - основний Закон»,  «Закон 

України «Про загальну середню освіту», «Захист прав дітей у нашій державі», 

«Військовий обов’язок», «Права та обов’язки громадянина». 

 

Школа здійснює роботу,  направлену на формування в учнів здорового 

способу життя, підвищення соціальної активності та зміцнення здоров’я 

школярів. 

На початок 2021/2022 н.р. проводилися шкільні спартакіади, товариські 

зустрічі і змагання з різних видів спорту серед команд району. Їх мета: 

залучення учнівської молоді до занять фізичною культурою і спортом. 

Загальне рейтінгове місце в спортивних заходах серед шкіл Чудейської ТГ – 

ІІ. 

Спортивна база знаходиться у задовільному стані і дозволяє 

проводити фізкультурно-оздоровчі заняття, спортивні змагання і свята. З 

цього використовуються: 

- Мініфутбольна площадка 

- Волейбольна площадка 

- Баскетбольна площадка 

- Нестандартне гімнастичне спорудження 

- Спортивний зал. 

- Для 1-4 класів є окрема міні футбольна площадка.  

За сприянням народного депутата Заремського М. на території нашого 

ліцею було відкрито спортивний комплекс « Карпати» 

Під час онлайн занять, крім зимового періоду, проводиться ранкова 

гімнастика, а після закінчення навчальних занять учні мали можливість грати 

у волейбол, футбол, баскетбол, настільний теніс. 

 

На підставі заключення медичних довідок, які видаються дітям для 

допуску до занять фізичною культурою, видно, що стан здоров’я дітей  не дає 

можливості займатися фізичними навантаженнями, а відповідно і приймати 

участь у різноманітних змаганнях.  

З боку вчителя фізкультури не достатньо ведеться позакласна робота з 

фізкультури та робота з залучення учнів у спортивних секціях, гуртках. Для 

цього необхідно активізувати роботу спортивних секцій та сприяти 

зацікавленості дітей в їх участі. 

Для занять на уроках фізкультури всі учні школи розподілені на медичні 

групи відповідно до  їх обстеження і заключення, які вказані у медичних 

довідках. Даний розподіл затверджений наказом по школі . 

.  Оформлені листи здоров’я, що знаходяться в класних журналах. Вчителі 

фізкультури суворо дотримуються розподілення на групи і в разі 

необхідності на підставі повторного обстеження змінюють групу, в якій буде 

займатися дитина надалі. 

    



У своїй діяльності школа співпрацює з батьками. У вирішенні всіх 

важливих питань залучається батьківський комітет, який засідає щомісяця. За 

допомогою батьків розширяється та зміцнюється матеріальна база. З метою 

педагогічної освіти батьків створені лекторії для батьків. 

На засіданнях виконкому Чудейської сільської ради заслуховуються 

питання щодо організації навчання та виховання.  

Добре налагоджена робота адміністрації із радою школи, яка розглядає 

актуальні питання діяльності закладу. 

Адміністрація школи сприяє створенню позитивного соціально-

педагогічного клімату в колективі. Всі питання вирішуються демократично.  

Однією з основних ланок діяльності школи є планування.  Планом роботи 

визначені мета, завдання та перспективи розвитку школи, які відповідають 

Положенню про загальноосвітній навчальний заклад. Річний план роботи є 

основним документом, охоплює всі напрямки роботи: системність, 

скоординованість напрямків та ділянок роботи. План роботи має такі розділи: 

1. Діяльність педколективу з охоплення дітей та молоді мікрорайону 

навчанням. 

2. Навчальна діяльність 

3. Науково-методична робота 

4. Внутрішній контроль 

5. Робота з педагогічними кадрами 

6. Охорона життя і здоров’я дітей, заходи безпеки, охорона праці, 

санітарно-профілактичні та оздоровчі заходи. 

7. Фінансово-господарська діяльність. 

 

Управлінська діяльність школи здійснюється через такі етапи: 

- педагогічний аналіз 

- постановка мети та завдань 

- планування 

- організація 

- контроль 

- регулювання 

- прийняття управлінського рішення 

- координація і мотивація. 

 

В управлінську діяльність задіяні такі структури: педагогічна рада, рада 

школи, батьківський комітет, орган учнівського самоврядування. 

Кожна структура діє згідно з планом роботи. Внутрішній контроль у 

нашій школі є одним з розділів плану роботи школи, який затверджується два 

рази на рік. План внутрішнього контролю складається з метою підвищення 

якості освіти.  

Питання стану охорони праці та техніки безпеки під час навчально-

виховного процесу – є найголовнішим в роботі любого навчального закладу. 



Працівники школи відповідають перед батьками за життя і здоров’я 

дітей в період, коли вони знаходяться в школі, а також під час проведення 

позакласних заходів.  

В навчальному закладі діє система охорони праці всіх учасників 

навчально-виховного процесу, мета якої  є попередження нещасних випадків. 

Оформлені відповідні папки з охорони праці (папка №1, папка №2), в яких 

знаходяться: 

- законодавчі та нормативні акти з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності,  

- Облікова документація з охорони праці, 

- документація з пожежної безпеки, 

- накази з охорони праці, 

- колективний договір з розділом «Охорона праці». 

- правила внутрішнього  трудового розпорядку для працівників школи, 

- посадові інструкції, 

- санітарно-технічний паспорт школи. Технічна документація, 

- матеріали проведення атестації, 

- види, порядок та реєстрація інструктажів з техніки безпеки, 

- посадові обов’язки, 

- положення про організацію роботи з охорони праці, 

- акти-дозволи, 

- заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

У 2021/2022 н.р. проведено ряд заходів з питань попередження 

інфекційної хвороби COVID-19, а саме інструктажі, бесіди в режимі онлайн та 

офлайн, дискусії з батьками. В класах були оформлені протиєпідемічні 

куточки 

 

На початок 2021/2022 навчального року видан наказ по ліцею про 

організацію роботи з охорони праці, пожежної безпеки і виробничої санітарії, 

в якому призначені відповідальні за організацію роботи з охорони праці, 

створення здорових та безпечних умов праці і навчання, збереження життя 

працівників;  наказ про створення комісії з розслідування нещасних випадків 

та інші. 

Директором школи проводилися з працівниками школи інструктажі 

відповідно до вимог нормативних документів.  

 

Фінансово-господарська діяльність здійснюється через бухгалтерію 

Чудейської  сільської ради 

Розпорядником коштів є Чудейська сільська рада 

 

 

 

 

 

 



Найсуттєвіші проблеми в роботі навчального закладу 

 

1. Комп’ютеризація школи згідно сучасних вимог 

2. Збагачення матеріальної бази школи  

3. Підвищення якості знань учнів 

4. Порушення з боку батьків Закону України «Про повну загальну 

середню освіту» (труднощі у вирішенні проблеми подальшого 

навчання випускників 9-х класів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                         Раду ПЕТРЕШЕСКУ 


