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                                                                         ВСТУП 

Як директор закладу освіти протягом звітного періоду я керувалася Статутом Запорізької 

гімназії №81 Запорізької міської ради, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

діючим законодавством України, зокрема, Законом України «Про освіту», Законом України 

«Про загальну середню освіту», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та іншими нормативно - 

правовими документами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього 

навчального закладу. 

                                              Загальна інформація про школу. 

 Запорізька  ст. №81 Запорізької міської ради Запорізької області є комунальною 

власністю територіальної  громади м. Запоріжжя. Будівля закладу освіти прийнята в 

експлуатацію 1895 році, пристрій нової будівлі 1972 рік.   У 2021-2022 навчальному році 

працювало 30 педагогічних працівників   та 20 працівників з числа обслуговуючого персоналу. 

У 2021-2022 н.р. навчання завершують 312 учнів у 14 класах, середня наповнюваність класів 

становить 24 учня.   

                                      Кадрове забезпечення. 
У 2021-2022 навчальному році штатними працівниками  заклад освіти був забезпечений 

на 95,3%. Вакансії вчителя  української мови,   педагог-організатор. Розстановка педагогів 

здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів 

враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, інші характеристики. Час 

диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому пріоритетом у підборі кадрів є високий 

професіоналізм, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної 

діяльності, працездатність, комунікабельність. 

У ході аналізу освітнього рівня педагогічних працівників встановлено, що  повну  вищу 

педагогічну освіту мають 25 (83,3%) педагогічних працівників закладу, в тому числі завідуюча 

бібліотекою; 5 (16,7%) педагогічних працівника мають неповну вищу педагогічну освіту.   

Отже, за звітний період прослідковується позитивна тенденція щодо підвищення 

освітнього рівня педагогами гімназії.. 

 У закладі працює 29  педагогів, з них мають кваліфікаційну категорію: 

 14 (48,3 %) – «спеціаліст вищої категорії», 

 4 (13,8 %) – «спеціаліст I категорії»,   

 3 (10,3 %) – «спеціаліст   II категорії»,  

 8 (27,6 %) – «спеціаліст»,  

 9 вчителів (31%) – педагогічне звання «старший учитель». 

 3 вчителя (10,3 %)  - педагогічне звання «учитель-методист». 

 

У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має 

такий вигляд: середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по закладу освіти 

становить 23 год. 

Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації закладу 

освіти, передбаченим перспективним планом роботи. Атестація педагогічних працівників 

закладу освіти проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів. 

Атестація вчителів школи як чинник виявлення професіоналізму, компетентності 

вчителя, відіграє важливу роль у результативності освітнього процесу. 

Згідно плану вчителі, які атестувалися, були ознайомлені з нормативними документами 

щодо атестації. 

У 2021-2022 навчальному році згідно списку педагогічних працівників для атестації 

атестувалося 3 педагогічних працівника: 

- Кітченко М.М., вчитель математики 

- Гузенкова О., вчитель історії 

- Ткачук Т.Д., вчитель німецької мови (позачергова) 

Було складено графік відкритих уроків та позакласних заходів вчителів, які 

атестувалися. Уроки та заходи згідно графіка були проведені. Організовано вивчення системи 

досвіду роботи вчителів, які атестувалися.  



Методична робота. 

У 2021-2022 навчальному році педагогічний колектив закладу працював над методичною 

проблемою школи «Формування самостійного мислення учнів як ключової компетентності 

успішної особистості випускника школи» 

Метою діяльності закладу освіти є досягнення здобувачами освіти такого рівня особистої 

зрілості, який би дозволив випускникам після закінчення закладу освіти бути готовими до 

свідомого самовизначення з урахуванням не тільки своїх нахилів і здібностей, але й інтересів 

суспільства. 

У навчальному закладі функціонує 1 комп’ютерний клас. Мультимедійні проектори, 

телевізори-монітори встановлені в усіх навчальних кабінетах. Учасники освітнього процесу 

мають доступ до шкільної мережі Wi-Fi. Право на користування технікою мають усі 

педагогічні працівники під контролем особи, яка відповідає за кабінет. Всі педагогічні 

працівники гімназії забезпечені ноутбуками в межах національного проекту «Ноутбук 

кожному вчителю» 

Школа має свій веб-сайт. На шкільному веб-сайті представлена управлінська діяльність, 

фінансова документація, освітня та виховна робота. Контент веб-сайту постійно оновлюється. 

 У закладі освіти працюють 7 шкільних методичних об’єднань: 

 МО вчителів філологічного циклу; 

 МО вчителів початкових класів; 

 МО вчителів математики, фізики, інформатики$ 

 МО вчителів суспільно-природничого циклу; 

 МО вчителів художньо-естетичного циклу та вчителів фізичної культури; 

 МО класних керівників; 

 МО асистентів вчителів. 

  Робота шкільних методичних об’єднань спрямована на удосконалення методичної 

підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. 

Керівниками МО закладу освіти були заплановані та проведені засідання методичних 

об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення 

олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, підготовка до державної 

підсумкової атестації), так і науково-методичні питання відповідно до методичної теми 

закладу освіти. На засіданні останньої методичної ради закладу освіти керівники МО звітували 

про роботу протягом року.   

 

Навчальна діяльність учнів. 

 Протягом 2021-2022 навчального року робота педколективу була спрямована на 

особистісно-орієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у закладі освіти 

приділяється охопленню дітей навчанням. 

У 2021-2022 навчальному році у 1-9  класах навчання завершили 312 учнів. З них: 

 І ступінь – 6 класів - 140 учнів; 

 ІІ ступінь – 8 класів - 172 учня;  

 

 Протягом навчального періоду функціонувала одна група продовженого дня, у якій 

перебували 30 учнів 1 -4-х класів. 

 У 2021-2022 навчальному році в  8-9 класах впроваджується допрофільна підготовка. З 

цією метою налагоджено роботу курсів за вибором та факультативів. 

 У школі навчаються 31 учень з особливими освітніми потребами, з яких з патронажним 

супроводом навчалося 7 учнів, в інклюзивних класах – 24 учня. 

 У 1-3 -х класах оцінка навчальних досягнень учнів вербальна. 2 учня (1-А, 2-А) 

залишені на повторний курс за заявою батьків,  решта учнів   отримали свідоцтво досягнень. 

Результати навчальних досягнень учнів 4-9 класів закладу освіти за 2020-2021 

навчальний рік наведено у таблиці: 

 



Клас  Кількість 

учнів 

Початковий 

рівень 

1-3 бали 

Середній 

рівень 

4-6 балів 

Достатній 

рівень 

7-9 балів 

Високий 

рівень 

10-12 балів 

5-А 21  4,7% 71,4%)  23,8%  0% 

6-А 19 15,7%   47,4%) 31,6%           5,3% 

6-Б 17 35,2% 52,9,%  11,7% 0% 

7-А 22 4,5%)        59,2%        31,8% 4,5% 

7-Б 20 2 (6,7%)  35%)  20% 45%) 

8-А 30  33,3%  63,3% 0% 3,4% 

9-А 22 6 (37,5%) 27,3% 45,4% 0% 

9-Б 17 58,8% 41,2%  0% 0% 

Разом: 168             27,4%  50,6%        20,2% 1,8% 

 

Із таблиці видно, що за результатами річного оцінювання навчальних досягнень учнів 

переважна більшість учнів мають середній та достатній рівень, але досить велика кількість 

учнів мають початковий рівень. 

      У звітному навчальному році учні 4-х та 9-х класів не проходили державну підсумкову 

атестацію,  відповідно до наказу № 75  від 31.03.2022 року «Про звільнення від проходження 

ДПА учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 

2021/2022 навчальному році»    

 У період адаптивного карантину та введення воєнного стану під час агресії Росії    

навчання учнів було організоване з використанням технологій дистанційного навчання. 

Уроки проводилися з використанням веб-сервісів Google Classroom, Google Meet  та Zoom, 

веб-додатку Viber, згідно діючого в закладі розкладу, домашні завдання щоденно 

оприлюднювалися в електронних журналах та щоденниках на NZ.UA У кінці навчального 

року проведене підсумкове оцінювання, відповідно до рекомендацій МОН України. 

  

Інклюзивна освіта 

   В закладі набуває розвитку інклюзивна освіта.   

   Так в  2021-2022 навчальному році в закладі освіти 9 класів з інклюзивним навчанням:  

1-А, 2-А, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б, 5-А, 6-А, 6-Б, 9-Б, де навчається 27 учнів з особливими освітніми 

потребами.  

   З метою охоплення дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-

інвалідів, навчанням відповідно до законодавства про освіту та охорону дитинства, в школі 

був створений банк даних про кількість таких дітей на території закладу освіти, у тому числі 

дітей-інвалідів, але вже декілька років оновлення даних відбувається по факту перебування 

учнів в закладі освіти. 

   Діяльність інклюзивних класів організовано згідно нормативно-правової бази. Для 27 

учнів інклюзивного навчання розроблено індивідуальні програми розвитку та складено 

індивідуальні навчальні плани з використанням методичних рекомендацій.   Обов’язковою 

умовою при складанні  індивідуальних навчальних планів  та індивідуальних програм 

розвитку є врахування висновків та рекомендацій ІРЦ  щодо вибору для дитини навчальної 

програми.  

   Для роботи інклюзивних класів є відповідний контингент  учнів - 27 учнів, створюється 

навчально-матеріальна база, забезпечено кадрами. 



       В закладі освіти постійно надаються психолого-педагогічних, корекційно-розвиткові 

послуги дітям з особливими освітніми потребами, консультативні послуги батькам таких дітей 

під час батьківських зборів, індивідуальних консультацій, засідань консультативно-

педагогічної групи з питань інклюзивної освіти дітей з особливими потребами, 

консультативної підтримки майбутніх першокласників. Педагогічних працівників знайомимо 

та консультуємо з питань нормативно-правової бази, методик та технологій роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами на засіданнях при директорові, педагогічних радах, 

індивідуальних консультаціях. Обмін досвідом та практичні рекомендації з організації 

інклюзивного навчання в умовах закладу освіти організовано у вигляді «круглих столів», 

консультацій, засідань консультативно-педагогічної групи з питань інклюзивної освіти дітей 

з особливими потребами, нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради, методичних 

навчань. 

       З метою підвищення рівня підготовки педагогічних працівників до роботи з дітьми 

ООП, постійно надається можливість участі в різних заходах.  

          Технології, які використовує на корекційно-розвиткових заняттях вчитель-логопед 

Гулак Наталя Вячеславівна: 

1. Артикуляційна гімнастика (з використанням наочності; з мовленнєвим матеріалом; 

біоенергопластика). 

2. Розвиток дрібної моторики: пальчикові ігри, віршовані вправи, шнурівки, пазли, 

малювання, масаж та самомасаж рук тощо. 

3. Дихальні вправи. 

4. Логоритмічні вправи. 

5. Кінезіологічні вправи. 

6. Аудіоматеріали, відеоматеріали. 

       Маркова Наталя Володимирівна, практичний психолог, використовує в роботі пісочну 

терапію, арт-терапію, технологію «Шість капелюхів», казкотерапію. 

       Приходько Людмила Олександрівна, інструктор з ЛФК, використовує 

здоров’язбережувальні технології. 

   Зміст корекційно-розвиткових занять спрямований на вирішення специфічних завдань, 

зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів, і реалізується через спеціально 

організовані індивідуальні заняття за напрямками: «Корекція розвитку» (когнітивна сфера та 

предметні компетенції), «Розвиток мовлення», «Корекція мовлення», «Лікувальна 

фізкультура», «Ритміка». 

         На даний час частково забезпечено корекційно – реабілітаційним обладнанням: 

 кабінет психолога: бізіборд «Дошка сенсорна», стіл для пісочної терапії, тренажер 

«Шнурівка», крісла-мішки; 

 кабінет логопеда: ляльковий театр, лото «Предмети побуту», лото «Продукти 

харчування», набір «Вундеркінд з пелюшок: англо-українська валіза», логопедичні дзеркала; 

 ЛФК: м’ячі ортопедичні «Фітбол», сенсорні м’ячі, доріжка рівноваги, арбітрек, 

масажер для ніг, бігові доріжки, масажні м’ячі. 

   В кожному навчальному кабінеті є відповідне навчально – методичне забезпечення 

інклюзивної освіти і кожен рік поповнюється. Щорічно вчителі отримують наочно-

дидактичні матеріали для навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

   До послуг учнів кабінет практичного психолога, куточок логопеда, спортивний зал, 

кабінет інформатики, їдальня, актовий зал, бібліотека, туалети. В кабінетах знаходяться 

сучасні парти та столи зі стільцями, одномісні антисколіозні учнівські столи та стільці, 

учительські столи, шафи, дошки, комп’ютери, телевізори, мультимедійні проектори, 

ноутбуки, принтер,  інформаційні стенди, плакати, таблиці, дидактичні матеріали, 

прикладне програмне забезпечення, доступ до мережі Інтернет, планшети. В кабінеті 

психолога є комп’ютер з програмами для корекції розвитку, приладдя пісочної терапії, 

оснащення для тренінгів, бізіборд «Дошка сенсорна». В спортивному залі наявні мати, 

шведська стінка, різні м’ячі, скакалки, обручі, приладдя для настільного тенісу та 

бадмінтону, гімнастичні лави, канати, обладнання для нетрадиційних уроків та 

оздоровлення (кісточки дерев, камінці, жолуді, шишки, каштани, килимок для 



загартовування, пляшки з піском, мішечки з сіллю), підвісні перекладини для 

підтягування, м’ячі ортопедичні «Фітбол», сенсорні м’ячі, доріжка рівноваги, арбітрек, 

масажер для ніг, бігові доріжки, масажні м’ячі, інтерактивна доріжка «Здоров’я», . В 

кабінеті інформатики сучасних 12 комп’ютерів (моноблоків), принтер, кондиціонер, 

мультимедійний проектор, ноутбук. 

       Але залишається не розв’язаним питання забезпечення: 

 безперешкодного доступу до будівлі і приміщень (облаштування пандусів до 

першого та другого поверхів, до дверей та туалетів), 

 матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу дітей з особливими освітніми 

потребами (відсутня сенсорна кімната, медіатека, кабінет ЛФК, ліцензійне програмне 

забезпечення для планшетів, обладнання для кабінету логопеда, підручники за 

нозологіями).                           

   В закладі освіти відсутня медіотека, ресурсна кімната, кімната реабілітації дитини. Але 

планується при наявності вільного приміщення створення сенсорної кімнати. 

   В організації інклюзивного навчання є деякі проблеми при роботі з батьками: 

 не розуміння потреб власної дитини; 

 неправильні підходи у вихованні власної дитини; 

 відмова від постійного контролю та супроводу з боку лікарів; 

 несприйняття та неусвідомлення результатів обстеження ІРЦ. 

Тому на даний момент на контролі стоїть саме питання роботи з батьками: роз’яснення 

потреб власної дитини, необхідності допомоги дитині та способів допомоги. Закладом 

освіти після скасувпання обмежувальних заходів навіть заплановано сімейні корекційно-

розвиткові заняття разом з батьками. 

    Обов’язковим напрямком діяльності закладу освіти є просвітницька робота, яка 

ведеться в громаді мікрорайону.  Заклад освіти дає можливість забезпечити рівний доступ всім 

дітям до здобуття освіти за різними формами навчання. 

 

Виховна та позакласна робота. 

          

Система виховної роботи закладу заснована на ідеї педагогіки життєтворчості, сприяє 

становленню і розвитку особистості школяра, створенню ситуації успіху та самореалізації 

дитини.   
         Основою виховного процесу у закладі є людина як найвища цінність. 

Виховна система закладу - це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності 

виховання. 

            Виховну діяльність спрямовано за принципами: 

 системності; 

 національної спрямованості; 

 гуманізації та демократизації; 

 творчої діяльності; 

 самостійності і самореалізації; 

 врахування інтересів, запитів різних категорій учнів. 

 виховання школярів реалізується за напрямами: 

 освітньої  діяльності; 

 взаємодії з батьками 

     Основною метою у вихованні учнів у 2021-2022 навчальному році є продовження 

формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої 

особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціальним впливам, вміння 

вирішувати особисті проблеми, творити себе і оточуючий світ. 

          Виховна робота в 2021-2022 навчальному році була направлена на створення 

сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в 

соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - 



етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому 

виборі здорового способу життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, на 

пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, 

мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, 

розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами охорони здоров’я та 

громадськими організаціями. 

         Виховна робота освітнього закладу була підпорядкована проблемній темі закладу 

«Формування особистісних якостей та соціальної активності учня - громадянина - патріота 

України». 

Під час воєнного стану робота проводилась за окремим планом з 01.03.2022 р. по 

03.06.2022 р. Планування виховної роботи на період воєнного стану змісту, форми роботи, 

прийомів залучення учнів до діяльності і спілкування були визначені  планом роботи закладу 

на 2021/2022 навчальний рік. 

         Впродовж навчального року проведено традиційні заходи: свято Першого дзвоника, 

Олімпійський тиждень, Посвята в першокласники (1 клас), заходи скорботи та пам’яті з нагоди 

відзначення роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні «Україна пам’ятає! Світ визнає!», 

Всеукраїнська акція «Засвіти свічку», дистанційно проведений захід в грудні місяці до дня 

рідної мови  «Вся історія народу в мові», дистанційно проведені подорожі та вікторини до дня 

Святого Миколая «Миколай запалює зірки», тематичні інформаційні години до Дня пам’яті 

Героїв Небесної Сотні «Герої не вмирають...Просто йдуть...», Дня Соборності України «Діти 

єднають Україну».  

 Згідно з річним планом роботи закладу були проведені предметні тижні. В рамках 

тижнів проведені як дистанційні так і офлайн заходи направлені на підтримку та розвиток 

здобувачів освіти. До онлайн тижнів долучалися і батьки що ще раз переконує в тому, що 

дитяча творчість, мов джерельна вода, яку черпаємо, а їй нема ні кінця, ні краю. Робота тижнів 

проходила так, що заходи охоплювали різні напрямки виховання та були цікавими, сприяли 

інтелектуальному розвитку дитини. На протязі предметних тижнів крім проведених уроків та 

заходів було організовано виставку газет та малюнків  з усіх дисциплін, розв’язування 

кросвордів та ребусів, розгадування QR кодів, розв’язування цікавих задач, головоломок, 

створення  буклетів та слайд-листівок, складання казок та віршів, створення власних проектів, 

створення спільної дошки та презентації тощо. 

         

Протягом навчального року учні брали участь в конкурсах районного та міського рівнів: 

 Конкурс до Дня працівників  освіти «З учителем у серці» номінація «Образотворче 

мистецтво», листівка до Дня Вчителя «Вітаю першу вчительку свою», для учнів 5-9 класів 

юмористичні роботи з теми «Учні очима вчителя...» (для учнів 1-4 та 5-9 класів). (Макущенко 

Олександр, 1-А клас ІІІ місце, Окост Марина 7-А клас ІІІ місце 

 Конкурс до Дня працівників освіти «З учителем в серці», номінація: «Поезія» з теми: 

«Є професія у світі - серце віддавати дітям!» (Котов Назар, 8-А клас ІІІ місце, Савченко 

Дар'я, 9-А клас ІІІ місце) 

 Всеукраїнська виставка-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» (Армасарь Андрій, 9-А І місце, Столяренко Олексій, 8-А 

ІІІ місце) 

 Міський проєкт «Екологічний вектор», конкурс «Дива природного рідного краю», 

номінація «Листівка», конкурс «Екологічні ініціативи», номінація: «Екологічний 

мотиваційний відеоролик» - Колектив 1-А класу (Вчитель: Скиртач-Кукіна О.Є.) ІІІ місце, 

Джафарова Іриада, 8-А клас (Вчитель: Процюк І.Д.) ІІ місце; 

 Місячник безпеки у 2021 році конкурс малюнків та поробок за мотивами 

мультсеріалу «Фокс і Трот поспішають на допомогу» соціального партнеру ГК «Фокстрот» 

Закриничний Дмитро, 3-Б клас (Вчитель: Костиль С.В.) ІІ місце 

 Конкурс дитячих малюнків та плакатів на тему: «ДСНС - очима дітей» та «Обери 

життя» (5-7 класи) Нужна Анастасія, 7-А клас (Вчитель Ісаєва І.М.) ІІ місце 



 Районний етап конкурсу з української мови ім. Т.Г. Шевченко Мозгирьова Софія, 7-

А клас, ІІ місце, Савченко Дар’я, 9-А клас учасниця (Вчитель Данилюк О.Г.) 

 Районний етап конкурсу з української мови  ім. П. Яцика Бочарова Ярослава, 3-А 

клас (Вчитель: Семеновська Л.І.) ІІІ місце, Зубова Вероніка, 9-А клас, IV місце, Мозгирьова 

Софія, 7-А клас IV місце (Вчитель Данилюк О.Г.). 

 Обласний онлайн-конкурс художньо-технічної творчості «Новорічний креатив» - 

2021 в номінаціях: «Новорічна ялинка», «Різдвяний декор», «Святкова гірлянда/Ялинкова 

іграшка», «Символ року» - Можиловська Софія, Паскевич Артур, Голубкін Даніїл, 4-А клас 

(Вчитель: Колодяжна С.О.), Кривий Артьом, Панченко Ангеліна, Голубкіна Марія, Горло 

Семен, Закриничний Дмитро, Політун Дар’я, Уткіна Анна, Чіпець Василіса, Кобзаренко Віра, 

3-Б клас (Вчитель: Костиль С.В.), Нужна Анастасія. 7-А клас (Вчитель: Ісаєва І.М.) 

 Всеукраїнський конкурс малюнка для дітей з особливими потребами: «Я дитина! Я 

малюю!» Конкурс дитячого малюнка «Моя мрія» - Абакумова Каріна, 9-Б клас (Вчителі: Ісаєва 

І.М.; Гузенкова О.А.) ІІ місце 

Важливим аспектом самоорганізації дитини є учнівське самоврядування, що є 

універсальною формою організаторської діяльності, яку можна вважати способом організації 

життя шкільного колективу та чинником творчої самореалізації особистості. 

Через впровадження воєнного стану в країні, робота учнівського самоврядування не 

була виконана в повному обсязі. 

В закладі проводиться систематична робота із попередження дитячого травматизму та 

пропаганди здорового способу життя. Система профілактичної роботи з цих питань включає 

в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках «Основ здоров'я» та на 

годинах спілкування. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під 

час освітнього процесу в закладі у 2021-2022 навчальному році знаходився під щоденним 

контролем адміністрації школи. 

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу перед початком  навчального року видано відповідні накази, 

оновлені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані 

працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та 

дорослого травматизму, пожеж тощо. 

Відповідно до «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» 

проводиться навчання працівників закладу з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної 

безпеки тощо. 

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для 

працівників та учнів школи 

 

                                                           Соціальний захист. 

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться 

згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів 

пільгових категорій. Кількість дітей у них становить: 

 сиріт і позбавлених батьківського піклування - 6 

 діти учасників АТО - 9; 

 діти з особливими освітніми потребами - 24; 

  Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була 

організована участь у новорічних заходах з подарунками. Також за бюджетний кошти діти з 

малозабезпечених сімей, діти позбавлені батьківського піклування, діти з ООП та діти 

учасників АТО щоденно отримують безкоштовні гарячі обіди у шкільній їдальні.   

        З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримується 

постійний зв'язок класних керівників, практичного психолога, соціального педагога.         

Кількість дітей пільгових категорій, що харчуються безкоштовно: 

 діти-сироти - 2, з них учні початкових класів - 1; 

 діти-позбавлені батьківського піклування - 4, з них учні початкових класів - 2; 

 діти з малозабезпечених сімей - 1, з них учні початкових класів - 1;  



 діти, що навчаються в спеціальних класах - 24, з них учні початкових класів – 17; 

 діти із числа сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції) 

– 9, з них учні початкових класів – 3. 

                                                 

Профорієнтаційна робота. 

     Профорієнтаційна робота в закладі освіти, яка здійснюється вчителями-

предметниками, класними керівниками, психологом, фахівцями різних навчальних закладів 

міста, спрямована на отримання випускниками 9-х класів повної загальної середньої освіти 

за  різними формами навчання. 

    Адміністрацією школи та шкільним психологом, проводяться анкетування та 

діагностичні дослідження для визначення рівня та особливостей розвитку особистості з 

використанням профорієнтаційних тестів. Питання профорієнтації постійно включаються до 

обговорення на співбесідах з батьками випускників закладу, під час виховних годин з 

майбутніми випускниками школи. Класні керівники проводять консультації для батьків з 

питань надання дітям допомоги у виборі професії. Для учнів проводяться зустрічі з 

працівниками центру зайнятості міста, організовуються зустрічі з представниками закладів 

вищої та середньої освіти, класні години, що дають змогу керувати процесом розвитку у 

школярів професійних інтересів. 

     Результатом системної профорієнтаційної роботи у закладі є 100% продовження 

учнями 9-х класів навчання для здобуття повної загальної середньої освіти:  

Зі школи у червні 2022 р.:  

      випущено 9-х класів – 39 учнів з них: 

 залишилося в 10 кл. – 20 учнів, 
 ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації - 9 учнів, 
 ПТУ – 10  чол. 

  
 Всі випускники 9 класів продовжують навчання для здобуття повної загальної освіти в 

навчальних закладах.  

      З вищезазначеного зрозуміло, що в закладі освіти ведеться цілеспрямована робота 

педагогічного колективу з профорієнтації  випускників. На всіх випускників 9-х класів є 

підтвердження про подальше навчання. 

         51,3% випускників гімназії продовжують здобувати повну середню освіту в 10-х класах 

загальноосвітніх закладів, 23%  – у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 25,7% - середньо спеціальні 

навчальні заклади.  

       

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників. 

      Медичне обслуговування учнів та працівників закладу освіти організовано відповідно 

до нормативно-правової бази.  

       В закладі освіти створені оптимальні умови для медичного обслуговування учнів 

закладу освіти.   

         Є обладнаний медичний кабінет.  

            Медичне обслуговування учнів здійснювала в  медична сестра  Кондрацька Людмила 

Іванівна. 

  Протягом 2021-2022 навчального року для потреб медичного кабінету було закуплено 

найнеобхідніших для першої медичної допомоги ліків на суму 275 гривень.  

        Щорічно учні 1-9-х класів школи проходять профілактичний медичний огляд. Цей 

огляд забезпечують сімейні лікарі для визначення груп здоров’я.  

     За результатами медичного огляду групи здоров’я в кількості:  

 основна група – 74 учні,  

 спецгрупа – 39 учнів,  

 підготовча група – 187 учнів  

 діти, що звільняються від занять фізичної культури – 7 учнів.  

        Результати медичного огляду учнів враховуються при проведенні уроків фізичної 

культури, трудового навчання. Спортивні заходи, що проводяться у закладі, тільки з 



обов’язковою присутністю медичної сестри. На кожний клас складено листи здоров’я.       

Протягом навчального року проводилась змістовна санітарно-профілактична робота. 

Організація харчування: організація безкоштовного гарячого харчування, 

включаючи пільгові категорії; охоплення усіма видами харчування учнів 1-9 класів. 

 

   Керуючись ст. 56 Закону України «Про освіту», ст. 20 та 38 п.4  Закону України «Про 

повну загальну середню освіту», відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 

02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у 

дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції 

з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами, 

затвердженими постановою КМУ від 18.01.2016 № 16), від 22.11.2004 р. № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» до 01.01.2022, від 

24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах 

освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», та наказу територіального відділу 

освіти Дніпровського району від 30.08.2021 № 313 «Про організаційне та управлінське 

забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти Дніпровського району у 

2021-2022 навчальному році», з метою забезпечення на належному рівні організації 

харчування дітей у закладі загальної середньої освіти, забезпечення безоплатного 

харчування дітей пільгових категорій було організовано харчування здобувачів освіти.  

 

              Кількість дітей пільгових категорій, що харчуються безкоштовно: 

 діти-позбавлені батьківського піклування - 5,  

 діти з малозабезпечених сімей - 3, - діти, що навчаються в спеціальних класах - 27,   

 діти із числа сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції) – 7. 

  

Усіма видами харчування було охоплено 307 учні, що склало 97,8 %. 

В Запорізькій гімназії №81 дотримуються  вимог санітарно–гігієнічних і санітарно-

протиепідемічних правил і норм при організації харчування здобувачів освіти. Постійно 

проводяться відповідні бесіди, інструктажі та розглядаються ці питання на батьківських 

зборах. Щоденне меню відповідає затвердженому двотижневому меню. Дотримуються діючих 

норм харчування.  За якістю харчування спостерігає бракеражна комісія, медична сестра. Дані 

заносяться у відповідний журнал.           

      Матеріально-технічний стан шкільного буфету задовільний. Проведено поточний 

ремонт приміщення. Буфет забезпечено холодною і гарячою водою, проведено частковий 

ремонт електричного, технологічного та  холодильного обладнань.            

    Проблемою в організації харчування можна вважати відсутність відповідного 

обладнання для роботи їдальні, а не буфету. А також цінова політика «Дніпроспецторг 

Україна», асортимент продукції в буфеті. 

          З 25.02.2022 року у зв’язку з воєнним станом в Україні харчування здобувачів освіти в 

Запорізькій гімназії №81 призупинено. 

 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Робота педагогічного колективу закладу з охорони праці організована згідно із Законом 

України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1669 від 26.12.2017 року». 

На початок 2021 – 2022 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи 

для проведення освітнього процесу  у кабінетах і  приміщеннях закладу освіти підвищеної 

небезпеки, дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку, акт санітарно-технічного стану закладу. 

Постійно за планом роботи закладу проводиться навчання та інструктажі з 

працівниками закладу з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо. 

Організація роботи з охорони праці контролюється директором закладу. 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 закладу 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 

спортивних залів, майданчиків, майстерень і контроль за її діяльністю; контроль за 

виконанням наказів відповідно до   Закону України «Про охорону праці». 

Згідно положення «Про адміністративно-громадський контроль з охорони праці в 

закладі» в закладі діє спільний контроль адміністрації і профспілкового комітету, що дає 

можливість цілеспрямовано вирішувати питання безпеки й життєдіяльності колективу. Також 

в закладі створена й постійно діє комісія з питань охорони праці та з трудових спорів. 

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я працівників, учнів закладу в 

кабінетах фізики, інформатики, хімії-біології, майстернях, спортзалі  передбачено проведення 

інструктажів – вступного та перед початком лабораторних і практичних робіт. 

      Нещасних випадків невиробничого характеру з працівниками закладу не зафіксовано. 

Питання безпеки життєдіяльності учнів під час канікул постійно обговорювалися на 

батьківських зборах, інструктивно-методичних нарадах, вклеюються пам’ятки до щоденників 

учнів перед канікулами. 

Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів – це 

основний напрям роботи закладу освіти. З цією метою в закладі з 1-го по 9-ті класи вивчаються 

Правила дорожнього руху, проводяться місячники безпеки руху. Успішним є поєднання 

роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням занять із цивільної оборони та порядком дій 

при виникненні надзвичайних ситуацій із відпрацюванням елементів евакуації учнів з гімназії. 

Оформлюються стенди на різні теми згідно з проведенням місячників запланованих в плані 

виховної роботи. Розроблено інструктажі з техніки безпеки та охорони життя для учнів під час 

канікул і святкових днів. 

Класними керівниками проводяться з учнями бесіди з безпеки життєдіяльності. 

Постійно здійснюється контроль за роботою системи забезпечення нормального 

функціонування будівлі закладу. Відповідно оформлюються записи в журналі з громадсько-

адміністративного контролю з охорони праці та про виконання угоди з охорони праці між 

адміністрацією й профкомом закладу (результати перевірки вносяться до журналу 

адміністративно-громадського контролю). 

У закладі було проведено ряд навчально-виховних заходів з питань охорони праці, а 

саме: 

 місячник «Увага! Діти на дорозі!» (вересень 2021 р.) бесіди та виховні години проведені 

в усіх класних колективах закладу, де учням нагадали правила дорожнього руху, перехід через 

вулицю, правила руху на велосипеді; 

 у зв’язку з введенням карантинних обмежень весняні виховні заходи проводились у 

дистанційному режимі (день Цивільного захисту, інструктажі з БЖД, первинні інструктажі під 

час весняних канікул). 

 Постійно  здійснюється   контроль  за  роботою  системи  забезпечення нормального 

функціонування будівлі закладу,  теплової мережі. 

    Але є недоліки  в організації  роботи з охорони праці:   

 відсутній майданчик для практичного навчання дітей Правилам дорожнього руху 

(реконструкція пришкільної території). 

У наступному 2022/2023 навчальному році слід направити зусилля педагогічного 

колективу та адміністрації школи на усунення зазначених недоліків. 

 

Фінансово-господарська діяльність. 

 Будівля закладу освіти прийнята в експлуатацію 127 років назад. Але не зважаючи на 

великий вік та зношеність, адміністрація закладу  разом з колективом постійно працює над 

удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування 



потреб закладу освіти проводиться  засновником (Запорізька міська рада),   

 Будівля закладу є пам’яткою культурної спадщини архітектури міста Запоріжжя,  

потребує капітального ремонту, реставрації. 

 Покриття території закладу освіти потребує капітального ремонту: повністю 

зруйновано після реконструкції каналізаційної системи. Відсутній спортивний майданчик. 

  Щорічно всі питання порушуються директором закладу в бюджетних запитах. 

Складається акт.    

 За бюджетні  кошти було придбано: ноутбуки в межах національного проєкту «Ноутбук 

кожному вчителю», господарські товари, деззасоби,   сушарки,       комплекти: інтерактивні 

дошки і проектора,    дидактичний матеріал для НУШ,  м’ячі для дітей з особливими 

потребами.   Відремонтовано  приміщення холу закладу освіти. За кошти Благодійного фонду 

«Промінь»  придбані лампи освітлення, матеріали для поточного ремонту. Замінено 

електролічильник, труби водопостачання та опалення.    Відремонтовано поплавковий 

вимикач насосів автоматичної станції відвідних стоків.    Здійснюється контроль за 

використанням майна. 

 У закладі освіти   створена   рада батьків навчального закладу. Організовано дієвий 

батьківський контроль за витратами позабюджетних коштів. Облікування благодійної 

допомоги проводилося через централізовану бухгалтерію відділу освіти. 

 Батьки закладу є членами Благодійного фонду «Промінь».   

 Вся інформація розміщена на сайті закладу освіти. 

    

Управлінська діяльність. 

У закладі належним чином забезпечується відповідність освітнього рівня директора та 

його заступників. Директор школи Крук Раїса Миколаївна працює на посаді з 1997 року, 

керуючись Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та Статутом  закладу освіти.   
Заступник директора з навчально-виховної роботи  Скиртач-Кукіна Олена Євгенівна, 

стаж на посаді – 23 роки,  організовує і контролює педагогічний процес, загальноосвітню 

підготовку школярів, їх всебічний розвиток і поведінку, виконання планів і програм, якість 

знань і умінь учнів, організовує підвищення кваліфікації та рівень їх професійної 

майстерності, відповідає за звітність із питань освітнього процесу, організацію навчання дітей 

з особливими потребами, роботу з батьківською громадськістю. 
Заступник директора з навчально-виховної роботи  Цопа Дарина Костянтинівна, стаж 

на посаді – 8 років,  організовує і контролює педагогічний процес, загальноосвітню підготовку 

школярів, їх всебічний розвиток і поведінку, виконання планів і програм, якість знань і умінь 

учнів, здійснює керівництво методичною роботою з учителями, організовує навчання учнів за 

педагогічним патронажем, відповідає за звітність із питань освітнього процесу, роботу з 

батьківською громадськістю. 
Заступник директора з навчально- виховної роботи  Озерчук  Лілія Костянтинівна., 

стаж на посаді –  19 років, організовує позакласну роботу і дозвілля учнів, 

сприяє  розвитку  діяльності дитячої  громадської організації, а також надає необхідну 

допомогу класним керівникам, підтримує зв'язок з органами і службами у справах 

неповнолітніх.. 
Завідуюча  з господарчої частини  Леонова А.С. відповідає за збереження приміщень і 

майна, за матеріальне забезпечення освітнього  процесу, санітарний стан школи, 

протипожежну охорону, доцільну організацію роботи обслуговуючого персоналу. 
Структура, зміст, кількість наказів відповідають сучасним вимогам, здійснюється 

контроль за їх виконанням. У закладі освіти створено планомірну, всебічну, обґрунтовану, 

цілісну систему внутрішньошкільного контролю, результати якого є основою для прийняття 

оптимальних рішень. Внутрішньошкільний контроль здійснюється згідно з річним планом. 

Простежується системність контролю за виконанням планів і програм, якістю знань і умінь 

учнів, веденням електронних класних журналів,  дотриманням вимог щодо охорони дитинства 

тощо. 
Ефективність системи контролю за діяльністю членів педагогічного колективу 

досягається завдяки раціональному розподілу обов’язків між членами адміністрації  закладу 



освіти, делегуванню певних ланок контролю шкільним методичним структурам. Графік 

внутрішньошкільного контролю складено на підставі перспективного плану контролю стану 

викладання навчальних предметів та моніторингу всіх ланок освітнього процесу. Матеріали 

перевірки стану викладання предметів відображені в аналізуючих наказах, протоколах 

засідань педагогічної ради, засідань ШМО. Внутрішньошкільний контроль за організацією 

позакласної роботи полягає в перевірці роботи гуртків та секцій, у вивченні участі вчителів у 

організації учнівських олімпіад, конкурсів, заходів з навчальних дисциплін. Разом з тим є 

необхідність використати наявні резерви для оптимізації системи контролю за виконанням 

власних рішень 

       Певних труднощів для здійснення адміністративно-управлінських функцій додавала 

робота онлайн через карантинні обмеження та у зв'язку зі збройною агресією Росії проти 

України 

 Робота з направлення діяльності закладу в межі нормативно – правового поля була 

ключовою   протягом року, а саме:  

 Розроблення та затвердження Статуту закладу  у зв’язку з переходом   до нового 

типу  закладу освіти:  гімназії. 

 Розроблення  та укладання  Колективного договору між адміністрацією закладу 

та профспілковим комітетом. 

 У гімназії створені та працювали органи самоврядування:   загально гімназійний 

батьківський комітет, батьківські комітети класів, методична рада. За участю вищезазначених 

органів вирішувалися найбільш важливі питання діяльності закладу, залучення та 

використання позабюджетних коштів, розвиток матеріально–технічної бази, організація 

освітнього процесу.  

   

Завдання на 2022/2023 навчальний рік 
 Забезпечення необхідних умов щодо реалізації впровадження нового 

Державного стандарту початкової, базової   загальної середньої освіти; 

 Продовження   використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

процесі вивчення всіх предметів навчального плану та управлінської діяльності; 

 Спрямування виховного процесу на реалізацію Концепції національно-

патріотичного виховання в умовах російської агресії, найвищі морально-духовні та потенційні 

можливості виховання, створення умов для досягнення життєвого успіху особистості, 

розвитку її індивідуальних здібностей; 

 Надання якісної сучасної освіти за різними формами навчання; 

 Реалізація Стратегії закладу освіти (ІІ етап). 

  

 Ми готові до нових здобутків і звершень. 

 

 Щиро вдячна за співпрацю.  

 

 

 


