
Аналіз роботи 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

№81 

за 2019-2020 

навчальний рік



Мережа закладу 

освіти 

Загальна кількість учнів – 331 учень;

всього класів – 15 класів 

гуртків – 4

інклюзивних класи – 4

на індивідуальній формі навчання – 6 

учнів

Середня наповнюваність класів – 24 учня 

Кількість інклюзивних класів на 1 (з 1 до 2)

Кількість груп продовженого дня – 1 в ній  
30 учнів  

Всього в закладі в  2019/2020 

навчальному році навчався 331  учень 



Освітній процес здійснювався за програмами, які 

відповідають Державному стандарту:

 для 1-2-х класів – за Типовою освітньою програмою 

закладів загальної середньої освіти розробленою під 

керівництвом Р.Б. Шияна, затвердженою наказами МОН 

України від 08.10.2019 № 1272;

 для 3-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів 

загальної середньої освіти розробленою під керівництвом 

Р.Б. Шияна, затвердженою наказами МОН України від 

08.10.2019 № 1273;

 для 4-х класів – за Типовими освітніми програмами 

закладів загальної середньої освіти І ступеня, 

затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 № 

407 таблиця 1;

 для 5-9-х класів – за Типовими освітніми програмами 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, 

затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 № 

405 таблиці 1 (5-6 кл.) 10 (7-9 кл.);

 для учнів 8-Б класу з інклюзивною формою навчання –за 

Типовими освітніми програмами закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом 

МОН України від 20.04.2018 № 405 таблиця 1.



Освітнє 

середовище







Результати успішності учнів

ЗОШ №81 

за 2019-2020 навчальний рік

(за кількістю учнів)



Кількість учнів закладу освіти у конкурсах 

(за кількістю призових місць)



Якість участі учнів закладу освіти у ІІ (районному) 

етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін 



Закінчення 2019/2020 

навчального року

свідоцтво про базову загальну 

середню освіту    отримали 25 

учнів

свідоцтво про повну загальну 

середню освіту    отримали 18 

учнів

похвальним листом 

нагороджено 11 учнів



Організація харчування 

в 2019-2020 навчальному році

Всього 
охоплено 

учнів 
усіма 

видами 
харчуван

ня

Охоплення учнів гарячим харчуванням
(% від кіл-ті учнів відповідного 

ступеню)

З них дітей пільгових категорій і відсоток загальної 
кількості дітей за категоріями

Всьго
охоплено

Учнів

1-4 класи 5-9 
класи

10-11 
(12) 

класи

Діти 1-4 
з 

малозаб
езпечен
их сімей

Учні з 
особливи

ми 
потребам
и в спец. 

та 
інклюзив

них 
класах

Діти-
сироти 

позбавле
ні 

батьківсь
кого 

піклуванн
я

Інші
(за рішенням 
місцевих рад)

К-

сть

% К-

сть

% К-

сть

% К

-

с

т

ь

% К-

сть

% К-

ст

ь

% К-

сть

% К-

ст

ь

% К-сть %

312 98,

1

158 100 147 97,4 9 6,2 2 9,

5

2 100 3 100 8 100 Учасників

АТО-10

100



Охоплення учнів 

позашкільної освітою 
Залучення дітей соціально незахищених категорій до

позашкільної освіти

Одним із напрямків роботи школи є забезпечення соціальної

підтримки дітей пільгових категорій тому постійним є

виявлення, облік та створення умов для їх навчання, виховання і

розвитку.

Відповідно до плану роботи школи, на початок навчального року

в вересні місяці, проводиться облік дітей і сімей, які потребують

соціальної підтримки, під час якого складаються соціальні

паспорти класів, оновлюється банк даних дітей. В 2018-2019

навчальному році на обліку знаходились наступні категорії:

 діти-сироти, позбавлені батьківського піклування – 8;

 діти з багатодітних сімей – 19 сімей, дітей в них 43;

 діти-інваліди – 8;

 діти матерів-одиначок – 2;

 діти із малозабезпечених сімей – 2 сім’ї, 4 дітей;

 діти з сімей, що потрапили у складні життєві обставини – 2;

 діти осіб учасників бойових дій – 11;

Станом на 01.06.2019 року в школі навчалось 67 учень соціально

незахищених категорій. Учні вищезазначених категорій

залучалися до всіх планових форм роботи та до участі у

позашкільних святах.

67 учнів що становить 21% зазначеної категорії. Діти відвідують

танцювальний, технічний гуртки, відвідують гурток малювання,

гурток рукоділля, займаються Спасом.



Робота школи щодо профілактики 

правопорушень та попередження 

негативних проявів в поведінці учнів. 

Подолання злочинності серед неповнолітніх є важливим завданням педагогічного

колективу школи.

Робота адміністрації та педагогічного колективу з профілактики правопорушень,

злочинництва, бродяжництва серед неповнолітніх була побудована згідно з міським

планом заходів із протидії злочинності та профілактики правопорушень, забезпечення

публічної безпеки та порядку на території Запорізької області на 2018– 2021 роки.

Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження

злочинності серед неповнолітніх розглядалися на нарадах при директорові, засіданнях

ШМО класних керівників (керівник – Процюк І.Д.). Плідно співпрацювали з

батьківською громадськістю.

Долучались до роботи з учнями представники патрульної поліції ознайомили учнів

з таким поняттям, як "особиста відповідальність" та за допомогою презентації розповіли

про випадки особистої відповідальності у тій чи іншій ситуації. Бесіди, спрямовані на

формування у дітей правосвідомості поведінки, знань щодо безпечної поведінки та

набуття навичок здорового способу життя.

Протягом звітного періоду працювала Рада профілактики правопорушень (керівник

– Іщенко Л.К., заступник директора з НВР), яка проводила роботу з учнями, що

потребують уваги з боку педагогічного колективу таких що можуть порушувати Єдині

педагогічні вимог до учнів школи, мають пропуски занять без поважної причини. До

таких учнів вживали заходів щодо запобігання негативних проявів в підлітковому

середовищі. (профілактичні бесіди)

Станом на кінець 2019-2020 навчального року на внутришкільному обліку не

перебувало жодного з учнів, що свідчить про постійну увагу до учнів з боку

педагогічного колективу, соціального педагога та шкільного психолога.



Кількісний та якісний склад 

педагогічного колективу в 

2019-2020 навчальному році за 

кваліфікаційними категоріями



Фахове зростання 

за 2019-2020 н.р.

НУШ – 13 педагогічних 

працівників

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА- 5

тренінги, вебінари - 21

КУРСИ ПРИ КЗ “ЗОІППО” - 3



Участь вчителів закладу освіти 

у фахових конкурсах 

 Восьма Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти

- 2017» - Приходько Л.О., вчитель фізичної культури,

Ісаєва І.М., вчитель образотворчого мистецтва - Диплом за

«Вагомий внесок у розвиток освіти Запорізького краю».

 «Класний керівник року» Гаркуша Т.П., класний

керівник 11-А класу, посіла ІІІ місце.

 Міська виставка педагогічних технологій:

• 2015/2016 н.р. – 3 учасника – 3 диплома переможця

(міський етап)

• 2017/2018 н.р. – 2 учасника – 2 сертифікати учасника

(міський етап)

• 2019/2020 н.р. – 6 учасників – 2 диплома переможця

(міський етап)

 Обласний етап конкурсу «Освіта Запорізького краю» -

ІІ та ІІІ місця (2 учасника)



Сильні сторони:

1. Модернізація освітнього середовища.

2. Якісний та віковий склад педагогічного колективу.

3. Висока результативність на районному та обласному етапах

Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін.

4. Створення інформаційного простору.

5. Розширені можливості позаурочної та позашкільної

діяльності здобувачів освіти на базі закладу.

6. Дієва система національно-патріотичного виховання.

7. Екологічне виховання.

8. Тісна співпраця з батьками здобувачів освіти.

9. Створення атмосфери родинних, домашніх відносин в

усьому закладі.

10. Всебічний розвиток кожної дитини.

SWOT-аналіз



СЛАБКІ СТОРОНИ:

1. Низький рівень мотивації до навчання

частини учнів закладу.

2. Відсутність спортивного майданчика.

3. Зношеність інженерних споруд, будівлі,

території закладу.

4.Відсутність вільних навчальних приміщень

для створення ресурсної кімнати та кімнати

для ГПД.

SWOT-аналіз



1. Функціонування на базі закладу «Осередку «Спас-

Вихор»», який діє з 2014 року.

2. Співпраця з німцями-менонітами:

- зустрічі з нащадками із Канади;

- з представниками Благодійного фонду

«Менонітський центр»;

- збереження пам’ятки архітектури міста: школа

побудована в 1895 році.

3. Співпраця зі спонсорами.

4. Зв’язок з ВУЗами Запоріжжя.

Можливості



Депутатський  фонд

 За рахунок коштів спеціалізованого
депутатського фонду міської ради на 
2020 рік виділено:

 Реконструкція каналізаційної системи 
460 000

 Встановлення металопластикових 
дверей у туалетах закладу - 40 000

 Інтерактивні дошки для навчальних 
кабінетів-50 000

 Встановлення вбудованої шафи каб. 
№29 -5000

Придбання  лінолеуму каб. №29-10 000



Благодійний Фонд 

«Менонітський центр»

Придбання та встановлення 

металопластикових вікон у 

кабінет інформатики
34 000 грн

Капітальний ремонт 

приміщення старої будівлі 

45 000 грн


