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Місія закладу освіти: 

щасливий, вмотивований учень, 

який постійно слідкує за 

власним здоров’ям, пізнає світ 

та всебічно розвивається 



Цінності закладу освіти 

 відкритість; 

 доступність; 

 цілеспрямованість; 

 дитиноцентризм; 

 співпраця; 

 сімейне коло; 

 саморозвиток. 

 

 

 



Наше  сьогодення 



Освітнє середовище 









Кількісний та якісний склад 

педагогічного колективу 
 В закладі освіти працює 31 педагогічний працівник. 

 Вищу освіту мають – 30 педагогів. 

 Продовжують підвищувати освітній рівень – 1 педагог. 

 Мають «вищу» кваліфікаційну категорію – 17 педагогів. 

 Мають «першу» кваліфікаційну категорію – 5 педагогів. 

 Мають «другу» кваліфікаційну категорію – 3 педагога. 

 Мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 6 педагогів, 
які ще не проходили атестацію. 

 Мають педагогічне звання «учитель-методист» – 4 

 Мають педагогічне звання «психолог-методист» – 1 

 Мають педагогічне звання «старший учитель» – 7 

 Бібліотекар - «провідний спеціаліст». 

 

 



Учнівські  контингенти 

 Спроможність закладу – 239 учнів. 

 Наявні контингенти – 331 учень. 

 Класів – 15. 

 Середня наповнюваність класів – 23 учні. 

 Класів з інклюзивним навчанням – 8. 

 Учнів з інклюзивним навчанням – 21. 

 Учнів під педагогічним патронажем – 8. 



Кількість учнів закладу освіти у конкурсах (за кількістю 

призових місць) 

2015/2016 н.р. 2016/2017 н.р. 2017/2018 н.р. 2018/2019 н.р. 2019/2020 н.р. 
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Районний етап Міський етап Обласний етап Всеукраїнський етап 



 Районний етап Конкурсу, присвяченого Дню працівників освіти «З учителем 
у серці» – ІІІ місце . 

 ХХ Міжнародний конкурсу з української мови ім. Петра Яцика – ІІІ місце. 

 Х Міжнародний мовно–літературний Конкурсу імені Тараса Шевченка у 
2019/2020 навчальному році – ІІІ місце. 

 Міська літературна гра «Лабіринт» – І місце. 

 Обласний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України – ІV місце.   

 ІІ (районний) етапу  ХІV Міських інтелектуальних змагань «Всезнайки» 
для учнів 3-4-х класів закладів освіти Дніпровського району – ІІІ місце. 

 Районний етапу  XІХ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 
«Об’єднаймося ж, брати мої!» – ІІ місце. 

 Міжнародний конкурс з англійської мови «Гринвіч»: золотий 
сертифікат: 7 учнів; срібний сертифікат – 6 учнів; бронзовий 
сертифікат – 13 учнів; 

 Програма обміну лідерів (FLEX) – ІІІ етап. 

 Конкурс з німецької мови «Орлятко»: Золотий сертифікат – 3 учня; 
Срібний сертифікат – 1 учень; Бронзовий сертифікат – 5 учнів. 

 

 



 Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер 2020»:  відмінний результат 5 учнів; 

добрий результат – 12 учнів; учасники – 3 учня. 

 Міжнародний конкурс з математики «Кенгуру»: відмінний результат – 10 учнів, 

добрий результат – 28 учнів. 

 Всеукраїнський конкурс «Геліантус»: диплом ІІ ступеня – 3 учні; диплом ІІІ ступеня 

– 5 учнів.  Диплом переможця на шкільному рівні – 12 учнів; 

 Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» брали участь 86 учнів: диплом 

переможця в початковій школі отримали 39 учнів; диплом ІІІ ступеня 

регіонального рівня  -7 учнів;  диплом ІІ ступеня регіонального рівня - 12 учнів; 

диплом І ступеня регіонального рівня - 6 учнів; диплом ІІ ступеня 

Всеукраїнського рівня - 2 учні;  

 Районний етапу конкурсу авторської дитячої і юнацької поезії та прози «Я – за єдину 

Україну!» – І місце. 

 Районний етапу Міжрегіонального фестивалю ораторського мистецтва «Заговори, щоб 

я тебе побачив» – ІІІ місце. 

 Районний етап IV Міського фестивалю «Мистецька пектораль» – ІІ місце. 

 Районний етапу Обласного фестивалю-огляду дитячої та юнацької творчості «Таланти 

твої, Запорізький краю!» – ІІІ місце. 

 



 Обласний конкурсі-виставка декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край» – ІІ місце. 

 Обласний фестиваль писанок «Писанковий рай» - І місце. 

 Районні змаганнях з фізичної культури «Перші кроки» - І місце.  

 Районні змагання з фізичної культури «Олімпійське лелеченя» – ІІІ місце. 

 Районна спартакіада «Круті ігри» – ІІ місце. 

 Районні змагання з настільного тенісу – ІІІ місце. 

 Спортивно-розважальна естафеті з перешкодами серед школярів «Kids athletics 

Games» – ІІ місце. 

 Міський турнір «Забий свій гол», від Запорізького футбольного клубу «Металург» – 

II місце. 

 Міський етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Cool Games»   (I віковий 

дивізіон) – І місце. 

 Обласний етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Cool Games» (I віковий 

дивізіон) – ІІІ місце. 

 Районний етапу конкурсу «Жива природа» міського екологічного проекту 

«Екологічний вектор» - ІІ та ІІІ місця. 

 Районний етап конкурсу «ДСНС очима дітей. Обери життя» – ІІІ місце. 

 



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 

часника)  

 



Якість участі учнів закладу освіти у ІІ (районному) етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін  

2015/2016 

н.р. 

2016/2017 

н.р. 

2017/2018 

н.р. 

2018/2019 

н.р. 

2019/2020 

н.р. 

34 38 40 
35 

33 

52,0% 53,2% 55,6% 
40,0% 

51,5% 

Кількість учнів 

% Якості участі учнів школи у ІІ (районному) етапі  Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 



Навчання дітей з особливими 

освітніми потребами 



Шкільне  життя 











SWOT-аналіз  

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. 



Можливості 
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. 

 



Загрози 
1. Плинність кадрів. 

2. Міграція населення. 

3. Відсутність фінансування закладу освіти. 

4. «Соціокультурна пустеля» на території обслуговування. 

 

 



Шляхи оновлення освітнього процесу 

Нове освітнє 
середовище 

закладу освіти 

Нові 
критерії та 
механізми 

оцінювання 

Teambuilding 



Освітнє 
середовище 

закладу 
освіти 

усвідомлення 
власної 

ідентичності 

почуття 
належності 

до освітнього 
процесу 

забезпечує 
комфортними 
і безпечними 
умовами для  
навчання та 

праці 

вільне від 
будь-яких 

форм 
насильства 

формує 
інклюзивний, 
розвивальний 

та 
мотивуючий 

освітній 
простір 

надає 
відчуття 
фізичної 
безпеки 

надає 
відчуття 

емоційної 
безпеки 



Teambuilding 
 

Колективна 
освіта 

Програми, що 
стимулюють 

розвиток учнів 

 
 

Визначення 
індивідуальних 
стилів навчання 
і пристосування 
до них освітніх 

методик Навчання 
впродовж 

життя 

Визначення 
пріоритетів 

Відкритий розум і 
чітке формування 

думки 

Наскрізний 
процес виховання 



Наявність стратегії 
розвитку, формування 

системи управління 

Формування відносин 
довіри, прозорості, 

дотримання етичних 
норм 

Забезпечення 
колегіальності, 

конструктивності, 
прозорості управління 

Збереження та 
розвиток матеріально-

технічної бази 

Формування та 
забезпечення 

реалізації політики 
академічної 

доброчесності УПРАВЛІНСЬКІ 

ПРОЦЕСИ 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№81 Ефективна кадрова 
політика, забезпечення 

можливостей 
професійного зростання 



Оцінювання педагогічної діяльності 

вчителів закладу освіти 

Ефективне планування своєї діяльності 

Постійне підвищення професійного рівня і майстерності 

Ефективна комунікації з усіма учасника освітнього 
процесу 

Дотримання академічної доброчесності 



Нова система оцінювання здобувачів освіти 

Я - вчора Я - сьогодні 
Що я зроблю 

завтра 



Етапи реалізації 

2020-2022 

• Створення нового освітнього 
середовища 

2022-2024 
• Виконання плану розвитку 

2024-2025 
• Якісна допрофільна освіта 



Експрес оцінка 
освітнього закладу 

основними 
учасниками 

освітнього процесу 
на відповідність 
еталонній моделі 

Системний аналіз і 
планування змін в 
освітньому процесі 

Забезпечення 
освітнього закладу 

ресурсами для 
навчання, 

моніторингу та 
оцінки 

Впровадження, 
моніторинг, оцінка 

заходів щодо 
вдосконалення 

освітнього процесу 

Напрями реалізації стратегії розвитку 



Розвиток 
предметних 

компетентностей 
для реалізації 

моделі 
випускника 

закладу освіти 

Інтеграція 
освітнього 
процесу: 
навчання-

виховання-
саморозвиток 

Вдосконалення 
системи 

самоосвіти всіх 
учасників 
освітнього 

процесу 

Створення 
платформи для 

реалізації та 
інтеграції 
освітнього 

процесу 

Залучення 
фахівців-

новаторів до 
оновлення 
освітнього 

процесу 

Мультимедійна 

модель 

освітньої 

системи 



Очікувані результати 

Здоров’я та безпека дитини, 
здоровий спосіб життя 

Сімейні 
цінності 

Всебічний 
розвиток 

Уміння 
вчитися 

протягом 
життя 

Життєлюбність, 
життєрадісність 



Випускник 
гімназії – 

гармонійно 
розвинена 

особистість 

Відповідально 
ставиться до 

власного 
здоров’я, уникає 

шкідливих 
звичок 

Освічена і 
вихована 

Інформаційно-
комунікативна 

Конкурентоздатна 

Екологічно 
гуманна 

Патріот, 
громадянин 

Професійно 
орієнтована Здатна до 

самовдосконалення 
і розвитку 

Самодостатня 

Компетентісна 

Соціально 
зріла Творча, 

креативна 


