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Аналіз структури і мережі школи

за минулий навчальний рік 
На кінець навчального року у 

школі навчалось 962 учні.
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Початкова ланка Середня ланка Старша школа

Відкрито 34 класів:



Кадрове забезпечення 

навчального закладу
Кількість педагогічних 

працівників (за віком):
Кількість педагогічних
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до 30 років 31-40 років

41-50 років 51-54 роки

55-60 роки Понад 60 років
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До 3-х років 3-10 років

10-20 років Більше 20 років 



Кількість педагогічних працівників

(за категоріями і педагогічними званнями): 
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Учитель-методист Старший учитель Вища категорія

І категорія ІІ категорія Спеціаліст



З 1 вересня 2020 року 87 учнів 1-их класів, 
90 учнів 2-х класів та 111 учнів 3-х 

класів нашої школи розпочали навчання 
за новою освітньою програмою, 

розробленою під керівництвом Р.Б. 
Шияна,  учні 1-А, 2-А, 3-А працюють за 

освітньою програмою, що реалізовує 
інтегровану освітню ситстему для 

початкової школи А.Д. Цимбалару «Світ 
чикає крилатих» .



Результативність навчання

За статистичними даними на кінець  

2020-2021 навчального року  у 1- 11 класах 
навчалося  962 учнів.

Оцінювання учнів 1-3 класів здійснюється 
формувальне із зазначенням успіху у свідоцтво  

досягнень. (289 учнів)

Оцінювалося – 673 учнів 4-11 класів.



Навчальний рік Оцінювання навчальних досягнень учнів Середній бал

В % Д % С % П %

2016- 2017 64 13 181 37 231 48 13 3 8,6

І семестр 2017-

2018

59 11,5 192 37,5 234 48 27 6 8,6

2017-2018 77 15 187 36,4 231 45,0 19 3,7 8,5

І семестр

2018-2019

67 12,5 195 35,7 264 48,4 24 4,4 8,6

2018-2019 83 15,3 171 31,6 257 47,5 24 4,4 8,6

І семестр 2019-

2020 

42 7,3 214 37,3 281 48,8 38 6,6 8,5

2019-2020 78 13,5 216 37,5 275 47,8 4 0,6 8,7

І семестр

2020-2021

62 9,1 248 37 330 49 33 4,9 8,5

2020-2021 87 13 266 39,5 313 46,5 7 1 8,6



Середній бал навчальних досягнень 

учнів по класах:
4-А 8,6 7-Б 8,4

4-Б 8,5 7-В 8,3

4-В 8,6 8-А 8,0

5-А 9,3 8-Б 8,3

5-Б 9,3 8-В 8,7

5-В 8,8 9-А 9,6

5-Г 8,0 9-Б 8,7

6-А 9,1 9-В 6,7

6-Б 8,1 10-А 9,7

6-В 8,1 10-Б 7,4

6-Г 8,1 11-А 9,7

7-А 8,7 11-Б 8,7



Робота з обдарованими учнями
• У І  міському (відбірковому) етапі XXIII літературного конкурсу 

«Проба пера» 

• У літературному конкурсі серед дітей та молоді, який
проводився відділом молоді та спорту Охтирської міської ради 
на тему «Мрії про майбутнє» 

• У VII міському відбірковому конкурсі читців, присвяченому
пам`яті Т.Г.Шевченка

• У Всеукраїнському відкритому марафоні з української мови
імені Петра Яцика, що проходив на платформі
«HUMAN»

• У Всеукраїнському інтернет-конкурсі «Лайфхаки з української
мови» 

• У Всеукраїнському конкурсі «150 імен Лесі Українки» від
проєкту «На Урок» 



• Приходько В.І. підготувала своїх вихованців до участі 
у фестивалях-конкурсах

• Було організовано участь  учнів 5-7 класів у 
Всеукраїнській грі з англійської мови “Puzzle-2021” 

• У VІІІ Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На Урок» з
інформаційних технологій

• Учні початкових класів були учасниками
Всеукраїнський інтерактивних конкурсів: «Колосок» 
,«Кенгуру»,«Соняшник»,«Бобер»

• у міському патріотичному онлайн-конкурсі
відеороликів «України – це ми»

• У VІІІ міському конкурсі дитячої творчості
«Подаруємо малятам небезпечні новорічні свята» 

• У Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі
мистецтв «Творча країна СНАУ»



Організація дистанційного 

навчання під час карантину
Для здійснення обміну навчальними матеріалами 

кожен вчитель працював на платформі  Teams та 
міг самостійно обирати форму, методи, технології і 

засоби організації дистанційного навчання, що 
відповідають освітній програмі із застосовуванням 

будь-яких пристроїв та інструментів, зокрема 
мобільного телефону, а також розміщення 

навчальних матеріалів на вебсайті школи, в тому 
числі відео-уроки або гіперпосилання на них.    

Розклад занять та робочий час вчителів в 
дистанційному режимі було встановлено у 

відповідності до розкладу навчальних занять та 
поточного режиму роботи школи. 



Організація роботи з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності
Впродовж року класними керівниками 

проводились бесіди з питань попередження 
травматизму серед учнів, були проаналізовані 

випадки побутового травматизму, питання 
травмування розглянуто на нарадах при 

директорові та на засіданнях педрад. Було 
проведено тижні безпеки життєдіяльності та 

безпеки дорожнього руху, школа брала активну 
участь у Всеукраїнському рейді «Увага! Діти 

на дорозі». 



Матеріально-технічне 

забезпечення
Упродовж 2020-2021 навчального року за бюджетні кошти для 

школи придбано: 

• необхідні меблі, 

• дидактичні матеріали та обладнання, 

• комп’ютерне обладнання,

• інструменти та матеріали для проведення ремонтних робіт, 

• господарський інструмент, 

• шкільна документація, 

• канцтовари, медикаменти.  

• оновлені затишні класи  та коридори чекають  на  учнів.

• обладнано нові зони відпочинку для учнів старших класів. 
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Атестація педагогічних працівників 
У 2020-2021 навчальному році атестувалось 9 педагогів. 

 кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання 

«старший вчитель» підтверджено 2 вчителям;

 кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та встановлено 

педагогічне звання «старший учитель» - 1 вчителю;

 кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» підтверджено 1 

вчителю, 

 підтверджено  «спеціаліст першої категорії» - 1 вчителю, 

 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 1 

вчителю, 

 присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 2 

педагогам

 кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» підтверджено 2 

вчителям, присвоєно - 1 педагогу. 



Організація харчування та медичного 

обслуговування 

учнів і педагогічних працівників.

У 2020-2021 н.р. безкоштовне харчування було 

організовано для 367 учнів початкової школи, 

55 дітей пільгових категорій. З в школі 

запроваджено «Дабл-меню». 



Надання соціальної підтримки та допомоги 

дітям, які потребують особливої соціальної уваги 

та підтримки
В школі у 2020-2021 навчальному році навчалися 224 дитини, які 

потребували особливої соціальної уваги та підтримки, а саме:

o 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

o 17 учнів з інвалідністю, 

o 73 дитини з багатодітних сімей, 

o 19 дітей з малозабезпеченої сім’ї, 

o 6 дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, 

o 1 дитина з сімей загиблих учасників АТО та

o 73 дитини, батьки яких є учасниками АТО. 



Виховна робота 



Дякую за 

увагу!


