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пропроробленуроботуза2020-2021навчальнийрік

В минулому2020-2021навчальномуроцівсяроботаколективу
школи була спрямована на виконання нормативно-правових
документів,якірегламентуютьдіяльністьшколи:

- КонституціюУкраїни
- ЗаконівУкраїни«Проосвіту»,«Прозагальнусереднюосвіту»;«Про

охоронудитинства»;
- Державногостандартузагальноїсередньоїосвіти;
- Державногостандартупочатковоїосвіти;
- НаціональноїдоктринирозвиткуосвітиУкраїнинаХХІстоліття;
- Концепціїпрофільногонавчаннявстаршійшколі;
- Деклараціїправдитини;
- Деклараціїправлюдини;
- Кодексузаконів«ПропрацюУкраїни»;
- Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного

виховання дітей імолодіта методичних рекомен6дацій щодо
національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх
навчальнихзакладах;

- наказівтарозпорядженьМОНУкраїни;
- розпорядженьЗакарпатськоїОДА,Ужгородськоїрайонноїрадита

Холмківськоїсільськоїрадизпитаньосвіти;
- виконанняположеньОсвітньоїпрограмиСторожницькоїЗОШ І-ІІІ

ступенів;
- на розбудову нового освітнього середовища,вдосконалення

професійноїмайстерностіпедагогів,покращенняякостінадання
освітніх послуг, забезпечення національно-патріотичного
вихованняздобувачівосвіти.

Структура роботи школи була визначена наказом по школі«Про
організацію методичної роботи на 2020-2021 н.р.», в якій
враховувалися індивідуальніможливостівчителів,їх методична
підготовка, професійний рівень, матеріальна база школи. Всі
складовіосвітньогопроцесубулитіснопов’язанітавзаємодіялиміж
собою,діяли зєдиною метою – досягнення кращихпоказників
освітнього та виховного процесу.Робота була спрямована на
підвищеннярівняметодичноїпідготовкипедагогів,наопрацювання
методичноїтеминадякою працювавпедагогічнийколектившколи.
Методична робота реалізовувалась через колективні,груповіта
індивідуальніформироботишколи:
- педагогічнарада;
- методичнарада;
- предметніцикловіоб̓єднанняпедагогів;
- психолого-педагогічнийсемінар;
- методичнітижні;
- заходів,спрямованихнавдосконаленняосвітньогопроцесу;



- роботазмолодимивчителями;
- роботазобдарованимиздобувачамиосвіти;
Вшколіпрацювалитакігромадськіорганізації:
- радашколи;
- профспілковийкомітет;
- батьківськийкомітет;
- учнівськесамоврядування.

Для забезпечення якісного освітнього процесув школів минулому
навчальномуроціфункціонували:

- бібліотека;
- спортивнийклас;
- спортивниймайданчик;
- шкільнаїдальня;
- ігровиймайданчикдляучнів1-4класів;
- кабінетінформатики;
- навчальнікабінетидляучнів1-4класів,дляучнів5-11класів.

Вшколіпрацюваликабінетисловацькоїмови,фізики,українськоїмови,
початковихкласів.

Враховуючи наявність в с.Сторожниця національноїменшини
словаків,напідставізаявбатьківвминуломунавчальномуроці,учні1-
11класівмалиможливістьвивчатисловацькумову.Длязабезпечення
рівногодоступудоякісноїосвіти,напідставівідповіднихдокументів,
було організовано навчання за індивідуальною формою для осіб з
особливимипотребами.

У минулому навчальному роціпедагогічний колектив школи
працював над науково-педагогічною проблемою «Формування
професійної компетентності педагогів як умова розвитку й
самореалізаціїособистостіучня».На засіданніпедагогічноїради в
жовтні2020рокубулочітковизначеномету,завдання,змістроботи
педколективу під час першого етапу роботи над даною темою та
визначеноочікуванірезультати.

Вминуломунавчальномуроцівшколінавчалося156учнів в11
класах,працювали двігрупи продовженого дня,мова навчання –
українська.Освітнійпроцесушколізабезпечували23працівниківзних
1-заслужений працівник освіти,4 – мають педагогічне звання
«вчитель-методист»,7– звання«старшийвчитель»іншімаютьвищу,
першу,другутакваліфікаційнукатегорію«спеціаліст».

Протягом жовтня-листопада2020року вшколібулопроведено
моніторингове дослідження рівня професійної компетентності
педагогічнихпрацівників.Умоніторинговомудослідженнівзялиучать
20педагогівта60учнів5-11класів.Зарезультатамимоніторингубуло
підготованозвіттавидановідповіднийнаказпошколі.

З метою вивченнястануорганізаціїдистанційного навчанняв
умовахкарантинусічні2021 рокубуло проведено анонімнеонлайн
опитуванняпедагогів,здобувачівосвітитаїхбатьків.Зарезультатами
опитування було підготовлено аналітичну довідку щодо організації
освітнього процесу за технологіями дистанційного навчання в І



семестрі 2020-2021 н.р. та розроблено рекомендації щодо
удосконалення освітнього процесушляхом використання технологій
дистанційного навчання на випадок карантину.Для вдосконалення
дослідження стану освітнього процесу та його корекціїв школі
здійснювавсямоніторингзтакихпитань:

- навчання учнів початкових класів з української мови та
математики;

- рівеньнавчальнихдосягненьучнів5-11класівзукраїнськоїмови,
математики,історіїУкраїни,іноземноїмови;

- роботагруппродовженогодня;
- наявністьспортивногоінвентаря;
- наявність книжок для організації дозвілля школярів у

позаурочнийчас.
Результати цихмоніторинговихдосліджень оформленінаказами по
школі.

Відповідно до плану роботи школи було проведено онлайн
опитуваннявчителів,здобувачівосвітитаїхбатьківщодоорганізації
освітнього процесу в 2020-2021 році та виявлення питань які
потребуютьвдосконалення.В процесіанкетуваннябулоданооцінку
діяльностіколективушколизшестинапрямківроботитавизначено
сфери якіпотребують покращення.Побажання респондентів будуть
враховуватися при складанніплану роботи школи на 2021-2022
навчальнийрік.

В минулому навчальному роціна засіданніпедагогічноїради
розглядалисяпитанняпроблемного,організаційноготапідсумкового
характеру.Засідання педагогічних рад мало на метістимулювання
розвитку творчого потенціалу колективу, росту професійної
майстерності вчителів, вихователів, керівників гуртків, сприяння
формування атмосфери творчого пошуку,забезпечення підвищення
якостіосвітньогопроцесу.Навирішенняцихпроблембуласпрямована
іорганізаційнароботашкільнихМО таЦПО:МО вчителівпочаткових
класів, МО класних керівників, ЦПО вчителів природничо-
математичного циклу,ЦПО вчителів суспільно-гуманітарного циклу,
ЦПОвчителівхудожньо-естетичногоциклу.

ДіяльністьшкільнихМОбулаорганізовананаосновірічногоплану
роботишколи.КожнеМОпровелонеобхіднукількістьзасідань,робота
якихбудуваласязаокремимипланами.

Длявиявленнятворчихнахилівздобувачівосвіти,залученняїхдо
позакласної роботи протягом минулого навчального року було
проведено 7 предметних та методичних тижнів:початковоїшколи,
класногокерівника,Всеукраїнськийтижденьправа,тижденьпредметів
природничо-математичного циклу, художньо-естетичного циклу,
тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності,тиждень безпеки
дорожньогоруху.Інформацію пропроведенітижніможнапереглянути
насайтішколи.

Протягом минулого навчального року було організовано
наставництво досвідчених педагогів над молодими спеціалістами.



Роботумолодихпедагогів було спрямовано навиконання основних
завдань,уміннязастосовуватитеоретичнізнаннявконкретнійпрактиці,
набуття практичнихнавичок виховноїроботи зздобувачами освіти,
засвоєння різноманітних методів навчання,вивчення передового
досвіту,тощо.

Курсова перепідготовка педагогів школи відбувалася на базі
ЗакарпатськогоІППОзгіднозукладеним договоромтарічнимпланом
роботина202-2021н.р.

Атестаціяпедагогічнихпрацівниківпроводиласязгідно«Типового
положення про атестацію педагогічних працівників України»,плану
роботиатестаційноїкомісіїшколи.Атестацію пройшли4педагогияким
підтвердженовідповідністьприсвоєнійранішекваліфікаційнійкатегорії
тазванню «старшийвчитель»,двомпрацівникампідвищеновідповідні
кваліфікаційнікатегорії.

Педагогічніпрацівники школи приймали участь упрофесійних
конкурсах,конференціях,семінарах,виставках:квітень2021р.–утижні
громадськоїдіяльностів школі« Спільно.Сильно»;в реалізації
програми«Мріємотадіємо»,унауково-практичнійконференції«Молодь
вумовахновоїсоціальноїперспективи».

Протягом минулого навчального року проводилася робота по
залученню здобувачів освіти до науково-дослідницькоїдіяльності,
участіїхурізнихетапахтурнірів,конкурсів,змагань.Учениця8-гокласу
зайняла І місце в районному та обласному етапах конкурсу
образотворчого мистецтва на тему «Захисники України:історія та
сьогодення»,учень 5-го класу зайняв ІІмісце в обласному етапі
конкурсулітературнихтворівнатему«ЗахисникиУкраїни:історіята
сьогодення», учень 7 класу зайняв І місце у обласному етапі
Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея»,
учень 7 класузайняв ІІмісцев обласномуетапі конкурсу«Емоції
природи»,роботаучениці6класубулавключенадозбірникадитячих
творівтаотрималаІмісце.Зацю роботуученицяотрималаціннийприз
від консульстваСловацькоїреспублікивм.Ужгород.Командашколи
«Соколята»зайнялаІІмісцевІетапіВсеукраїнськоїдитячо-юнацької
військово-патріотичноїгри«Сокіл(«Джура»)».

Важливим напрямком в роботіпедагогічного колективушколи
булаізалишаєтьсяпрофілактикабулінгу.ВрамкахВсеукраїнськоїакції
«16 днів проти насильства» в листопаді2020 року адміністрацією
школибулопроведеноанкетуваннясередздобувачівосвіти5-11класів
«Проблемашкільногонасильства».Результатицьогоанкетуваннябули
обговоренінапсихолого-педагогічномусемінарінатему«Чомудитина
нехочейтидошколи».Булирозробленіконкретнірекомендаціїдля
покращеннявирішенняцихпитань.

Виховнароботав2020-2021н.р.буласпрямовананастворення
сприятливих умов для всебічного розвитку здобувачів освіти на
кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування
демократичного світогляду, засвоєння морально-етичних норм,
осмисленнясамовизначенняувиборіпрофесії,напропагандудуховних



надбаньукраїнськогонароду,вихованнялюбовідорідноїземлі,мови,
на формування правової культури, негативного ставлення до
протиправнихдій.

ВсявиховнароботавеласявідповіднодоЗаконівУкраїни«Про
освіту»,«Прозагальнусередню освіту»,Концепціїреалізаціїдержавної
політики у сферіреформування загальноїсередньоїосвіти «Нова
Українська школа»,Концепціїгромадянського виховання,програми
патріотичного виховання та інших нормативно-правових документів
прошколу.

Діяльність педагогів школи була спрямована на вирішення
виховноїпроблемишколи«Формуванняморально-духовної,життєво-
компетентноїособистості,якауспішносамореалізуєтьсявсоціуміяк
громадянин,сім’янин,професіонал».

Виховнаметавпланіроботиздійснюваласязатакимиосновними
напрямками:
-національно-патріотичневиховання;
-морально-естетичневиховання;
-екологічневиховання;
-превентивневиховання;
-формуванняздоровогоспособужиття;
-сприяннятворчомурозвиткуособистості;
-родинно-сімейневиховання:
-художньо-естетичневиховання.

Всікласнікерівники проводили роботу відповідно до планів
роботи за обраним напрямком та виховною проблемою,над якою
працювали протягом року.Плани роботи класних керівників були
затвердженіназасіданніМОкласнихкерівників.Впланахпередбачено
заходи щодо виконання національної програми «Діти України»,
Комплексноїпрограми профілактики злочинностіта бездоглядності,
«ПрограмипрофілактикиВІЛ-інфекції»таіншихдокументів.

Питання виховної роботи протягом року розглядалися на
засіданнях педагогічної ради школи, нарадах при директорі та
психолого-педагогічнихсемінарах.

Протягомрокубулопроведено4засіданняМОкласнихкерівників
на яких було розглянуто 15 питань покращення та вдосконалення
виховноїроботизздобувачамиосвіти.

Протягомрокувшколіпрацювало2ГПД дляучнів1,3(31учень)
та2,4класів(28учнів).

Відповіднодосоціальногопаспортушколившколінавчається1
дитинасирота,3дітейпозбавленихбатьківськогопіклування,3-діти-
напівсироти,3-діти зінвалідністю,3 дітей зособливими освітніми
потребами,26дітейзбагатодітнихсімей,19дітейзнеповнихсімей,2
дітейбатькиякихєучасникамиАТО та2дітейізсімейвнутрішньо
переміщенихосіб.

З метою створення умов для розвитку ітворчих здібностей
здобувачівосвітившколіпрацювалигуртки:«Юнийхудожник»,«Дзвінкі
голоси»,



«Джура»,«Безпека життєдіяльності»,«Народна творчість»,«Орігамі»,
«Людинаідовкілля»,«Природаіфантазія»,Тарнівецькумузичнушколу
відвідувало 18 учнів,хореографічний гурток«Нашафайта»20 учнів,
спортивнийклуб«СлованЙовро»-12учнів.

Протягом 2020-2021н.р.врамкахмісячників,тижнів,днів було
проведено 46 загальношкільних виховних заходів таких як День
Збройнихсил України,Деньпам̓ятігероївКрут,Деньпам̓ятіжертв
голодомору,ДеньЗахисникаУкраїни,Міжнароднийденьрідноїмови,
ДеньвідзначеннярічниціКарпатськоїУкраїни,Деньвишиванкитаінші.

Традиційнимившколісталивиховнізаходи«Безпечнеколесо»,
«Золотаосінь»,«Веселістартиюнихсоколят»,«Прощаннязбукварем»,
«Прощаннязпочатковою школою».У зв’язкузкарантином частина
виховнихзаходівбулапроведенавсистеміонлайн.

З метою формування в здобувачів освіти основ естетичної
культури,етичнихнорм іпринципів,розширенняїхньогосвітоглядуу
школібуло проведено 11 конкурсів малюнків серед яких:«Правила
знай,життязберігай»,«ЗахисникиУкраїни:історіятасьогодення»,«Стор!
Булінг»,«Нашпошукітворчістьтобі,Україно»таінші.

Здобувачіосвіти в минуломунавчальномуроцібрали участьу
районнихтаобласнихконкурсахдездобулиІ,ІІтаІІІмісця:«Малюнок,
вірш,листдомами»,«Зоологічнагалерея»,«Наш пошукітворчістьтобі,
Україно»,«Намалюйсвою мрію»таінші.Традиційнимистализаходив
школі:«Відсерцядосерця»,акція«Допоможиукраїнськимвійськовим».

Однією ізформ виховноїроботиєучнівськесамоврядування.На
засіданнях учкому протягом минулого навчального року було
розглянуто 24 питання.Члени учнівського самоврядування брали
участьушкільнихтапозашкільнихвиховнихзаходах,приділялиувагу
спілкуванню з молодшими здобувачами освіти, допомагали у
підготовцірізноманітнихсвят.

Відповіднодоплануроботившколіпроводиласяпрофілактична
робота з попередження правопорушень серед здобувачів освіти.В
школіпрацювалакомісіязпрофілактикиправопорушеньдоскладуякої
входили педагоги, здобувачі освіти, представники батьківської
громадськостітаправоохороннихорганів.Буласпланованароботаз
неблагополучнимита«важкими»родинами.

Шкільним психологом проводилосявивченнясоціальногостану
учнів,приділялася увага роботіз сім’ями,що опинилися в важких
життєвихумовах,здобувачамиосвіти,схильнимидоправопорушень,з
дітьми-сиротами,напівсиротамитаіншимикатегоріямивідповіднодо
законодавства.

На батьківських зборах, які проводилися протягом року
розглядалися питання про відповідальність батьків за навчання та
вихованнядітей,попередженняправопорушень,булінгу,попередження
шкідливихзвичок.

Протягом минулогонавчальногорокупошколібуловидано55
наказівпорізнихнапрямкахвиховноїроботи.

Планроботишколина2020-2021н.р.буввиконаний,однакмали



місце окремінедоліки:педагоги школи не взяли участь уконкурсі
педагогічноїмайстерності«Вчительроку»,бажаєпокращенняроботаз
обдарованимиучнями,залученняїхдоучастівпредметнихолімпіадах,
МАН.


