
КЗО СШ № 134 ДМР

Підсумки
освітнього процесу

у І семестрі та 
організація освітнього

процесу у ІІ семестрі
2022/2023 н.р.

07.02.2023



КОРИГУВАННЯ семестрових балів

Клас Кількість 

учнів
Предмет /

кіл-сть учнів

Результати 

коригування

6 3 Франц.мова-3 Підвищили-2
Понизили-1

8 2 Історія України-2
Всесвітня історія-1

Понизили-2
Підтвердили -1

9 1 Хімія -1 Понизили-1

10

4

Англ.мова-2 Підвищили-1
Понизили-1

Правознавство -2 Підтвердили-2

Всесвітня історія-2 Підвищили-2

Історія України-1 Понизили-1

Інформатика -1 Підвищили-1

Географія -1 Понизили-1

10 Підвищили-6

Підтвердили-3

Понизили-7



!!!ВІДТЕРМІНУВАННЯ семестрових балів

Клас Кількість учнів Кількість предметів

5

0 0

1 1

1 1

2 6

8 12

5 1

6

6 3

1 2

0 0

4 2

4 2

3 3



ВІДТЕРМІНУВАННЯ семестрових 
балів
Клас   Кількість 

учнів

Кількість 

предметів

Клас Кількість 

учнів

Кількість 

предметів

7

1 1 8 5 6

16 8

9

12 2

9 9 16 2

2 4 14 1

5 7 2 7

2 3

10

7 7

8

4 5 2 2

15 8

11

0 0

4 1 5 4

7 1 відтерміно

вували
163



Результати участі учнів 
КЗО СШ № 134 

у  ІІ етапі  
Всеукраїнських 

олімпіад з навчальних 
предметів



Предмет Кількість місць Всього

історія

правознавства

1

2                          

1

4

іноземна мова:

англійська

французька

німецька

1

1

1

3

українська мова та література

Конкурс ім. П. Яцика 1

1

2

математика 1

1

2

фізика 1

1

1
3

трудове навчання 1 1
Хімія /Мала академія наук/ 1 1

Всього : 16 призових місць



Дистанційне навчання дітей з ООП
9 учнів – 8 класів

Дитина

Вчитель
онлайн

Корекційні 
педагоги
Онлайн/
офлайн

Батьки
Консультац
ії офлайн/

онлайн

Клас
онлайн



Організація освітнього процесу у ІІ семестрі
в умовах правового режиму воєнного стану



• Відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 17.08.2022 р №55/26 
«Про організацію освітнього процесу у закладах освіти, підпорядкованих 
департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради» освітній 
процес у закладах освіти м. Дніпра організований за дистанційною формою 
навчання.

• Наказ по школі № 1 від 01.09.2022: 

• дистанційне навчання;

• організацію освітнього процесу з використанням технологій
дистанційного навчання;

• враховуючи, наявність у закладі тимчасового укриття, урегульовано
дистанційну роботу працівників .





2 платформи для
асинхронного та

синхронного
навчання









ОЦІНЮВАННЯ

учнів 6-11-х класів

Види оцінювання

Поточне

Тематичне

Семестрове

Річне 

ДПА 

НМТ

Документи про освіту 
(4,9,11 кл.)







Вкладка «успішність» 

(так її бачать учні й батьки)

Вкладка «щоденник» 

(так її бачать учні й батьки)





Результати опитування батьків СШ №134 
щодо якості організації

дистанційного навчання в школі
1 -11 класи



5-11 класи

1-4 класи



5-11 класи

1-4 класи



5-11 класи

1-4 класи



5-11 класи

1-4 класи



Рекомендації 
вчителям за 
результатами 
опитування 
батьків/учнів
(місто Дніпро )

✓ Здійснювати відеозаписи уроків та їх розміщення на 
електронних освітніх платформах, обраних закладом 
освіти для організації дистанційного навчання, 
напередодні проведення уроків з метою надання 
можливості перегляду учнями  програмового 
матеріалу у будь - який час.

✓ Посилити контроль за організацією освітнього процесу, 
зокрема щодо:

- проведення занять;

- призупинення уроку під час оголошення повітряної 

тривоги;

- своєчасного та систематичного заповнення електронних 

журналів;

- дотримання вимог Санітарного регламенту для закладів

загальної середньої освіти в частині безперервної роботи з

технічними засобами навчання.

✓ Здійснювати моніторинг результатів навчання учнів з 
метою   своєчасного виявлення прогалин у засвоєнні  
навчального матеріалу та відповідного коригування освітніх 
планів.

✓ Забезпечити виважений підхід до обсягу та терміну 
виконання домашніх завдань та інших видів самостійної 
роботи учнів. 



Предмети 
фізкультурного 
циклу, художньо 
– естетичного 
циклу

Дозовані д/з, з 
коротким 

роз’ясненням

Взаємозалікове
оцінювання 
(співпраця з 

класним 
керівником),

Індивідуальні
консультаціі з 

учнями 
(індивідуальний 

підхід)



Організація роботи 
вчителів 

за дистанційними 
технологіями 

у ІІ семестрі в 
умовах правового
режиму воєнного
стану



Міжнародна Угода:

4 класи (французька мова, як 

основна іноземна),

!!!!класів (французька мова, як 

друга іноземна мова),

2 вчителя французької мови 

(основні працівники)

Співпраця (Alliance Française de

Dnipro)

https://afdnipro.com.ua/


Робота
практичного

психолога школи
в умовах

дистанційного
навчання



Соціально-педагогічна та просвітницька діяльність, 
інформування учасників освітнього процесу з питань 

збереження  психічного здоров’я
Практичний психолог – методист –

завжди готова підтримати і допомогти

Залучені усі педагогічні працівники: вчителі-
предметники, класні керівники, медичний 
персонал.

Особлива увага:

• учні 1,5,10 класи та новостворені 
класні колективи,

• діти  ВПО (внутрішньо 
переміщені),

• діти, батьки яких знаходяться на 
фронті,

• діти із сімей, які знаходяться у  
СЖО,

• діти з ООП

• учні і дистанційне навчання





Медична
служба школи

• Шкільний лікар:

• Осіпова Валентина Василівна
(щодня - 8.00 - 16.00),

• Медичні сестри:

• Свинаренко Інна Миколаівна

(за графіком з 15.00-19.00),

Янковська

• Олена Вікторівна (неділя )  



Фінансова звітність 

І семестр 2022/2023 н.р.



Матеріально-
технічна база 

Пункту 
Незламності
на базі школи

за вересень-
грудень 2022 

року

Бюджетний кошт 
– 638 377.25 грн.: лави -233 тепловентилятори -

49 

шанцевий 
інвентар

Вогнегасники

37

бутильована
питна вода -

134

кава, чай, 
цукор

одноразові 
стакани

туалетний 
папір- 360

рідке мило –
6б. по 5л

паперові 
рушники -336

вхідні двері, 
(безкоштовно)

допомога дит. садка 
№21  - дитячий 

манеж, дитячі іграшки 



Звіт

за вересень 2022 – січень 2023 рік

№ з/п
Заходи

Кошти БФ, грн. Бюджетні 

кошти,грн

1

Придбання миючих засобів та господарські 

товари                                                                               

(засіб для миття підлоги, засіб чистячий, засіб від 

вапняного нальоту, наліпки, мило рідке, 

шпінгалети, дзвоник дверний акумуляторний, 

батарейки)

3687,60

2 - Придбання будівельних матеріалів

(скоч, колор, сітка оцинкована, шурупи, замок 

навісний, фарба водоемульсійна)

4018,60

3 - Придбання електротоварів:

(стартери, люмінесцентні лампи, розетки)
664,00

4 - Ремонт та обслуговування орг.техніки 3299,00

5 - Покос трави (бензин, ліска, масло) 727,00

6 Отримання: Інтерактивна панель Prestigio

MultiBoard 65" 116500,00

7
- Ноутбуки LENOVO ChromeBook 300e (9 шт)

49162.14



8

- Обладнання пожежної сигналізації
129856,01

9

- Тепловентилятори (49шт)
191100,00

10

- Вогнегасники (33шт)
28050,00

11

- Лава для сидіння (223шт)
417177,25

12
- Вода питна «Скіфська криниця»(134бут)

1345,36

Всього:       12 396,2 933 190,76

Благодійні кошти:

Планшети SAMSUNG Tab S6 Lite (6шт – Корея)

Стіл (10-ти секційний)

Шафа плательна

55156,50
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