
31.08.2021 р. 

Комунальний заклад освіти  

«Спеціалізована школа № 134 гуманістичного навчання та виховання» 

Дніпровської міської ради 



Тема педагогічної ради  

 

«Підсумки роботи закладу у 2020/2021 навчальному році.  

 Забезпечення якості освіти у 2021/2022 навчальному році : 

сучасні виклики, стратегічні рішення». 

 

 



Порядок денний педагогічної ради 

31.08.2021 р.   

• 1. Про підсумки організації освітнього процесу 2020/2021 н.р., основні завдання та 
напрямки діяльності закладу освіти щодо підвищення якості надання освітніх 
послуг у 2021/2022 н.р.  

• 2. Про структуру навчального року. 

•    3. Про організацію змішаного та дистанційного навчання в освітньому процесі. 

•    4. Про освітню програму на 2021/2022 н.р. 

•    5. Про схвалення річного плану роботи.  

•    6. Навчально-методичне забезпечення та методичні рекомендації забезпечення  

•        освітнього процесу у 2021/2022 н.р.  

•     7. Про розбудову внутрішньої системи якості освіти.   

•     8. Про домінанти виховної роботи.  

•     9. Про організацію роботи з охорони праці та техніки безпеки. · 

       10. Різне. 

  

 



 

 

 

«Не зупинятися на досягнутому, 

 а орієнтуватися на перспективу» 

 



 27 лютого 2020 року Комунальний заклад освіти «Спеціалізована 

школа №134 гуманістичного навчання та виховання» Дніпровської 

міської ради включено в Міжнародну Адміністративну угоду укладену 

та підписану між Міністром  освіти і науки України Ганною Новосад та 

Послом Франції в Україні Етьєном де Понсене  за  Міністра Європи та 

закордонних справ Французької Республіки та заклад є партнером 

Агенції з французької освіти за кордоном (АЕFE), відповідно до 

вищезазначеної Міжнародної Адміністративної угоди. Статтею 6 

Адміністративної угоди створено «Мережу досконалості», до якої 

входить КЗО СШ №134. 

Перепрофілювання закладу  
(пропозиції  СШ №134 ) 



ЛІЦЕЙ за міжнародними договорами України 

Відповідно до Закону України від 16 січня 2020 року № 463-IX  «Про повну загальну 

середню освіту», статті 35 (п.1), визначено, що «..приватні та корпоративні заклади 

освіти, а також заклади загальної середньої освіти, особливості освітньої 

діяльності яких визначені міжнародними договорами України, можуть 

здійснювати освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної 

загальної середньої освіти». 

Перепрофілювання закладу  
(пропозиції  СШ №134 ) 



МЕРЕЖА КЛАСІВ 2020/2021 н.р. та  
перспективна мережа на 2021/2022 н.р. 

Класи Кількість класів У них учнів 

2020/2021 

1-4 25 771 

  5-9 23 720 

  10-11 3 93 

  1-11 51 1549 

2021/2022 

1-4 26 717 

  5-9 24 832 

  10-11 3 91 

  1-11 53 1640 



СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ та ПРОФІЛЬНІСТЬ класів, 
2020/2021 н.р. 

Спеціалізація та профільність класів 
Кіл-сть 

класів 
Класи  

1-9 КЛАСИ 

За програмою НУШ 18 1-3 класи 

За програмою «Інтелект України» 14 

1-БІ, 1-ВІ, 2-БІ,2-ВІ, 

3-БІ,3-ВІ,4-БІ, 4-ВІ, 

5-І,6-І,7-І,8-І,9-І 

Поглиблене вивчення англійської мови 7 
4-А, 4-Б, 5-А,6-А,7-

А,8-А 

5-9 КЛАСИ (допрофільність) 

Поглиблене вивчення математики 2 5-М, 9-М 

10-11 КЛАСИ 

Історичний профіль 1 10-А 

Математичний профіль 1 11-М 

Правовий профіль 1 11-А 



Форми навчання 
(очна,домашня, інклюзивна,екстернат, 

індивідуальна) 
 

Індивідуальна форма навчання – 3 учні (6-Б, 10- А, 

11-А) 

 

Інклюзивна форма навчання (учні з ООП): 

1- 4 класи – 4 учні 

 



Форми навчання 
 

Домашня форма навчання 

Клас  
Кількість учнів 
І/ІІ семестри 

1 класи 3/2 

2 класи 4/4 

3 класи 5/2 

4 класи 3/1 

1-4 15/9 

5 класи 6/2 

6 класи 4/4 

7 класи 4/0 

8 класи 1/0 

9 класи 1/1 

5-9 16/7 

Всього 31/16 



Дистанційне навчання 

Результативність 

(учні) 

Форми роботи вчителів  

Охоплені дистанційним 

навчанням –  

1-4,5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11 класи – 

100% 

Охоплені дистанційним 

навчанням – (7б, 8б) – 98% 

Власні відеоуроки, відеопояснення 

на платформі «Гугл клас»  

Он-лайн уроки (ZOOM) 

Уроки-презентації  

Он-лайн наради для батьків, учнів, 

вчителів 

Голосові повідомлення 

Моніторинг навчання учнів 

класними керівниками 



Он-лайн уроки (ZOOM) 
в період дистанційного навчання, % 

Клас  Відсоток он-лайн уроків 

5-ті класи 44% 

6-ті класи 45% 

7-мі класи 39% 

8-мі класи 35% 

9-ті класи 65% 



Робота ГПД 

8 груп продовженого дня (бюджетна форма),  

які відвідували 240 учнів 1-4 класів. 



Мала академія наук 
Дніпропетровська область 

Учасники МАН 
Призери - 

стипендіати 

4 учні 

1 учениця - Салькова Марина, 

11-А. 

Вчитель   

Зубарева О.Д.  



Про результати 
 навчальних досягнень учнів 1-11  

 

https://sarni-school2.webnode.com.ua/news/pro-rezultati-rivnya-navchalnikh-dosyagnen-uchniv-1-11-klasiv-za-i-semestr-2020-2021-navchalnogo-roku/
https://sarni-school2.webnode.com.ua/news/pro-rezultati-rivnya-navchalnikh-dosyagnen-uchniv-1-11-klasiv-za-i-semestr-2020-2021-navchalnogo-roku/
https://sarni-school2.webnode.com.ua/news/pro-rezultati-rivnya-navchalnikh-dosyagnen-uchniv-1-11-klasiv-za-i-semestr-2020-2021-navchalnogo-roku/
https://sarni-school2.webnode.com.ua/news/pro-rezultati-rivnya-navchalnikh-dosyagnen-uchniv-1-11-klasiv-za-i-semestr-2020-2021-navchalnogo-roku/
https://sarni-school2.webnode.com.ua/news/pro-rezultati-rivnya-navchalnikh-dosyagnen-uchniv-1-11-klasiv-za-i-semestr-2020-2021-navchalnogo-roku/
https://sarni-school2.webnode.com.ua/news/pro-rezultati-rivnya-navchalnikh-dosyagnen-uchniv-1-11-klasiv-za-i-semestr-2020-2021-navchalnogo-roku/
https://sarni-school2.webnode.com.ua/news/pro-rezultati-rivnya-navchalnikh-dosyagnen-uchniv-1-11-klasiv-za-i-semestr-2020-2021-navchalnogo-roku/
https://sarni-school2.webnode.com.ua/news/pro-rezultati-rivnya-navchalnikh-dosyagnen-uchniv-1-11-klasiv-za-i-semestr-2020-2021-navchalnogo-roku/
https://sarni-school2.webnode.com.ua/news/pro-rezultati-rivnya-navchalnikh-dosyagnen-uchniv-1-11-klasiv-za-i-semestr-2020-2021-navchalnogo-roku/
https://sarni-school2.webnode.com.ua/news/pro-rezultati-rivnya-navchalnikh-dosyagnen-uchniv-1-11-klasiv-za-i-semestr-2020-2021-navchalnogo-roku/
https://sarni-school2.webnode.com.ua/news/pro-rezultati-rivnya-navchalnikh-dosyagnen-uchniv-1-11-klasiv-za-i-semestr-2020-2021-navchalnogo-roku/
https://sarni-school2.webnode.com.ua/news/pro-rezultati-rivnya-navchalnikh-dosyagnen-uchniv-1-11-klasiv-za-i-semestr-2020-2021-navchalnogo-roku/
https://sarni-school2.webnode.com.ua/news/pro-rezultati-rivnya-navchalnikh-dosyagnen-uchniv-1-11-klasiv-za-i-semestr-2020-2021-navchalnogo-roku/
https://sarni-school2.webnode.com.ua/news/pro-rezultati-rivnya-navchalnikh-dosyagnen-uchniv-1-11-klasiv-za-i-semestr-2020-2021-navchalnogo-roku/


Співпраця 

 Угоди про співробітництво з  двома закладами вищої освіти:  

• Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

• Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. 

Сівпраця AIESEC— Мііжнародна молодіжна громадська організація. 

Корейський освітній центр Посольства Республіки Корея в Україні та УМСФ(Дніпровський 

інститут Седжона(філія інститута Седжона, Корея); 

Міжнародна спілка вчителів Microsoft; екзаменаційний Кембріджський центр в Україні і 

Дніпрі; 

Участь у незалежному міжнародному освітньому русі професійного зростання вчительства 

України (EdCamp Ukraine: конференції, тренінги: навчання, обмін досвідом)- Нечаєва Н. О., 

вчит. початкових класів 

 



«Організаційно-педагогічні 
засади професійного 

саморозвитку вчителя  
та становлення його  

методологічної культури» 
 
 

/2016-2021 р.р./ 
V етап 

 



IV етап. Корегувальний (2020-2021 р.р.) 
Розроблення програми взаємодії загальноосвітнього навчального закладу і спрямованими на розвиток 

методичної рефлексії  

(договір про співпрацю ДАНО, МАН Дніпропетровської обл., Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури (ПДАБА), позашкільні заклади «ЦХЕТУМ», «Бригантина») 

Корейський освітній центр Посольства Республіки Корея в Україні та УМСФ(Дніпровський 

інститут Седжона(філія інститута Седжона, Корея);міжнародна спілка вчителів Microsoft ; 

екзаменаційний Кембріджський центр в Україні і Дніпрі; 

Участь у незалежному міжнародному освітньому русі професійного зростання вчительства 

України (EdCamp Ukraine: конференції, тренінги: навчання, обмін досвідом)- Нечаєва Н. О., 

вчит. початкових класів 

Всеукраїнська літня школа в Карпатах АІРО-2021 (Олешко В.Є., вчитель англійської мови) 

Учасники  Програми розвитку україно-німецького проекту «Мініфіномента: 52 захоплюючі 

досліди для уроків і перерв»(в рамках програми дослідно-експериментальної роботи КЗВО 

«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» за темою «Науково-

методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти» 

Поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи шляхом публікацій в освітянській пресі, 

інших засобах масової інформації 

фахові публікації на освітніх інтернет платформах «Методпортал», «Всеосвіта», «На Урок») 



Якісний склад педпрацівників  школи 
Всього: 104 педпрацівника 

Освітній рівень Кількість 

З вищою освітою  86 

З середньою спеціальною  18 

       Кваліфікаційний рівень 

Звання «Відмінник освіти»  4 

Вчене звання (доцент) 2 

Науковий ступінь (кандидат наук) 3 

Вища категорія 42 

1 категорія  10 

2 категорія 10 

Спеціаліст 29 

«Вчитель - методист»/ «керівник 

гуртка – методист», практичний 

психолог – методист» 

20 

«Старший вчитель»  15 

Вчителі (стаж роботи до 10 років)  37 

Вчителі-заочники   4 



Самоосвітня діяльність вчителя 

Різнорівневі фахові 
навчальні семінари,  
тренінги, майстер -  

класи 

Участь у 

Всеукраїнських 

вебінарах, онлайн - 

конференціях 

Сертифікація вчителів  
НУШ (2019), 

курси підвищення 
кваліфікації, атестація 

Участь у репозетарії  
(обговорення, вибір  
нових підручників) 

Участь у роботі  
методичних об‘єднань, 

предметні декади 

Робота на освітніх  
платформах. 

Участь у роботі творчих  
груп, перевірка робіт  

учасників ЗНО 

Участь у 
Всеукраїнських,  

обласних, міських  
проектах 

Електронні розробки  
уроків, заходів на  
освітніх Інтернет -  

сайтах 

Вивчення матеріалів  
на освітніх сайтах,  
фахова література 

Створення 
діагностичного кейсу, 

самоаналіз 



Всеукраїнська літня школа в Карпатах 
АІРО-2021  

Олешко В.Є., вчитель англійської мови 



Фахова самоосвіта 
• Курси підвищення кваліфікації – щорічно (планово 18 вчителів) 

• Курси «асистент вчителя» – 4 вчителя 

• Курси за програмою «Інтелект України» –  

• вчителі початкової школи пройшли щорічні тренінги з підвищення кваліфікації 
присвячені роботі за концепцією НУШ 

• дводенний патріотичний тренінг для викладачів предмета «Захист України» 

(Харьков С. М., вчитель фізичного виховання та предмету «Захист України») 

 

 



Реалізація  
виховної програми   

 2020/2021 н.р. 
у рамках школи життєтворчості 

 
 



Соціально-психологічна служба в школі – невід’ємна  

складова освітнього процесу. Сьогодні, як ніколи, дуже 

важлива фахова допомога, спрямована на морально-

психологічне зростання учня, допомога в подоланні 

труднощів на шляху пристосування до нових життєвих 

обставин, на шляху до розвитку особистості. Це, насамперед, 

діагностична, корекційна, профілактична робота з учнями 

та аналітична для педагогів та батьків з метою м’якого 

реагування та подолання проблем у дітей. 

Соціально-психологічна служба в школі  



Психологічний супровід школяра  впродовж 
усього навчання 

Напрямки роботи: 

Психодіагностика 

 
Консультування 

 
Корекційно-розвивальна  

робота 

Психопрофілактика  

Психологічна просвіта 



Виховна програма 

Відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів  

загальноосвітніх навчальних закладів України виховна робота 

була побудована за складовими виховної діяльності: 

• Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

• Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей  

• Ціннісне ставлення до природи 

•  Ціннісне ставлення до праці  

• Ціннісне ставлення до себе 



Виконання виховної програми школи 

Єдині виховні години – 12; 

Загальношкільні акції – 10; 

Благодійні акції – 6; 

Уроки за міською програмою «Шкільний поліцейський» - 45; 

Радіопередачі – 8; 

Сумісні заходи з ВЧ 3036 – 4; 

Екскурсії до музейної кімнати «Музика української звитяги» - 14; 

Святкові програми – 57; 

Місячник та тижні безпеки – 3; 

Конкурси «Джура», «Подих весни», «Школа має талант» та ін.; 

Участь у Всеукраїнському проєкті «Healthy Schools» 

 



Виконання виховної програми школи 



Виконання виховної програми школи 



Бюджет участі -2020 

•Проєкт «Школа без бар’єрів»; 

 

•Проєкт «Інтерактивний лазерний тир» 

- (старт реалізації). 
 



Бюджет участі - 2021 

•Проєкт «Сучасна актова зала»; 

•Проєкт «Лінгафонний кабінет». 
 



 
 

ПРОЕКТ 2 
 Школа безпеки, комфорту й затишку 

 
 

  

 Впровадження проекту «Безпечна інноваційна освіта» 
(міська програма) 

• Турнікети – встановлено додатково 2 турнікети,  

• електронні учнівські квитки - 643,  

• електронний облік присутніх учнів та персоналу –  

   відповідальна Одінцова Н. М.  

• Відеонагляд встановлено 2 камери – 1й поверх, центральний 
вхід 



Забезпечення щоденного ретельного 

контролю за організацією та якістю 

харчування й обслуговування школярів: 

 
• Наказ по школі (брокеражна комісія) 

• Санітарний регламент для закладів загальної 
середньої освіти, затвердженого наказом  
Міністерством охорони здоров’я України від 
25.09.2020 № 2205, зареєстрованого  в Міністерстві 
юстиції України 10.11.2020 за № 1111/35394 

• Комісія БР з питань харчування учнів в школі 
(Курочкін О.С., Гришаєв В.А.) 



На кінець 2020/2021 навчального року з 1581 учнів школи підлягають 

охопленню харчуванням 1557 учень (без дітей, які здобувають освіту за 

педагогічним патронажем), з них безкоштовне харчування отримують 

921 учнів, що складає 59% від загальної кількості учнів. Це 621 учень 

1-4-х класів та 300 учні пільгового контингенту. 

 За батьківські кошти замовляють гаряче харчування щодня в 

середньому 453 учні, що становить 29% від загальної кількості учнів.                          

 Учні одержують також різноманітну буфетну продукцію, 

щоденно харчується приблизно 286 учнів, що складає 18% від 

загальної кількості учнів.  



Медичне обслуговування. 

 Лікар, медсестра (2 фахівця, сумісники) 
Напрямки роботи 

• амбулаторно-поліклінічна допомога дітям  

• аналіз  стану здоров’я учнів (робота з батьками) 

• організаційні заходи для запобігання поширенню коронаврусу COVID-19 контроль з дотримання 
протиепідемічних заходів 

• розподіл учнів за станом здоров’я на групи для занять фізичною культурою. 

• контроль за графіком планових щеплень. 

• забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів  

• координація роботи класних керівників щодо заповнення листків здоров’я,  

• координація роботи відповідальних за кабінети щодо цифрового і колірного маркування шкільних 
меблів (столи, стільці, парти),  

• контроль за  своєчасним проходженням профілактичних медичних оглядів співробітниками  

• просвітницька робота щодо охорони здоров‘я 



Бюджетне забезпечення 

матеріально-технічної 

бази школи  

за 2020/2021 н.р. 



  Бюджетне фінансування 

(з освітньої субвенції на НУШ) 

 

  Набор «Legо» 

 Парти НУШ 

 Магнітно-маркерні учнівські планшети 

 Набір кубиків для творчих розповідей 

 Комплект «Професійне обладнання для навчання дітей з 

особливими освітніми потребами» 

 Комплект «Комп’ютерне обладнання для ресурсної кімнати» 

 Ноутбуки НУШ 

 Дидактичні матеріали  

614263,68 



  Бюджетне фінансування 

 

 STEAM-лабораторія для кабінету хімії 

 Бактерицидні опромінювачі 

 Фарба інтер’єрна  

 Обладнання для радіостудії та системи оповіщення учнів 

 Меблі для ресурсної кімнати(крісло-груша, стільці) 

 Господарські товари (тачка, драбина, газонокосарка) 

 Дезінфікуючі засоби 

 Турнікети 

 Магнітно-маркерна дошка 

 Миючі засоби 

1201044,96 



Покращення  

матеріально-технічної 

бази школи  

за рахунок  

БФ «Найкращі батьки»  

за 2020/2021 н.р. 



 Кошти благодійного фонду «Найкращі батьки» 

• 582556,00 грн. 
 

• Благодійна батьківська допомога 

• 388353,00 грн. 
 

• Цільова благодійна батьківська допомога (охорона 
школи) 

• 194203,00 грн. 
 

 Спонсорська допомога 

• 12000,00 грн. 

 



 
 
 

Капітальні ремонти 
 (за підтримки Благодійного фонду 

«Найкращі батьки») 

 Лінгафонний кабінет (капітальний ремонт кабінету, меблі, 

покриття підлоги, заміна вікна на металопластикове) 

 Капітальний ремонт коридору ІІ поверху молодшої школи; 

 Капітальний ремонт коридору ІІІ поверху молодшої школи 



Капітальні ремонти (за підтримки 
Благодійного фонду «Найкращі батьки») 



Поточні косметичні ремонти  
(за підтримки Благодійного фонду 

«Найкращі батьки») 

- їдальня; 

- санвузли; 

- кабінети 30, 45, 49, 55, 65; 

- коридор та сходи ІV поверху старшої школи; 

- білування споруд подвір’я школи, запасних виходів; 

-  фарбування зовнішніх дверей школи; 

- заміна вікон на металопластикові у бібліотеці, допоміжному 
приміщенні майстерні. 

 



Поточні косметичні ремонти  
(за підтримки Благодійного фонду 

«Найкращі батьки») 



Поточні косметичні ремонти  
(за підтримки Благодійного фонду 

«Найкращі батьки») 



Забезпечення якості освіти  

у 2021/2022 навчальному році :  

сучасні виклики, стратегічні рішення 



• Про структуру навчального року. 

•     Про організацію змішаного та дистанційного навчання в освітньому процесі. 

•     Про освітню програму на 2021/2022 н.р. 

•     Про схвалення річного плану роботи.  

•     Навчально-методичне забезпечення та методичні рекомендації забезпечення  

•        освітнього процесу у 2021/2022 н.р.  

•      Про розбудову внутрішньої системи якості освіти.   

•      Про домінанти виховної роботи.  

•      Про організацію роботи з охорони праці та техніки безпеки. · 

 



Усюди цінність школи  

дорівнює цінності її вчителя 

                                                       Адольф ДІСТЕРВЕГ 



Учителі важливі 



Щасливі вчителі. 

                     Щасливі діти.  

                     Щасливі батьки.  

                               Щаслива Україна.  




