Звіт
директора Ужгородської класичної гімназії
про свою діяльність на посаді за 2019 – 2020 н. р.

Завершується навчальний рік. Тому у своєму виступі я проведу аналіз освітньої діяльності в
гімназії за минулий навчальний рік і представлю широкій аудиторії педагогічну стратегію на 20192020 навчальний рік.
Як директор гімназії у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувався Конституцією
України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про внесення
змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації
навчально-виховного процесу», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, законодавчими
актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими
відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства
освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА, управління

освіти

Ужгородської міської ради, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та іншими нормативно-правовими
документами, які визначають порядок організації навчально-виховної роботи в загальноосвітніх
закладах, і враховуючи вимоги додержання Державного стандарту початкової загальної освіти,
Державного стандарту базової і повної середньої освіти, Концепції профільного навчання щодо
організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.
Класична гімназії у 2019-2020 н.р. працювала в режимі розвитку, активно впроваджувала в
навчально-виховний процес розробки кращих навчально-виховних методик. Вважаю що аналіз
освітньої діяльності за минулий навчальний рік підтверджує правильність обраного напрямку
розвитку.
За минулий навчальний рік педагогами нашої гімназії зроблено чимало. Про це свідчать
здобутки нашого педагогічного колективу, окремих учителів, результати ДПА учнів 5 і 7 класів,
перемоги учнів на предметних олімпіадах, МАН, різноманітних конкурсах, професійні й особисті
досягнення вчителів та гімназистів, достатньо високий попит в освітніх послугах гімназії в місті.
Моніторинговий аналіз освітньої діяльності гімназії за минулий навчальний рік показав
позитивну динаміку в усіх сферах освітньої діяльності.
У діяльності гімназії забезпечується прозорість, відкритість, демократичність управління.
Важливою умовою успішної діяльності гімназії є чітке, конкретне планування навчально-виховної
роботи гімназії. Воно забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для
організації роботи педагогічного та учнівського колективів, раціонального використання часу.
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Плануємо проведення реальних і оптимальних заходів, які можна виконати і які забезпечують
рівномірний ритм роботи гімназії протягом року.
Забезпечені більш широкі можливості для розвитку й творчої самореалізації суб’єктів
освітнього процесу, що підтверджується наступними показниками:
1. У 2019-2020 навчальному році діяльність педагогічного колективу була спрямована на реалізацію
ключового методичного питання «Створення сприятливого освітнього середовища для
розвитку компетенцій особистості учня на засадах креативної освіти».
2. Педагогічний колектив чітко та успішно реалізовував основні положення Статуту гімназії.
3. Забезпечена позитивна динаміка рівня навчальних досягнень та рівня розвитку учнів.
4. Сформована культура управління, що сприяє подальшому розвитку й удосконаленню державногромадського управління гімназією (рада гімназії, педрада, батьківський комітет, учнівське
самоврядування).
5. Виконана значна робота з удосконалення нормативно-правової бази, внесені зміни й доповнення до
існуючих локально-нормативних актів гімназії.
6. Створена система удосконалення професійної майстерності вчителів, постійно підвищується
професійний ріст педагогів через курсову перепідготовку, самоосвіту, практику використання
інформаційно-комунікаційних технологій, що сприяє створенню умов для оволодіння освітніми
інноваціями педагогічним колективом.
7. Забезпечені умови для безпечного проведення навчально-виховного процесу.
8. За минулий навчальний рік зросла творча професійна активність учителів, підвищилося прагнення
до діяльності.
9. Упроваджуються в практику роботи гімназії нові педагогічні технології, особливо успішно
вирішено питання дистанційного навчання та використання різноманітних освітніх
платформ та електронних баз для навчання учнів.
10. Постійно поповнюється та зазнає модифікацій інформаційно-методичне забезпечення гімназії:
розширено можливості використання дистанційного навчання, гімназійного сайту, електронної
тест - системи оцінювання учнів, системи відеонагляду тощо.
11. Функціонування гімназії характеризується стабільністю режиму розвитку; інноваційні процеси, які
проходять на даний час у гімназії, пов’язані зі створенням умов для роботи з обдарованими учнями
та використанням електронних носіїв інформації для індивідуалізації навчальної діяльності.
12. Удосконалено модель навчального плану, яка дозволяє реалізувати високу якість освіти в окремих
освітніх галузях, спрямована на формування інформаційної і академічної компетентності учнів.
13. Гімназія укомплектована висококваліфікованими педагогічними кадрами, що здатні забезпечувати
достатній та високий рівень якості викладання з урахуванням змін, що відбуваються в суспільстві і
сфері освіти.
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14. Організований достатній рівень роботи з обдарованими дітьми при забезпеченні необхідною
педагогічною й психологічною підтримкою,

інформаційним

середовищем і навчальним

обладнанням.
15. Створений медіа-простір гімназії з метою найбільш повного використання інформаційних ресурсів
різного виду.
16. Створена система моніторингу навчально-виховного процесу, яка успішно використовується в
управлінні якістю освіти в гімназії.
17. Зросла роль предметних кафедр в організації науково-педагогічної, науково-дослідницької роботи
з учителями.
18. Створена матеріально-технічна база для навчання й виховання учнів, що постійно модернізується й
поповнюється новими сучасними навчально-наочними посібниками та приладами.
19. Стратегічні орієнтири гімназії цілком узгоджуються зі стратегічними орієнтирами державної
освітньої політики. Потенціал гімназії може й повинен використовуватися в інтересах модернізації
освіти в цілому.
20. Гімназія має позитивний імідж, не знижується її популярність. Позитивну динаміку показують
щорічні опитування соціуму, батьків, учнів та випускників гімназії з питань, що стосуються
освітнього закладу.
21. В межах гімназії не припиняються пошуки ефективних шляхів у вирішенні освітянських проблем.
22. Реалізовується цілісна програма діагностики та психологічного супроводу кожного учня.
23. Продовжується

багатоаспектна

й

усебічна

діяльність

учнів

у

контексті

ціннісного

самоусвідомлення особистості та розвитку її творчих можливостей.
24. Створений освітній простір гімназії передбачає широку реалізацію можливостей учнів у
різноманітних напрямках.
25. Здійснюється системний підхід до аналізу й планування роботи гімназії.
26. Важливим досягненням педагогічного колективу є той факт, що майже 100% випускників успішно
здають ЗНО та вступають до вищих навчальних закладів.
27. Склалася система виховної роботи, яскравим показником якої є рівень вихованості гімназистів
(спокійні й доброзичливі стосунки в класних колективах, низька кількість дисциплінарних порушень
серед гімназистів, відсутність протиправних дій, підвищення культури спілкування та
покращення рівня поведінки учнів під час масових загальногімназійних заходів).
28. Збережені традиції гімназії, які формують її обличчя. Вони стали невід’ємною частиною виховної
роботи, засобом єднання дітей та дорослих.
29. Широко впроваджується система підтримки учнів, які мають проблеми у навчанні.
30. Освітній простір гімназії характеризується інтелектуальним спрямуванням (широке та успішне
представлення гімназистів на предметних олімпіадах, МАН, різноманітних конкурсах, змаганнях,
турнірах).
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31. Гімназія є єдиним колективом зі своїм різноманітним культурним життям (екскурсії, відвідування
музеїв, театрів, поїздки та походи, які не лише цікаві й пізнавальні, але й допомагають учням
краще пізнати один одного, згуртуватися, проявити свої людські якості).
32. Приміщення гімназії красиві, естетичні, сучасні, теплі, затишні, зручні, комфортні й відповідають
санітарно-гігієнічним нормам.
33. Сформовано освітнє середовище, що спрямоване на збереження здоров’я.
34. У колективі створені комфортний психологічний мікроклімат, теплота взаємовідносин, повага
гідності кожної дитини. Діє система морального заохочення учнів, морального та матеріального
заохочення педагогічних працівників, турбота про їх фізичний стан, здоров’я.
35. Педагогічний колектив розуміє значимість завдань, які стоять перед сучасною школою й освітою,
усвідомлює необхідність нових підходів до навчання в умовах, що постійно змінюються тому на
наступний навчальний рік знову ставить перед собою нові завдання.

Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного
процесу у навчальному закладі:
На посаді директора працюю 12 рік. Маю честь керувати творчим, працездатним учительським
колективом – надійними, досвідченими, сумлінними працівниками. Їх у гімназії 63. І всі вони – різні за
віком, досвідом, темпераментом, ставленням до гімназії та дітей – потребують уваги, підтримки і
допомоги, контролю й визнання своїх педагогічних здобутків, своєї неповторності.
Розумію, що найбільше учитель потребує створення умов для творчої праці, для самореалізації і
виконання свої великої місії педагога і наставника молодого покоління. Першочерговим завданням
завжди вважаю створення таких умов, звільнення вчителя від виконання надлишкових функцій,
вивільнення його часу для спілкування з учнями, для самовдосконалення і самоосвіти, для творчості й
розвитку.
Як директор гімназії орієнтуюся на головну, кінцеву мету навчання й виховання гімназистів;
прагну обирати найоптимальніший шлях

для вирішення проблем навчання й виховання учнів,

спираючись на громадську думку гімназії.

Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої
освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х
класів)
В цьому році у гімназії навчалося 887 учнів у 26 класах. Протягом року простежувався невеликий
рух учнів. Так за навчальний рік прибуло 8 учнів, вибуло 15 учнів (причина вибуття виїзд за кордон
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на ПМЖ, перехід на навчання у іншу школу, зміна місця проживання) .
Всі учні

гімназії внесені в алфавітну книгу, на кожного заведена особова справа учня.

Здійснюється чіткий контроль за прибуттям і вибуттям учнів в гімназію та з гімназії, про що є
відповідні документи (довідки, накази по гімназії).Високу відповідальність у цій роботі протягом року
забезпечували усі класні керівники гімназії та секретар.
Питання відвідування учнями навчальних занять контролюється адміністрацією та класними
керівниками, розглядається на нарадах класних керівників при директорі та засіданнях педагогічних
рад. Запізнення учнів на уроки контролюється директором, заступником директора з ВР та черговим
класним керівником по гімназії, черговими учнями. Єдиними документами, що підтверджує пропуски
занять по поважній причині є довідка від лікаря та записка від батьків.
Але система контролю за відвідуванням навчальних занять учнями потребує ще більшого посилення.
Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження
інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес
Прагну до спрощення управлінських функцій, частину з яких делегую заступникам директора,
кафедрам та творчим групам педагогів. Роблю все для того щоб впроваджувати передові форми й
методи організації навчально-виховного процесу, орієнтую вчителів на підвищення їх наукового,
професійного та методичного рівнів.
Створено усі

умови для варіативності навчання, впровадженню нового змісту освіти,

всебічного розвитку особистості.
Навчальний план гімназії враховує результати моніторингу якості базової та повної загальної
середньої освіти, вивчення практичним психологом гімназії рівнів психофізіологічних можливостей
учнів, соціологічних досліджень доцільності використання варіативної частини навчального плану,
кваліметричних досліджень результативності навчальної діяльності учнів та професійної діяльності
педагогів, побажання учнів, батьків, соціального запиту регіону.
Навчальні плани зорієнтовані на роботу гімназії за 5-денним навчальним тижнем.
Робочий план гімназії у значній мірі зберігає наступність вітчизняної школи і водночас більш повно
враховує сучасне соціальне замовлення на шкільну освіту.
Зміст варіативної складової конкретизовано з урахуванням інтересів та нахилів учнів, а також з метою
забезпечення допрофільної підготовки гімназистів.
За рахунок варіативної складової:
- продовжується розвиток структури систематичного виховання та освіти;
- розвивається система індивідуальної роботи з талановитою молоддю;
- створюються умови для розширення знань з іноземної мови, математики, інформатики, природничих
наук, для розвитку пізнавальних творчих здібностей учнів, для їх творчого самовираження.
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Починаючи з 1(5) класу гімназії, проводиться рання допрофільна підготовка

вивчення окремих

предметів відповідно до напрямів навчання тому у варіативній складовій частині навчального плану
обрано предмети, які підсилюють профільні предмети відповідного напряму навчання.
Навчальні плани гімназії для профільного навчання враховують вимоги Концепції профільного
навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, а також
розроблені на реалізацію стратегії Національної доктрини розвитку освіти щодо забезпечення рівного
доступу до якісної освіти, положень Концепції загальної середньої освіти щодо переорієнтації
навчально-виховного процесу на особистість дитини та з метою опрацювання й апробації методології
переведення старшої школи на профільне навчання.
Для реалізації розвитку природних задатків гімназистів дотримано принципи неперервності,
послідовності і систематичності навчання. Розроблені плани дають змогу,в залежності від потреб
учнів, сформувати старші класи за такими профілями іноземної філології, математичного, біолого –
хімічного.
Введення даних профілів обґрунтовано належною матеріально-технічною базою, володінням
педагогами інноваційними

технологіями

навчання, програмно

– методичним та кадровим

забезпеченням, мотивацією учнів.
Кожен з цих профілів передбачає вивчення предметів на одному з трьох рівнів рівні стандарту,академічному рівні та профільному рівні, який передбачає більш поглиблене вивчення відповідних
предметів, орієнтацію їх змісту на майбутню професію.
Для учнів 1-7-х класів вводяться індивідуальні години за рахунок варіативної частини для
індивідуальних та групових консультацій відповідно до профілю навчання.
Особлива увага приділяється вивченню учнями української мови, як державної, а також двох
іноземних мов, математики, оволодінню комп’ютерною грамотністю.
У класах ІІ ступені запроваджено навчальні плани з вивченням двох іноземних мов. У 1-5-х класах
викладається

інтегрований

курс

«Мистецтво».

Години

варіативної

частини

в

основному

використовуються для збільшення обсягу часу інваріантної складової із до профільної підготовки у ІІ
ступені та профільних предметів у ІІІ ступені.
Дані робочі плани забезпечують оптимальні умови розвитку здібностей учнів з урахуванням їх
природних задатків, навченості, інтересів та схильностей.
У 1-5 класах гімназії введено плавання як окремий модуль з фізкультури, за рахунок третьої години
фізкультури та курсу за вибором, що забезпечується матеріальною базою

навчального закладу

(басейн) та наявністю педагогічних кадрів. У 6,7-х класах введено модуль хореографія.
Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів
наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп
загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів» та «Порядку поділу класів на групи при вивченні
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окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України

від

6

березня

2002

року

за

№

229/6517

(зі

змінами).

На випадок відсутності гарячої води у басейні гімназії замість плавання проводиться урок
фізкультури.
Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами
та доцільність їх розстановки Моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних
працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення
Школа – складний механізм. Її функціонування та розвиток забезпечують кваліфіковані кадри,
якими директор має не стільки керувати, скільки вміло вести їх за собою і надихати на творчість.
Педагогічний колектив гімназії (54 вчителі) – унікальне поєднання молодості, досвіченості і
мудрості.
Керівництво персоналом здійснюється за допомогою методів:
 адміністративних (вони діють
розпорядження),

через

правові норми, акти, інструкції,

які забезпечують стабільне юридичне

накази,

середовище для діяльності гімназії,

гарантування прав і свобод підлеглих;
 економічних, які забезпечують матеріальне стимулювання колективу;
 соціально-психологічних, які

впливають на персонал через створення в колективі

нормального психологічного клімату й творчої атмосфери.
На сьогодні у гімназії працюють вчителі, серед яких:
- 21 нагороджено знаком «Відмінник освіти України»;
- 28 мають звання «учитель-методист»;
- 14 має звання «старший учитель»;
- 49 спеціалісти вищої категорії;
- 4 спеціалісти першої категорії.

- 7 спеціалісти другої категорії.
Всі вчителі мають відповідну фахову освіту.Педагогічний колектив гімназії стабільний,
плинності кадрів немає.
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Організація виховної роботи у навчальному закладі
У Законі України «Про освіту» мету освіти визначено як всебічний розвиток
людини як особистості та найвищої цінності суспільства,її талантів,інтелектуальних, творчих і
фізичних здібностей,формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації
компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та
спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі
інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення
освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.
Власне ідея Нової Української школи передбачає серед засадничих стовпів освіти майбутнього
,а,значить,і для України майбутнього, саме виховання, що грунтується на цінностях.
Відтак цінністі орієнтири, закладені у дитинстві та молоді роки, слугують базою для щасливого
особистого життя та успішної взаємодії людини з суспільством.
З метою всебічного розвитку особистості як найвищої цінності суспільства у навчальному році
належна увага була присвячена ціннісним орієнтирам сучасної української школи, зокрема моральноетичним, соціально-правовим, особистісно-зорієнтованим.
У 2019/2020 н.р. був розроблений план виховної діяльності гімназії, що спрямований на виховання
компетентної особистості, громадянина України. Виховна робота була спланована за основними
напрямками:
 ціннісне ставлення до суспільства;
 ціннісне ставлення до людей;
 ціннісне ставлення до праці;
 ціннісне ставлення до мистецтва;
 ціннісне ставлення до себе.
Мета виховної діяльності -забезпечення умов індивідуального розвитку гімназистів, стимулювання
їх творчої активності, самореалізації у різних видах позаурочної діяльності, реалізація інтересів та
розвиток здібностей .
На реалізацію поставлених цілей було сформовано завдання у вигляді конкретних змін у виховному
процесі,а саме:
 створення насиченого виховного простору, який сприятиме створенню, розвитку і
забезпеченню ефективного функціонування виховної системи школи;
 індивідуалізація виховання;
 формування високого рівня комунікативної культури;
 створення умов для самовизначення, удосконалення, формування навичок моделювання,
прогнозування результатів власної діяльності;
 створення ситуацій успіху та підтримки;
 реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та
компетентнісного підходів до організації виховного процесу в гімназійному та класному
колективах;
 утвердження в свідомості учнів історично притаманних українському народові високих
моральних цінностей;
 забезпечення духовно-морального розвитку учнів, виховання патріотизму;
 формування національного культу соціально активної ,фізично здорової та духовно багатої
особистості.
Одним із пріоритетних напрямів виховної діяльності гімназії є національно -патріотичне
виховання на основі суспільно-державних цінностей, формування в гімназистів почуття патріотизму,
поваги до Конституції і законів України, соціальної активності та відповідальності за доручені
державні та громадські справи, готовності до виконання обов’язку із захисту незалежності та
територіальної цілісності України, сповідування європейських цінностей.
Основні складові національно-патріотичного виховання:
 громадянсько-патріотичне;
 військово-патріотичне;
 духовно-моральне.
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В Ужгородській класичній гімназії створена і діяльна система виховання гімназистів, спрямована на
реалізацію стратегії національно-патріотичного виховання та Концепції національно-патріотичного
виховання дітей та молоді.
Вже традиційними у закладі стали такі заходи:
 Декада національно-патріотичного виховання;
 Декада правового виховання;
 Тиждень гімназії;
 Козацький флешмоб;
 Тиждень першокласника;
 інтелектуальні турніри;
 святкові заходи до Дня міста;
 патріотичні аукціони та флешмоби;
 конкурсні програми:
 «Гімназія має талант»
 «Топ-тінейджер по-гімназійному»
 «Посвята в старшокласники»
 «Козацькі забави»
 благодійні акції;
 новорічно-різдвяні атракції та вечори;
 загальногімназійні фестивалі КВК;
 творчі звіти гуртків;
 поетичні флешмоби;
 пісенні марафони;
 загальногімназійний інтелектуальний конкурс «Мудра сова»- Барна Констянтин–переможець
2019 р.;
 Тиждень Європи і т.д.
Реалії сьогодення внесли корективи у традиційний навчальний процес. Дистанційне навчання
створило нові умови реалізації планів та задумів. Це був сповнений несподіванок та викликів
навчальний рік. Звичайно, реалізація плану виховноЇ роботи гімназії та планів класних керівників у
другому семестрі зазнала корекції та значних змін. На жаль, ми не змогли традиційно відсвяткувати
Тиждень гімназії, не реалізували запланований День спорту для всієї гімназійної родини, не провели
Свято випускника та очний інтелектуальний турнір. Натомість класні керівники працювали з учнями
онлайн, і ми маємо чудові продукти діяльності та співпраці вчителя з дітьми. Це, в першу чергу
відеоролики «Відсвяткуємо Останній дзвінок по-новому», віртуальні екскурсії, дистанційні конкурси,
відзначення Дня матері онлайн, виставка великодніх писанок»Я малюю крашанку».
Окрім запланованих заходів, у цьому навчальному році в гімназіі була створена мультимедійна
студія»Гаудеамус». Учні 6А класу створили чудові відео роботи, що були представлені на міських та
Всеукраїнських конкурсах. Фотороботи до Дня міста /3В1 кл/ відзначені грамотами,а переможцями
конкурсу «Такі,як є:Стоп боулінг» стали такі учні гімназії: Мешко Н./3С кл/ -третє місце, Романчак
А.,Мешко Х.- перше місце/6А кл/.
Ці ж учні 6 А класу перемогли у Всеукраїнському конкурсі відео робіт «Я люблю своє місто». Два
мультимедійні проекти – онлайн Останній дзвінок та онлайн Випускний 2020 також реалізовані
креативно та отримали схвальні відгуки.
Не менш цікавим був флешмоб «Якою я уявляю гімназію у майбутньому»- Мрії вчителів.Дитячі мрії.
Найцікавіші заходи, проведені класними керівниками впродовж 2019/2020 н.р.
Класи
1-А
1-В1

1-С

НАЗВИ ЗАХОДІВ
1. Бесіда з презентацією і обговоренням на "День козацтва" і на "Міжнародний День миру".
1. Інтелектуальна програма "давайте познайомимось' у піцерії Олів' є.
2. Новорічне розважальні шоу у ляльковому театрі Бавка".
3. Виховна година" Світ моїх захоплень" майстер - клас з орігамі, який проводила учениця
нашогокласу Чопик Ангеліна.
1) Зустріч з працівниками поліції : "Як протидіяти булінгу"
2) Екскурсія в м. Трускавець (відвідування планетарію, Арт-майстерні, дельфінарію та виставки
екзотичних тварин )
3) Зустріч з випускниками 7-С. Спільна година спілкування : " Що означає бути гімназистом?
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2-В1

2-В3

2-А

3-А

3-В2
3-В1

4-А

4-С
5-В

6-А

Що мені дала гімназія")
4)Інтелектуально -розважальне шоу до Дня Святого Миколая, Нового року у ляльковому театрі,
традиційний парад Миколайчиків.
1. До Дня безпечного Інтернету перегляд відео та обговорення правил поведінки в Інтернеті.
2. Зустріч з інспектором ювінальної превенції Ужгородського ВПГУНТ.
3. Урок-бесіда на тему "Стоп-булінг"
1. Драмтеатр вистава «Жменяки»
2. Вечорниці на Андрія у вареничній
3. Розважальний центр Імперія
4. Ляльковий театр «Новорічна казка»
5. Кінотеатр «5 елемент» на фільм «Тільки диво»
6. Похід на каток
1. Тематичні дні іменинників.
2. Похід по гриби // " Природолюби" ( батьки вчили як шукати, як готувати, як поводитись на
природі......і т.д.
3. Поїздка у Львів // осінні канікули.
4. Андріївські вечірниці.
5. Майстер-клас приготування різдвяного пряника // 19.12.2019
6. Майстер-клас приготування суші // піцерія "КУБ "
7. 8-Березня // Жінка починається з Дівчинки // тематичне вітання.
8. Зустрічі : М.Копинець // солістка Закарпат. хору; психолог, представники поліції.
9. Разом із Л.П. Майор : про хустку : значення, типи хусток, як одягали, викор.у сучасних
тенденціях.....
1. Турнір- вікторина " Українські пісні".
2. Новорічний КВК " Лего".
3. Бесіда " Праця матері - ні з чим незрівнянна"
1. Культпохід в кінотеатр "Доміон" фільм "Захар Беркут"
2. Зустріч з волонтером "Поводження з безпритульними тваринами"
1. Екскурсія фермами Закарпаття,
2. Похід до Ботанічного саду,
3. Допомога притулку для тварин "Барбос",
1. Похід в кінотеатр "Доміон",
2. Перегляд фільму "Захар Беркут";
3. 27.11. - похід у драмтеатр, перегляд вистави " Жменяки";
4. 21.12. - світ навколо нас чудесний.
5. Екскурсія королівським Краковом.
6. Зустріч з працівниками ювенальноі поліціі та юристами "Шкільний булінг та методи
боротьби з ним".
1. Поїздка у Високі Татри - Краків.
2. Історичними місцями - старовинні замки, ратуша, старий Краків, пам'ятник Коперника....
1) Віртуальна мандрівка Україною (учнівські відео, презентації).
2) Ким бути? Вибір професії (зустріч із бізнесменом).
3) Інсценізація п'єси Т. Шевченка "Назар Стодоля" (літературно-музичний вечір "Ідемо до тебе,
Кобзарю").
Проведено інтелектуальну гру серед трьох груп класу: "Знавців", "Всезнайок", "Розумників" на
тему: "Ужгород - місто мого дитинства"

Впродовж двох років методичне об’єднання класних керівників очолює Магда М.М. Протягом
навчального року робота проводилася згідно з планом роботи гімназії та планом МО . Проблемне
питання кафедри: «Виховання в учнів толерантності, патріотичних почуттів, любові до свого народу,
рідноЇ мови на основі ціннісного ставлення до суспільства та держави.
Основні завдання:
-Постійно брати участь у роботі школи передового, перспективного і новаторського педагогічного
досвіду.
- Ознайомитись із творчими лабораторіями учителів-новаторів різних шкіл .
- Стежити за новинками в педагогічній літературі, вивчати і впроваджувати у своїй роботі досвід
колег.
- Приділяти більшу увагу проблемам молодих класних керівників, їх адаптації до шкільного життя.
- Посилити індивідуальну роботу з дітьми, схильними до правопорушень.
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- Приділити особливу увагу організації роботи з обдарованими дітьми.
- Працювати над створенням оптимальних умов для розвитку обдарованих дітей, забезпечення їх
самореалізації.
- Спрямувати роботу класного керівника для формування спільної програми дій школи і сім'ї у
становленні юної особистості.
- Залучити батьків до активної участі в організації і проведенні позакласних заходів.
- Виховувати інтерес до вивчення рідного краю, почуття патріотизму.
- Працювати над вдосконаленням та розвитком системи учнівського самоврядування.
- Формувати життєтворчу юну особистість шляхом впровадження особистісно зорієнтованого
виховання
На виконання річного плану роботи протягом 2019-2020навчального року в гімназії було
організовано роботу методичного об’єднання класних керівників 1-7 класів.
Методичне об`єднання класних керівників працювало над вирішенням першочергових завдань
виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає завдання: виховати громадянина – патріота,
формувати громадську активність дітей та підлітків, які люблять свій народ, Україну, готові
самовіддано захищати і розбудовувати її .
Робота методичного об’єднання класних керівників спрямована на формування умінь вчителів плідно
працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній
роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу,
різноманітних засобів навчання.
Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до
кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини та профілактична робота, спрямована на
правовий аспект у вихованні учнів, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина - це особистість.
А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку вчителя,
вихователя.
Методичну роботу з педагогами сконцентровано на вирішенні проблемного питання: вивчення історії
рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними
традиціями формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина
України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності, та навчально –
виховному процесі в школі.
Протягом 2019-2020 н.р.члени МО класних керівників працювали над реалізацією виховної проблеми:
«Виховання в учнів толерантності, патріотичних почуттів, любові до свого народу, рідної мови,
традицій народних ремесел на основі виховання ціннісного ставлення до суспільства та держави.»
Згідно з принципами і положеннями нормативних і директивних документів про освіту,
рекомендаціями міського методичного кабінету, відповідно до структури методичної роботи в закладі,
методична робота в 2019-2020 навчальному році була спрямована на розвиток творчої особистості
вчителя та учня, створенням сприятливих умов для успішної соціалазації у навчально-виховному
процесі.
Робота класних керівників відповідає вимогам:
- Закону України «Про освіту»;
- Закону України «Про Загальну середню освіту»;
- Положення проспеціальну загальноосвітню школу;
- Посадових обов’язків класних керівників;
- Наказу МОН МС України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-12
класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;
- Методичних рекомендацій МОН від 25.07.14 № 1/9-376 з питань організації виховної роботи у
навчальних закладах у 2016/2017навчальному році;
- Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої спільним наказом
Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту,
- Концепції сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина»
-використання державної символіки в навчальних закладах України».
За 2019-2020 навчальний рік було проведено 4 засідання МО, на яких було розглянуто питання планНаказу МОН від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо упорядкування виховної
роботи в класах, опрацьовані основні нормативні документи з виховної роботи, проводилось
анкетування класних керівників з метою з’ясування труднощів у роботі. Розглядались педагогічні ідеї
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щодо підвищення позитивної мотивації учнів до навчальної діяльності та профілактики безпричинних
пропусків уроків, проводилася робота щодо формування виховних систем класів і їх оформлення,
вивчалися новинки педагогічної літератури та передовий педагогічний досвід.
На базі нашого закладу проведено науковий фестиваль «UzhhorodEdFest», у якому взяли участь не
тільки класні керівники, а й вчителі-предметники. Також на базі гімназії відбулося МО класних
керівників м.Ужгорода, на якому Шварц О.Г. розповіла про роль класного керівника упідготовці учнів
до ЗНО. Присутні почули про «Виховну модель класу» та ознайомилися із презентацією Магди
М.М.на тему: «Методика діагностики рівня вихованості учнів та рівня сформованості класного
колективу»
У 2019-2020 н.р. учителі, які атестувалися, презентували власний досвід в рамках шкільного МО
класних керівників – Копа М.О., Захарія Й.Е.,Гончарова О.М. проводили тематичні виховні заходи.
Впродовж 2019-2020 н.р. всі класні колективи брали активну участь у житті школи згідно виховного
плану роботи.
Традиційно проводяться тематичні класні години до Дня захисника Вітчизни у 1-7 класах.
Всі класні керівники взяли участь у проведенні усного журналу «Мужай, прекрасна наша мово»до Дня
української писемності.
Класним керівником 7 класу Залуцькою С.Б. організований виступ «Діти проти СНІДу» до
відзначення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.
Класним керівником Ігнатенко О.Ф.у 2-А класі проведено свято Андріївські вечорниці.
Активними були класні керівники під час проведення загально гімназійних заходів:місячників:
«Молодь за здоровий спосіб життя», «Увага! Діти на дорозі», Тижні української писемності та мови,
Тижні права.
На виконання листів МОН від 13.08.2014 №1/9-412 та № 317 «Про проведення Уроків мужності»,
«Про вшанування героїв, які віддали життя за Україну» проведено всіма класними керівниками онлайн
уроки мужності.На виконання Плану спільних заходів КОДА та УМВС щодо виконання ЗУ «Про
попередження насильства в сім’ї» щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період
І семестру 2019 року проведено низку заходів. 17 листопада відзначають Міжнародний день відмови
від куріння. Цього дня класними керівниками 9-11 класів проведені виховні години. Значна увага
класними керівниками приділяється питанням правової освіти та виховання учнів. Особливу увагу
класні керівники приділяють індивідуальній роботі з учнями .
Під час взаємних відвідувань позакласних заходів, при організації відкритих годин спілкування,
колективних творчих справ класні керівники вчились аналізувати свою роботу, правильно оцінювати її
результати, виправляти недоліки. Класні керівники протягом навчального року проводили
анкетування батьків та учнів. Разом з тим необхідно продовжити роботу з учнями щодо попередження
негативних проявів та правопорушень в учнівському та молодіжному середовищі. Багато традиційних
свят та інших виховних заходів проводиться в школі, але хотілося, щоб якомога більше приділялося
уваги кожній дитині, щоб талант і обдарованість проявлявся не в останній рік навчання в школі, а
значно раніше. Аналіз роботи членів методичного об’єднання дає підставу зробити висновок, що
завдання, які випливають із науково-методичної проблеми методичного об’єднання, реалізовано не в
повній мірі.
У 2020-2021 навчальному році члени методичного об’єднання класних керівників продовжать роботу
щодо :
-реалізації науково-методичної проблеми гімназії
-підвищення професійної майстерності класних керівників, пропагування творчих доробок з питань
виховної роботи на сторінках фахових видань. Реалізації проектної технології у роботі з учнівськими
колективами. продовжувати використовувати інноваційні форми і методи роботи з учнівськими
колективами щодо ціннісних ставлень особистості визначених програмою “Основні орієнтири
виховання учнів 1-11 класів .
Хочу ще раз нагадати, що для учня в школі немає ближчої людини, ніж класний керівник. Від нього
залежить ступінь сформованості дитячого колективу. Вміння згуртувати навколо себе дітей - великий дар
і велика робота. Вміння захопити, повести, відкрити світ-неоціненний скарб справжнього педагога.
Захоплення вчителя стає захопленням учнів. Інколи риси характеру класного керівника переходять у
характер вихованців. Адже байдужість породжує байдужість. І лише вогонь породжує вогонь!
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Школа –це передусім простір життя дитини, тут вона не готується до життя, а живе. І тому важливо
вибудовувати виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації відносин між дітьми і вчителями,
школою і родиною.
Класний керівник має бути яскравою, інтелігентною, неповторною особистістю, носієм
загальнолюдських цінностей, глибоких і різноманітних знань, прагнути до постійного вдосконалення,
духовного зростання.
Профорієнтаційна робота
З метою профорієнтаційної роботи в гімназії було проведено ряд заходів:
 години спілкування :
 «Світ моїх захоплень»
 «Ким я хочу стати»
 «Мій життєвий вибір»
 «На порозі професійного вибору»
 «Людина-творець власної долі»
 інтелектуальна гра: «Людина-знакова система»;
 зустріч з представниками вузів;
 відвідування «Днів відкритих дверей», «Ярмарок професій» при центрі зайнятості;
 екскурсії на підприємства («Джейбіл»).
Рівень фізичного виховання та проведення спортивно-масових заходів в Ужгородській класичній
гімназії високий.Традиційно за підсумками року наш навчальний заклад є найкращим у місті
Ужгороді за результатами Спартакіади школярів з 13 видів спорту.
Про це свідчить результативність:
I місце:
 міні-футбол;
 баскетбол (хлопці);
 волейбол (дівчата);
легка атлетика та «Шкіряний м»яч».
Профілактика правопорушень, попередження шкідливих звичок, пропаганда здорового способу
життя
У гімназії створена рада профілактики правопорушень, яка працює згідно затвердженого плану
роботи.
З метою профілактики та пропаганди здорового способу життя, відповідно до річного плану
роботи проводилися наступні заходи:
 тематичні виховні години та години спілкування;
 «круглі столи» із запрошенням лікарів-спеціалістів;
 тематичні уроки психолога;
 залучення гімназистів до масових спортивних змагань та конкурсів.
У цьому напрямку слід працювати, залучаючи батьків, вчителів ОБЖ, психолога та класних
керівників з метою уникнення випадків тютюнопаління ( а особливо використання
сучасних
пристроїв).
Хвилює і питання відвідування учнями занять та систематичні спізнення на уроки, учнівська
форма тощо. Вказані питання не зняті з контролю і над усуненням проблем слід постійно працювати.
Робота учнівського самоврядування
Формування ініціативної, здатної сприймати свідомі рішення особистості неможливе без широкого
залучення учнів до управління гімназійними справами через участь в органах учнівського
самоврядування. Модель учнівського самоврядування гімназії має цілеспрямовану, конкретну,
систематичну, організовану і прогнозовану за наслідками діяльність. Учнівський Парламент працює за
Статутом , затвердженим Радою гімназії .
У цьому році Учнівський Парламент очолила Рябицька Мілана.Вибори проводилися у два тури.У
другому турі перемогла Рябицька Мілана.
Передвиборча програма Рябицької Мілани
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Впродовж року учнівським самоврядуванням було проведено такі заходи:
 Організація тижня першокласника – складання тесту з 24 питань для перших класів, куди було
включено основні предмети (математика, українська мова, природничі науки, питання на
логіку), щоб обрати найкмітливіших та найрозумніших першокласників на конкурс «Ерудит»;
 Організація конкурсу «Ерудит» - створення завдань для конкурсу, який складався з трьох етапів
та його проведення;
 Учнівське самоврядування до Дня вчителя – проведення старшокласниками (учнями 9-11 класів)
уроків під наглядом вчителя;
 Збір коштів:
 на лікування сина колишньої учениці Ужгородської класичної гімназії (Довганич
Аліни), у якого виявили пухлину головного мозку (був проведений ярмарок, для якого
учні приготували різновиди випічки і продавали її);
 для Ужгородської організації захисту тварин «БАРБОС», що опікується безпритульними
тваринами;
 для новорічних прикрас Ужгородської класичної гімназії;
 «Живий ланцюг» до Дня соборності України – учні 10 класів створили «живий ланцюг» у
головному холі Ужгородської класичної гімназії, до якого долучилися й інші учні школи, та
заспівали гімн України;
 Виготовлення новорічних прикрас – учні 4-А та 6-А класів зробили новорічні іграшки для
головного холу гімназії своїми руками;
 Баскетбольний матч – баскетбольна гра, яка проводилася між учнями 9-11 класів;
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 Вечір для старшокласників – новорічна дискотека для учнів 9-11 класів, організація музичного
супроводу та проведення конкурсів.

Отже, за 2019/2020 рр. було зроблено чимало роботи, але є недоліки, а саме:
 Досить низька активність та інтерес гімназистів до проведення заходів;
 Більшість комітетів не долучалося до роботи;
 Через карантин не було проведено частину заходів.
Отже, роботу Учнівського Парламенту можна вважати задовільною, однак слід більш активізувати
участь гімназистів в організації культурного та змістовного дозвілля гімназистів.
Гурткова робота
У 2019/2020 н.р. в гімназії працювала 9 гуртків:
 вокальний гурток «Мелодія» - Свида М.О.;
 гурток черлідингу та хореографічний гурток -Фаринич К.;
 гурток КВК -Денисенко С.С.;
 гурток «Сокіл- «Джура»»- Свида М.О. та Орлов Є.О.;
гурток «Я патріот»- Гайдан С.І.
 гуртки декоративно-прикладного мистецтва- Габані О.Ф., Залуцька С.Б., Пятківський І.Я.
Результативність більшості гуртків висока.Особливо слід відмітити роботу хореографічного гуртка
(Фаринич К.).
Гуртка КВК (Денисенко С.С.) –шістнадцятиразовий переможець Всеукраїнського конкурсу команд
«Жарт- птиця» . У цьому році команда КВК гімназії не брала участь у Всеукраїнському конкурсі
через об»єктивні причини. У міському фестивалі команд КВК ми зайняли третє місце.
Гурток «Мелодія» (Свида М.О.) спланував роботу дуже гарно та реалізувати задуми через
карантин не вдалося, окрім чудового виступу під час святкування Дня міста на площі Театральній.
У цьому навчальному році на базі гімназії були проведені майстер-класи для творчої групи
керівників гуртків естетичного циклу міста.Креативність та індивідуальний підхід до вихованців на
заняттях гуртків представили Свида Мар»яна Омелянівна, Фаринич Кароліна МиколаЇвна та
Денисенко Сергій Сергійович.
Стосовно гуртків декоративно-прикладного мистецтва:найбільш активним
в організації
різноманітних ярмарок, патріотичних флешмобів, виставок, участі у загальногімназійних заходах
був гурток під керівництвом Габані О.Ф.
Недостатньо результативною була робота гуртка патріотичного виховання.Цьому є об»єктивні
пояснення та причини.
Отже, у наступному році слід врахувати результативність роботи гуртків при розподілі годин.
План виховної роботи гімназії на 2019/2020 н.р. реалізований .Частина заходів проведена в
онлайн-форматі.
На загальноміських конкурсах, змаганнях виховного спрямування ми виглядали достойно, однак у
цьому році значна частина з них не була проведена.
Що відбулося у цьому році вперше:
 Вибори Голови Учнівського самоврядування у два тури;
 Благодійна акція «Подаруй свято дитині» (для дітей з обмеженими можливостями «Дорога
життя»);
 Благодійні акції, спрямовані на допомогу безпритульним тваринам;
 Організація та створення фото/відео студії «Гаудеамус»;
 Флешмоби «Гімназія майбутнього», «Я люблю рідну мову»
Сподіваємося, що наступний 2020/2021 навчальний рік буде менш стресовим та
непередбачуваним, однак у планування виховного процесу на наступний рік слід враховувати
ризики, пов»язані з пандемією корона вірусу, і визначати пріоритетні напрями у роботі з
гімназистами.
Пам’ятаймо , що «кожен фініш-це, по суті,старт».
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Забезпечення керівником навчального закладу моніторингу та прогнозування потреб
ринку праці регіону у робітничих кадрах з метою відповідного формування контингенту учнів,
слухачів навчального закладу
Послідовна реалізація особистісно гуманного підходу до учнів, урахування їхніх провідних
психологічних особливостей можуть зробити обставини людяними і дозволять кожній дитині
усвідомити себе як людину. У педагогічному процесі дитину постійно повинно супроводжувати
почуття вільного вибору.
Вибір професії – тривалий і непрогнозований процес. Завдяки профорієнтації учні дізнаються
про рівень свого інтелекту, характер, волю і здібності, а особливо про те, як використати власні
індивідуальні властивості при виборі професії.
Проте особливими досягненнями профорієнтації у гімназії є ті зміни, що відбуваються у
ставленні учнів до знань.
Сучасна профорієнтація скеровує учнів на інтелектуально-розумову працю, що є необхідною
умовою для різного типу професійної діяльності: для технічних, гуманітарно-соціальних та інших
спеціальностей.
Для задоволення потреб учнів у інформації про ринок професій, важливу увагу приділяємо
профорієнтаційній роботі

в гімназії. Кожного року в квітні місяці проводимо

профорієнтації”. Організовуємо індивідуальні
учнями 9-х класів та їх батьками,

„Тиждень з

зустрічі-бесіди представників ВНЗ та технікумів з

беремо участь у Днях відкритих дверей, спільних заходах з

учбовими закладами.
Проводимо анкетування, тестування, екскурсії до учбових закладів міста. Важливу

роль

приділяємо фізичному вихованню, формуванню здорового способу життя. Працюємо над розвитком
та вдосконаленням економічного виховання. Практикуємо проведення таких виховних заходів: бесіди
„Як виховати у собі справжнього господаря”, „Бережи своє та шкільне майно”, „Як заробляти гроші?”,
„Економіка і я”; ігри „Мале підприємство”, „Юний підприємець”; тематична зустріч „Економіка –
професія майбутнього”, курси за вибором з основ економіки.
Тісно співпрацюємо з міським центром зайнятості. В приміщенні гімназії установлений та
функціонує настінний термінал з профорієнтації.
Педагогічний колектив гімназії постійно працює над вдосконаленням форм і методів
виховання, координуючи основні напрями виховання в цілісний природній процес.
Заходи з профорієнтації
№ а/п

Заходи

1.

Класні години: «Світ моїх захоплень»«Ким я хочу стати»«Мій життєвий вибір» «На порозі
професійного вибору»«Людина-творець власної долі»інтелектуальна гра: «Людина-знакова
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система»;
2.

Анкетування «Вибір професій»

3.

Зустріч з представниками ВУЗів

4.

Участь у Дні відкритих дверей УжНУ

5.

Брейн-ринг «Захист майбутньої професії»

6.

Класні години: «Як зробити свій вибір»; «Професійна орієнтація»

7.

Анкетування «Подальше працевлаштування»; «Диференційно-діагностичний
опитувадьник»

8.

Зустрічі з представниками різних професій

11.

Тиждень профорієнтації

12.

Екскурсії на підприємства міста («Джейбіл»).

13.

відвідування «Ярмарку професій» при центрі зайнятості;

Організація науково-методичної роботи у навчальному закладі
Науково-методична робота гімназії протягом 2019/2020 н.р. була спрямована на виконання
законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку
освіти, Концепції загальної середньої освіти. З метою підвищення ефективності організації навчальновиховного процесу, педколектив закладу успішно продовжив роботу над реалізацією методичної
проблеми : «Створення сприятливого освітнього середовища для розвитку компетенцій
особистості учня на засадах креативної освіти».
Потреба гуманізації, модернізації освіти, практичної реалізації особистісних підходів у
навчально-виховному процесі, метою якого визначено виховання розвиненої творчої особистості
та пошук методично вмотивованих способів організації навчання в умовах діалогової взаємодії,
способів подолання відчуження суб'єктів освітнього процесу визначають проблему пошуку методичних підходів заміни репродуктивної форми навчання на самостійну, коли учень відчуває
потребу в особистісних знаннях, навчається їх здобувати і творчо застосовувати.
За останні роки освітній ландшафт відчутно змінився ,починаючи від дошкільної освіти. Запит
суспільства – створення нової моделі школи компетентностей. В умовах інтеграції українського
суспільства у відкритий світовий освітній контекст методична і наукова діяльність набувають нового
змісту : від цілепокладання до прогнозування. Участь у методичних форумах,практикумах,
різноманітних освітніх локаціях вимагає від вчителя не просто виконання завдань , а самостійно
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ставити собі завдання,виявляти ініціативу і зрештою-генерувати додану вартість в освіті. Сучасний
вчитель перебуває у постійному процесі удосконалення професійної майстерності, в розвитку, де в
пріоритеті - працювати на випередження, і не стільки самі знання, як уміння донести їх, визначення
базового та адаптація нового в поєднанні з креативністю.Це значить

по - сучасному

думати,працювати,генерувати. Навчальні дисципліни, як галузі знань,постають перед освітянами , не
як певний склад,на якому все розкладено, помарковано, а стають лабораторією , де факти не лежать на
поверхні, а здобуваються через картографічні завдання, зазирання в мікроскопи ,організацію
експерименту, здійснення обчислень, висунення гіпотез ,окреслення мотивації дій персонажів,
створення власних лайфхаків.
Увесь методичний ресурс був спрямований на освоєння та впровадження інноваційних технологій
та інтерактивних методів навчання, здійснення моніторингу якості освіти та рівня академічної
компетентності гімназистів, орієнтацію на актуальні проблеми сучасної теорії та практики з метою
закладення основ реформування освітньої галузі, удосконалення структури й оновлення змісту
науково-методичної роботи з педагогічними кадрами на основі діагностування та широкої
диференціації, реалізацію особистісно зорієнтованого підходу, урізноманітнення форм організації
методичної роботи, інформатизацію методичної роботи, розширення сфер професійного спілкування
педагогів.
Відповідно до річного плану роботи на 2019/2020 н.р. було проведено чотири засідання науковометодичні ради , на яких порушувались питання ефективності впровадження інноваційних технологій
у навчально-виховний процес, апробація електронних навчальних посібників, підготовка та результати
олімпіад І-ІІ етапів з базових дисциплін, конкурсів, МАН, підготовка тематичних педрад.
Науково-методична рада особливу увагу приділяла впровадженню елементів інноваційних
технологій з метою підвищення професійної компетентності вчителів.
Самоосвіта вчителів ефективно здійснювалася завдяки освітнім онлайн платформам. Через
тривалий карантин вчителям довелося навчати учнів дистанційно, і це новий досвід. Наші колеги
разом з учнями орали освітню ниву через електронні ресурси вайбер, ZOOM, clastime,classroom,
щоденник уа та ін. За цей час учителям гімназії також довелося освоїти ряд нових освітніх технологій,
вчителі у великій кількості розробляли та підбирали ресурси для здійснення онлайн навчання, давали
рекомендації через відео повідомлення. Крім того вчителі гімназії проходили цілу низку вебінарів від
мережевих платформ, ресурсів та студій онлайн-освіти «На Урок», «EdEra», «Prometheus» та інших, у
руслі підвищення

кваліфікації,

тобто

займалися

вдосконаленням

професійних навичок

та

саморозвитком.
Аналіз роботи кафедр засвідчує, що вчителі, у цілому, забезпечують реалізацію єдиної державної
політики в галузі освіти.

Результативність навчально-виховного процесу
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Результати

праці – це основний показник діяльності навчального закладу. Одним з

найважливіших результатів є якість навчання. За результатами навчального року навчальні
досягнення учнів гімназії такі (додаток):

Клас

% якість знань на кінець н.р.

1-А

83,99

1-В1

91,24

1-В2

83,51

1-С

84,14

2-А

85,1

2-В1

79,61

2-В2

84,91

2-В3

82,82

3-B1

79,14

3-А

81,16

3-В2

79,78

3-С

78,69

4-А

87,23

4-В1

79,82

4-В2

82,9

4-С

82,56

5-А

82,55

5-В

75,65

5-С

77,1

6-А

86,64

6-В1

88,67

6-В2

91,83

6-С

85,28

7-A

91,31

7-В

95,77

7-С

89,47
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По закінченні 5 класу гімназії 11 учнів одержали

свідоцтво про базову загальну середню освіту з

відзнакою, 11 випускників 7-х класів є претендентами на нагородження золотою медаллю,

7

срібною медаллю.
112 учнів 1-4,6 класів були нагороджені Похвальними листами “За високі досягнення у навчанні».
Учні гімназії були активними учасниками Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін:
У першому етапі взяло участь 484 гімназисти, що становить 54,8 % від загальної кількості учнів
гімназії.
Кількість учнів
Кількість

Кількість переможців

2 кл

3 кл

4 кл

5 кл

6 кл

7 кл

Разом

Ім

ІІ м

ІІІ м

-

22

19

10

1

12

64

4

5

4

26

25

7

8

9

5

80

6

7

13

Фізика

-

20

7

4

3

2

36

4

5

4

Географія

-

6

6

2

2

8

24

5

5

5

Історія

-

-

5

6

3

7

21

4

8

6

Хімія

-

18

10

-

6

6

40

3

5

9

Інформатика

-

-

4

2

7

1

14

7

2

2

Англійська мова

-

-

30

20

21

4

75

5

7

7

5

7

8

-

-

15

10

1

4

30

Біологія

-

-

10

4

6

9

29

4

4

4

Екологія

-

-

-

-

2

2

4

2

2

-

учнів
Дисципліна
Укр. мова
Математика

Німецька мова

20

Правознавство

-

-

-

11

2

2

15

3

3

1

Економіка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інформаційні

-

-

6

8

6

2

22

4

5

3

-

-

9/4

6/6

-

-

15/10

3/1

3/3

3/1

-

-

-

-

4

1

5

2

2

1

26

91

132

97

73

65

484

62

73

71

технології
Труд. навч.
(техн.) хл./дівч.
Астрономія
Разом

Адміністрація гімназії високо оцінює роботу вчителів з підготовки переможців ІІ-ІІІ етапу олімпіад :
Список
гімназистів-переможців та призерів ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 2019-2020
н. р.

№

Прізвище, ім’я учнів

Клас

Вчитель

Предмет

Місце

1.

Андрух Анна

6

С.Романюк

Математика

3

2.

Міца Аліна

6

С.Струк

Математика

3

3.

Болдіжар Ребекка

7

М.Копа

Українська мова та

2

література
4.

Наздравецький Артем

7

Е.Чоповдя

Українська мова та

1

література
5.

Наздравецький Артем

7

К.Волошин

Фізика

3

6.

Різак Софія

7

Т.Мокшайт

Українська мова та

2

література
7.

Різак Софія

7

Н.Федак

Хімія

2

8.

Сенько Денис

7

М.Ігнат

Фізика

3

9.

Чейпеш Олександр

7

Т.Кіндюх

Математика

3

10.

Чейпеш Олександр

7

К.Волошин

Фізика

3

11.

Яблуновська Анастасія

7

К.Волошин

Фізика

2

12.

Бобик Костянтин

8

Ф.Брецко

Історія

3

13.

Боднар Аліна

8

М.Вишневська Українська мова та

3

література
14.

Гечко Богдана

8

О.Габані

Трудове навчання

2

(обслугов. )
15.

Гливляс Ангеліна

8

С.Третиник

Біологія

2

16.

Гливляс Ангеліна

8

Н.Федак

Хімія

3

17.

Доктор Домініка

8

Ф.Брецко

Історія

2
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18.

Дурневич Крістіна

8

М.Вишневська Українська мова та

1

література
19.

Кабаль Андрій

8

С.Третиник

Біологія

2

20.

Куклишин Марина

8

Г.Бисага

Німецька мова

3

21.

Нагорнюк Меланія

8

М.Вишневська Українська мова та

2

література
22.

Наконечний Євгеній

8

О.Гаранжа

Інформ. технології

2

23.

Плютач Ірина

8

Н.Галас

Англійська мова

3

24.

Пушкаш Ніколь

8

О.Гаранжа

Інформ. технології

3

25.

Пушкаш Ніколь

8

О.Гаранжа

Інформатика

3

26.

Свєженцева Олекс-дра

8

Н.Федак

Хімія

3

27.

Сивак Богдан

8

І.П’ятківський

Трудове навчання

3

(технічна п)
28.

Стегура Артем

8

М.Зимомря

Німецька мова

2

29.

Стегура Артем

8

С.Роман

Географія

2

30.

Стегура Артем

8

Н.Федак

Хімія

2

31.

Суязова Олександра

8

С.Третиник

Біологія

2

32.

Торохтіна Ніколетта

8

Г.Бисага

Німецька мова

3

33.

Борисов Станіслав

9

О.Северенчук

Інформ. технології

2

34.

Бортейчук Вікторія

9

Л.Лабик

Англійська мова

3

35.

Бортейчук Вікторія

9

О.Северенчук

Інформ. технології

1

36.

Бортейчук Вікторія

9

Ф.Брецко

Історія

3

37.

Бортейчук Вікторія

9

Ф.Брецко

Правознавство

1

38.

Бортейчук Вікторія

9

М.Магда

Українська мова та

2

література
39.

Гелетич Єлизавета

9

О.Габані

Трудове навчання

3

(обслугов.)
40.

Голубка Владислав

9

І.П’ятківський

Трудове навчання

2

(технічна п.)
41.

Дурневич Антон

9

Ф.Брецко

Правознавство

3

42.

Капустяк Анна

9

Г.Бисага

Німецька мова

2

43.

Коцур Юрій

9

Л.Лабик

Англійська мова

2

44.

Коцур Юрій

9

О.Северенчук

Інформ. технології

3

45.

Медве Олександр

9

Ф.Брецко

Правознавство

3

46.

Росул Максим

9

Т.Кіндюх

Математика

2

47.

Чепис Таісія

9

Ф.Брецко

Правознавство

2
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48.

Чепис Таїсія

9

С.Третиник

Біологія

2

49.

Шумило Іван

9

О.Северенчук

Інформатика

2

50.

Антонів Роман

10

О.Гаранжа

Інформатика

1

51.

Балко Дмитро

10

Ф.Брецко

Правознавство

3

52.

Бертич Олександр

10

О.Гаранжа

Інформатика

3

53.

Волфсбергер Ріхард

10

О.Гаранжа

Інформ. технології

2

54.

Гроскопф Олександр

10

О.Гаранжа

Інформ. технології

1

55.

Гроскопф Олександр

10

О.Гаранжа

Інформатика

3

56.

Гроскопф Олександр

10

Т.Кіндюх

Математика

2

57.

Гроскопф Олександр

10

К.Волошин

Фізика

1

58.

Дроботенко Арсеній

10

С.Третиник

Біологія

3

59.

Колесник Дарина

10

С.Третиник

Біологія

1

60.

Колесник Дарина

10

С.Третиник

Екологія

2

61.

Макар Ольга

10

Н.Федак

Хімія

3

62.

Малеш Ярослав

10

О.Северенчук

Інформатика

2

63.

Малеш Ярослав

10

Т.Кіндюх

Математика

2

64.

Міленевський Максим

10

С.Третиник

Біологія

3

65.

Міліневський Максим

10

Н.Федак

Хімія

2

66.

Остапова Марія

10

С.Третиник

Біологія

2

67.

Петрунь Аліна

10

К.Волошин

Астрономія

2

68.

Пинзеник Юліяна

10

Р.Янкович

Англійська мова

2

69.

Сабо Інна

10

К.Волошин

Астрономія

1

70.

Сабо Інна

10

Ф.Брецко

Правознавство

1

71.

Соляник Юлія

10

К.Волошин

Астрономія

3

72.

Соляник Юлія

10

Т.Кіндюх

Математика

1

73.

Соляник Юлія

10

К.Волошин

Фізика

2

74.

Тарновецька Олеся

10

Н.Федак

Хімія

3

75.

Уманців Назар

10

О.Гаранжа

Інформ. технології

3

76.

Федина Ярослав

10

О.Дьолог

Англійська мова

3

77.

Шимон Роман

10

О.Дьолог

Англійська мова

3

78.

Варга Олександр

11

Самоосвіта

Німецька мова

3

79.

Горблюк Ангеліна

11

Л.Стеців

Біологія

1

80.

Горблюк Ангеліна

11

Л.Стеців

Екологія

1

81.

Горблюк Ангеліна

11

Л.Майор

Історія

2

82.

Горблюк Ангеліна

11

М.Магда

Українська мова та

2

література
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83.

Савчин Мирослав

11

Н.Мателешка

Інформ. технології

3

84.

Сентипал Олександр

11

М.Ігнат

Астрономія

3

85.

Сентипал Олександр

11

М.Семенюк

Математика

1

86.

Сентипал Олександр

11

М.Ігнат

Фізика

2

87.

Славич Артур

11

Л.Майор

Історія

3

88.

Славич Артур

11

Ф.Брецко

Правознавство

2

89.

Сорочан Неллі

11

С.Роман

Географія

3

90.

Шишканич Тетяна

11

Ю.Нестеренко

Інформ. технології

2

Список призерів та переможців
ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019-2020 н. р
Прізвище, ім’я учня

Вчитель

Клас

Предмет

Диплом
ступінь

1.

Доктор Домініка

Брецко Ф.Ф.

4-а

історія

І

2.

Соляник Юлія

Кіндюх Т.С.

6-в1

математика

І

3.

Гроскопф Олександр

Гаранжа О.Я.

6-в1

інф. технології

І

4.

Дурневич Крістіна

Вишневська

4-а

укр. мова

ІІ

5.

Бортейчук Вікторія

Брецко Ф.Ф.

5-а

правознавство

ІІ

6.

Гроскопф Олександр

Кіндюх Т.С.

6-в1

математика

ІІ

7.

Сентипал Олександр

Семенюк М.В.

7-с

математика

ІІ

8.

Гроскопф Олександр

Волошин К.В.

6-в1

фізика

ІІ

9.

Гроскопф Олександр

Гаранжа О.Я.

6-в1

інформатика

ІІ

10.

Бортейчук Вікторія

Северенчук О.О.

5-а

інф. технології

ІІ

11.

Капустяк Анна

Бисага Г.О.

5-а

німецька мова

ІІІ

12.

Петрунь Аліна

Волошин К.В.

6-в1

астрономія

ІІІ

13.

Колесник Дарина

Третиник С.В.

6-с

біологія

ІІІ

14.

Остапова Марія

Третиник С.В.

6-с

біологія

ІІІ

15.

Горблюк Ангеліна

Стеців Л.Є.

7-с

біологія

ІІІ

16.

Горблюк Ангеліна

Стеців Л.Є.

7-с

екологія

ІІІ

17.

Антонів Роман

Гаранжа О.Я.

6-в2

інформатика

ІІІ

Одним з напрямків роботи з обдарованими учнями була і залишається діяльність МАНу. Для
участі в міському конкурсі науково-дослідницьких робіт було представлено 27 учнівських робіт.
Найбільших результатів у МАН на І етапі досягли учні та вчителі та учні:
24

Список гімназистів переможців та призерів І (міського) етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
у 2019 -2020 н. р.
ПІБ учня

Тема

Місце

Коваленко Ірина
1.

клас

№

10

І

Іванівна

ПІБ наукового керівника,

роботи

посада

Антигітлерівська коаліція

Брецко Федір Федорович,

у Другій світовій війні

вчитель історії та
правознавства

2.

Гроскопф Олександр

10

І

В’ячеславович
3.

Микита Андрій

10

І

Васильович
Бертич Олександр
4.

І

Степанович
Гозда Веніамін

5.

10

10

І

Михайлович

Нанотехнології та

Волошин Клара

перспективи їх розвитку

Войтехівна, вчитель фізики

Аналіз сучасних

Волошин Клара

акомуляторів

Войтехівна, вчитель фізики

«Розумний» будинок на

Гаранжа Оксана

базі WeMos D1 R2 з чіпом

Ярославівна, вчитель

ESP8266

інформатики

Смарт рюкзак на базі Wi-

Нестеренко Юлія Петрівна,

Fi модуля WeMos міні з

вчитель інформатики

чіпом ESP8266
Федина Ярослав
6.

10

І

Графи. Ймовірність графи.

Сергійович

Кіндюх Тетяна
Святославівна,
вчитель математики

Сабо Інна Йосипівна

10

І

7.

Системи з двома

Кіндюх Тетяна

змінними як математичні

Святославівна,

моделі в економічних

вчитель математики

задачах
Колесник Дарина
8.

І

Олегівна
Гечко Руслана
Михайлівна

9.

10

10

І

Мікробна контамінація

Стеців Людмила

кормів як ризик

Євгеніївна,

інфікування

вчитель біології

Світоглядні й естетичні

Сербайло Оксана Петрівна,

засади пост-

вчитель зарубіжної

постмодернізму в романі

літератури

М.Геддона «Загадковий
нічний інцидент з
25

собакою»
Чепис Таїсія
Віталіївна
10.

9

І

Плагіат учнівських та

Брецко Федір Федорович,

студентських наукових

вчитель історії та

досліджень як негативний

правознавства

чинник академічної
доброчесності
Зимомря Олександр

10

І

Васильович
11.

Діяльність Генерального

Брецко Федір Федорович,

Секретаріату – першого

вчитель історії та

уряду Української

правознавства

Народної Республіки доби
Української Центральної
Ради
Копін Наталія
12.

10

ІІ

Іванівна

Валідизація опитника

Зубака Оксана Василіна,

«Внутрішнє відчуття

вчитель хімії у МАН

лікаря» для сімейних
лікарів
Горблюк Ангеліна
13.

ІІ

Миколаївна
Шкіра Євген

14.

11

11

ІІ

Євгенович

Вивчення алелопатичних

Стеців Людмила

властивостей Амброзії

Євгеніївна,

полинолистої

вчитель біології

Діджиталізація та її вплив

Богоста Олександр

на сучасну мову

Іванович, вчитель

(Комп’ютерний сленг

англійської мови

хакерів і геймерів).
Чобаль Валерія
15.

9

ІІ

Віталіївна

КВНівський рух на

Касинець Наталія

Закарпатті

Йосипівна,
вчитель зарубіжної
літератури

Добош Михайло
16.

10

ІІ

Богданович

«Пласт» - молодіжно-

Майор Любов Павлівна,

патріотичний рух на

вчитель історії

Україні
Волфсбергер Ріхард
Ернестович
17.

10

ІІІ

Дослідження

Волошин Клара

транспортних засобів

Войтехівна,

обладнаних

вчитель фізики

електродвигунами та
перспективи їх
використання
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Петрунь Аліна
18.

10

ІІІ

Зовнівписане коло

Кіндюх Тетяна

Михайлівна

Святославівна,
вчитель математики

Гецко Анастасія
19.

10

Іванівна

ІІІ

Про історію с. Суха на

Майор Любов Павлівна,

Закарпатті: підхід та

вчитель історії
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1.

Бертич Олександр Степанович

О.Я.Гаранжа

Секція Інформаційні системи, бази
даних та системи штучного інтелекту
І місце

2.

Гечко Руслана Михайлівна

О.П.Сербайло

Відділення Літературознавства,
фольклористики та мистецтвознавства
Секція Зарубіжна література
ІІ місце

3.

Гозда Веніамін Михайлович

Ю.П.Нестеренко

Секція Мультимедійні системи,
навчальні та ігрові програми
І місце

4.

Горблюк Ангеліна Миколаївна

Л.Є.Стеців

Секція Охорона довкілля та
раціональне природокористування
І місце

5.

Гроскопф Олександр

К.В.Волошин

В`ячеславович

Секція Технологічні процеси та
перспективні технології
ІІІ місце

6.

Зимомря Олександр

Ф.Ф.Брецко

Васильович
7.

Колесник Дарина Олегівна

Секція Історія України
ІІ місце

Л.Є.Стеців

Секція Ветеринарія та зоотехнія
І місце

8.

Копін Наталія Іванівна

О.О.Зубака

Секція Медицина
ІІ місце

9.

Микита Андрій Васильович

К.В.Волошин

Секція Екологічно безпечні технології
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та ресурсозбереження
ІІІ місце
10. Сабо Інна Йосипівна

Т.С.Кіндюх

Секція Математичне моделювання
ІІ місце

11. Федина Ярослав Сергійович

Т.С.Кіндюх

Секція Математика
ІІ місце

12. Чепис Таісія Віталіївна

Ф.Ф.Брецко

Секція Правознавство
І місце

Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо
попередження правопорушень з їх боку
На виконання річного плану міського управління освіти

та згідно річного плану роботи

гімназії, обласної Комплексної програми , профілактика правопорушень серед підлітків постійно в
центрі уваги педагогічного колективу гімназії.
Виходячи з проблемного питання виховної роботи гімназії, вимог правової освіти та виховання,
які спрямовані підвищення виховної профілактичної ролі у попередженні аморальних антисуспільних
проявів, впровадження та реалізацію додаткових заходів, спрямованих на захист суспільної моралі,
попередження насильства та жорстокості, запобігання негативного впливу на психіку дітей творів, які
пропагують культ насильства і жорстокості, у гімназії

склалася певна система, яка передбачає

цілеспрямовану, планову, взаємопов’язану, керовану діяльність її частин – від директора до
бібліотекаря і медперсоналу.
Дієвість складових частин системи правової освіти та виховання зумовлюється глибокими
знаннями

індивідуально-психологічних

особливостей

учнів,

умов

їх

сімейного

виховання,

мікросоціального оточення. Значне місце в організації індивідуальної роботи з учнями займає робота
практичного психолога. Спільно з заступником директора він надає цільову допомогу класним
керівникам

з виявлення відхилень у поведінці учнів та передбачає напрямки вивчення причин

відхилень, шляхів впливу сім’ї в процесі перевиховання та форми індивідуальної роботи .
Особливого значення набувають нові сучасні технології виховання, які мають особисте цільове
спрямування на розвиток “Я” кожного учня. Класні керівники працюють над впровадженням цільових
творчих програм. Цільові творчі програми спрямовані на виховання в учнів знань певних законів,
норм суспільної поведінки, своїх обов’язків, усвідомлення школярами понять відповідальності і
покарання за порушення закону.
У гімназії створено певну структуру органів учнівського врядування, діє шкільний Парламент.
Її члени організовують і контролюють чергування учнів по гімназії, виконання учнями Правил
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внутрішнього розпорядку та Статуту гімназії, наказів МОН “Про заборону тютюнопаління ”, “Про
використання мобільних телефонів під час навчально-виховного процесу ”.
Традиційними заходами, що сприяють попередженню правопорушень у гімназії, стали
збори батьків тих учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку, проведення декади
правознавства, зустрічі з представниками правоохоронних органів, зустрічі з лікарями, педагогічні
консиліуми за участю учнів, вчителів, адміністрації, батьків.
У рамках місячника пропаганди правових знань

проходив конкурс учнівських творів на

правову тематику, гра “Дебати ” та інше.
Особливу зацікавленість учнів викликали заходи, які проходили у нестандартній формі, а саме:
рольова гра з проблем поведінки у кризових ситуаціях: випадках насилля, жорстокості, торгівлі
дітьми, сексуальної експлуатації; гра-конкурс “У країні карного розшуку ”; конкурс “Чи знаєш ти
закон?”( інформування про відповідальність за заподіяне насилля над дітьми та підлітками) та інші.
Цікаво проводилися уроки правознавства, висвітлюючи інформування учнів про вплив мас-екранного
насильства на психіку дітей та підлітків..
Вчителі використовували різні форми проведення уроку. У формі семінару проведено урок “Чи
знаєш ти як себе захистити ”, урок на тему: “Права та свободи громадян України ” був проведений у
формі круглого столу.
У рамках цільової творчої програми “Я – громадянин України ” у 6,7 класах пройшли години
спілкування на тему: “Закон і право ”, під час проведення яких велася змістовна розмова учнів про свої
права, які гарантовані Конституцією та Конвенцією про права дитини.
Адміністрацією гімназії розроблені заходи на виконання обласної Комплексної програми
профілактики правопорушень.
Правова освіта та виховання, профілактика правопорушень серед підлітків постійно в центрі
уваги педагогічного колективу гімназії.
Спрямувати

учня на гідний змістовний, суспільно та особистісно значущий шлях, що

відповідає його реальним можливостям, - означає насамперед дати йому достовірні, правдиві знання
про сенс життя, його труднощі, суперечності і боротьбу, допомогти підлітку реально оцінити себе і
відповідно до цього спрямувати його інтереси.
Зростання дитячої і підліткової злочинності зумовлене соціальним процесами у суспільстві.
Адже поруч із демократизацією суспільного життя, становленням нової різноманітності діяльності
людей, виникають серйозні соціальні проблеми, збільшується кількість сімей, не здатних забезпечити
нормальний розвиток своїх дітей, як у матеріальному, так і в моральному плані. Практичний психолог
і педагоги гімназії встановили залежність схильності особистості до правопорушень від рівня її
морального розвитку, правової свідомості. Значний вплив на моральні якості і правову вихованість
дітей та підлітків здійснює той соціально-психологічний та психолого-педагогічний моральний клімат,
у якому вони перебувають.
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Загально-профілактичне значення правової роботи полягає у розумінні неповнолітніми
того, що за скоєння правопорушення настає індивідуальна відповідальність. Важливу роль у
превентивному вихованні відіграє шкільна бібліотека, надаючи допомогу вчителям, учням у
підготовці та проведенні диспутів, конференцій, в обговоренні статей та книг, організації вікторин та
виставок, підборі літератури з правових питань тощо. У шкільній бібліотеці є добірка літератури
(книг, журналів, статей) на правову тематику для вчителів та учнів.
Питання профілактики серед неповнолітніх розглядаються на нараді при директорові,
педагогічній раді, засіданнях ради профілактики.

Управлінська діяльність. Контрольно-аналітична робота
Упродовж року управління гімназією здійснювалося згідно річного плану роботи гімназії, плану
внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи
класних керівників.
Така система планування, що відпрацьована у гімназії і заснована на взаємодії всіх ланок,
підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність
вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та
вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток гімназії.
У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують
діяльність загальноосвітнього навчального закладу що було підтверджено під час атестації закладу у
минулому році.
Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і
проводиться з метою надання методичної та фахової допомоги педагогічним працівникам.
Згідно плану роботи на рік оцінці та контролю з боку адміністрації протягом навчального року за
розділами підлягали:
І.Контроль за виконанням навчальним закладом вимог нормативно-правових актів у галузі освіти
ІІ.Контроль за організацією навчально-виховного процесу
ІІІ.Контроль за результатами навчальних і творчих досягнень учнів
ІV.Контроль за методичною роботою
Особлива увага приділялася контролю щодо:вчителів, що атестуються,щодо стану викладання та
рівня

навчальних

досягнень

з

предметів

фізики,музичного

мистецтва,

образотворчого

мистецтва,історії.фізкультури.Щодо ведення шкільної документації- класних журналів, особових
справ учнів, обліку запису інструкцій з техніки безпеки,виконання навчальних програм та
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планів,організація повторення навчального матеріалу з предметів іваріантної складової.Підготовки до
ДПА та ЗНО.Стану харчування дітей,роботи басейну,дотримання санітарно-гігієнічних норм
утримання навчального закладу,роботи з ОП та ТБ серед учнів та працівників, відвідування учнями
занять тощо.
Результати перевірок були висвітлені в довідках і узагальнені наказами по гімназії, рішеннями нарад
при директорі, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків
перевірок.
Щодо робота допоміжних служб, то важко уявити роботу гімназії без обслуговуючого персоналу, до
складу якого входить 32 осіб. Дякуючи їх невтомним рукам територія нашого закладу завжди в
належному стані, вчасно проводяться ремонтні роботи та долаються аварійні ситуації.
Забезпечення організації харчування
та медичного обслуговування учнів і педагогічних працівників
Медичне обслуговування учнів та працівників гімназії організовано відповідно до нормативноправової бази вимог. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний
медичний пункт, де працює шкільний лікар, який організовує систематичне та планове медичне
обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань.
Щорічно на базі міської лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів
медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у гімназії формуються спеціальні
медичні групи, а також списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять
фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по гімназії. Впродовж
року класні керівники та адміністрація вели медичні спостереження за учнями на уроках фізкультури
та заповнювали карти мед спостереження.
Медичне обслуговування працівників гімназії організовано на базі міської поліклініки. Вони
щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком.
Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування
дітей протягом перебування у гімназії. Організація харчування учнів закладу організована ПП
«Сачко». Контроль за якістю харчування проводився комісією щомісяця, про що складені відповідн і
протоколи.
Соціальний захист
На підставі соціальних паспортів класів у гімназії створено банк даних на дітей пільгових
категорій, який у ході навчального процесу змінюються та поновлюються в залежності від кількісного
складу учнів кожної визначеної категорії.Усього в гімназії 887 учнів.Учнів пільгових категорій 62.
Політика гімназії стосовно дітей зі спеціальними потребами в навчанні полягає в створенні
умов для адаптації дітей в освітньому просторі. Для цього на початку року розробляються
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індивідуальні навчальні плани таких учнів за потреби навчання вибудовується в індивідуальному
режимі.
Основними напрямами роботи щодо забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей із
малозабезпечених сімей та учнів із соціально вразливих категорій є виявлення, облік і створення умов
для їх навчання, виховання та розвитку. У ході роботи здійснюється взаємодія з Радою гімназії,
батьківським комітетом, відділом у справах сім’ї та молоді Ужгородської міської ради,
установлюються зв'язки з батьками учнів, вивчаються умови проживання учнів соціально вразливих
категорій. На початку кожного навчального року з метою обліку дітей та сімей, які потребують
соціальної підтримки, складаються соціальні паспорти класів та соціальний паспорт гімназії.
Учням пільгових категорій надається право на

безкоштовні сніданки у їдальні гімназії.

Постійно приділяється увага до стану здоров’я учнів пільгових категорій: щорічне проходження
медичного огляду, надання путівок в оздоровчі табори.
У

журналі

реєстрації

вхідного

й

вихідного

листування

фіксуються

повідомлення,

телефонограми щодо роботи з дітьми пільгових категорій. Інформація з питань соціальної підтримки
та допомоги дітям своєчасно й у повному обсязі доводиться до учасників навчально-виховного
процесу.
На основі вивчення контингенту учнів щорічно на нарадах при директорі та педагогічних радах
заслуховуються питання про організацію навчання, виховання, соціального захисту та матеріального
забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
При плануванні роботи закладу на навчальний рік ураховується питання соціальної підтримки
та допомоги дітям, розробляються конкретні заходи щодо організації роботи з охорони дитинства,
визначаються оптимальні терміни їх виконання та відповідальні особи.
Для координації роботи з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування,
іншими дітьми пільгових категорій, захисту їх прав та інтересів призначено громадського інспектора з
охорони дитинства Майор Л.П.
Створена система виховної роботи гімназії забезпечує належні умови для охорони здоров’я,
навчання, виховання, фізичного, психологічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку
дітей, їх соціально-психологічної адаптації та активної життєдіяльності, зростання в атмосфері миру,
гідності, взаємоповаги.
Психологом гімназії складено графік та план роботи для надання допомоги та консультацій
сім’ям, де виховуються діти пільгових категорій.
Проводиться моніторинг індивідуального розвитку дитини, реабілітація дітей у кризових
ситуаціях із метою адаптації до навчання та життєвої діяльності, робота з профілактики негативних
явищ по формуванню здорового способу життя та зміцнення власного здоров’я, розвивальна робота по
набуттю вмінь та навичок спілкування.
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Класні керівники класів у перспективних планах виховної роботи відповідно до розроблених
тематик планують виховні заходи для всіх категорій дітей із метою висвітлення їх прав та обов’язків,
підготовки до життя.
Класні керівники, заступник директора з виховної роботи, психолог відвідують дітей удома,
спільно з батьківськими комітетами класів вивчають умови проживання, матеріально-побутовий та
соціальний стан сімей учнів гімназії, на підставі яких складають акти обстежень.
У процесі бесід із членами родин вивчається моральний стан, взаємовідносини між членами
родини, надаються рекомендації щодо виховання учнів у сім’ї, поліпшення іх здоров’я.
У рамках роботи з дітьми пільгових категорій здійснюється контроль:
-

громадським інспектором з охорони дитинства – за оздоровленням учнів із сімей, віднесених до
пільгових категорій;

-

класними керівниками – за навчанням дітей пільгових категорій, які є активними учасниками
гімназійного життя;

-

адміністрацією – за постійний зв'язок із громадськими організаціями та соціальними службами м.
Ужгорода.
Кількість дітей соціальних категорій наступна: дітей-сиріт – 1, дітей-напівсиріт - 11, дітей з

особливими потребами – 6, дітей, які мають посвідчення потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС –2,
неповних сімей –28,багатодітних –96, діти переселенців із зони АТО –2, діти учасників АТО -39,
кількість дітей які доїжджають із району -184.
Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації гімназії. Для них було організоване
гаряче харчування, організована участь у новорічних заходах з подарунками , тощо.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності
Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та
протипожежних норм, стан дитячого травматизму
Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, дотримання санітарно-гігієнічних та
протипожежних норм під час навчально-виховного процесу в гімназії знаходиться під щоденним
контролем директора гімназії, заступників директора з НВР,ВР та ГЧ.
На початок 2019/2020 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на
проведення навчальних занять. На засіданні педради 30 серпня 2019 року було затверджено план
роботи гімназії на 2019/2020 навчальний рік, де передбачено розділ

«Охорона праці та безпека

життєдіяльності».
Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки, безпеки життєдіяльності
затверджені наказом по гімназії. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з
охорони праці, затвердженого наказом Держнагляду охорони праці України.
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Наказом по гімназії передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці,
безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, попередження
дитячого травматизму відповідальних за електрогосподарство в гімназії тощо.
Один раз на три роки за планом роботи закладу проводиться навчання та перевірка знань
працівників гімназії з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, техніки безпеки, пожежної
безпеки тощо. Формою перевірки є іспит, який проводиться за екзаменаційним білетами у вигляді
письмового опитування.
Остання перевірка знань була проведена в січні 2020 року. Результати перевірки оформлені
протоколом.
У гімназії є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці
працівників та учнів. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників
та учнів закладу.
На 01 вересня 2019 року всі працівники гімназії надали медичні книжки з дозволом на роботу.
Питання охорони праці обговорювалися на засіданні педради, на нараді при директорові. У вересні
2019 р. класними керівниками був проведений вступний інструктаж з усіма учнями гімназії, про що
свідчать записи у класних журналах. Учителями- предметниками був проведений
інструктаж з записами у відповідні журнали з учнями

первинний

в кабінетах підвищеної ебезпеки. Перед

спортивними змаганнями та при проведенні заходів за межами території гімназії проводилися цільові
інструктажі, реєстрація яких проводилася у відповідному журналі.
Проводяться повторні інструктажі 1 раз на 6 місяців

(у вересні та березні) для всього

колективу.
Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на
вулиці тощо обговорювалися на батьківських зборах у всіх класах. Були зроблені заміри контурів
заземлення та ізоляції електрообладнання у серпні 2019 р. зі складанням акту.
Медичне обслуговування учнів гімназії здійснюється лікарем Заголою. М.С..
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики
травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності
педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону
праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони
праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, Державних санітарних
правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів, організації навчальновиховного процесу та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу гімназії з цих
питань.
Відповідно до вимог нормативних документів у гімназії розроблена документація з питань
дотримання безпеки та охорони праці.
Розроблені й затверджені програми вступних інструктажів для працівників і учнів.
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Згідно вимог нормативних документів реєструються первинний, позаплановий і цільовий
інструктажі для працівників і учнів.
Учителі фізики, біології, хімії, трудового навчання, фізичного виховання проводять первинні
інструктажі перед початком практичних, лабораторних робіт, виконанням відповідних вправ .
Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації гімназії.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться повторні
інструктажі з безпеки життєдіяльності, а перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями цільові інструктажі з учнями. У гімназії в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів
інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік
документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні гімназії розміщено кілька стендів
щодо безпечної поведінки.
На видному місці розміщені плани евакуації з поверхів на випадок пожежі чи іншої НС.
Оформлений куточок з безпеки життєдіяльності. Обладнані куточки наочної агітації з охорони праці й
безпеки життєдіяльності.
Щорічно на педрадах, зборах трудового колективу директор гімназії звітує про виконання
колективної угоди між адміністрацією та профспілковим комітетом.
Випадків, пов’язаних з порушенням норм охорони праці, безпеки життєдіяльності, у колективі
гімназії, на робочих місцях, під час організації навчально-виховного процесу у 2019/2020 навчальному
році не виявлено.
У гімназії проводиться значна робота по виконанню заходів з профілактики травматизму
невиробничого характеру.
Розроблені заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру виконані в повному
обсязі.
Відповідно до розроблених заходів з учасниками навчально-виховного процесу проводилися
інструктажі, бесіди, вікторини, дискусії, місячники, тижні, тема яких: «Профілактика травматизму під
час організації навчально-виховного процесу та в побуті». «Поведінка дітей з незнайомими
предметами». «Дотримання правил дорожнього руху, надання долікарської допомоги».
При проведенні як гімназійних, так і міських масових заходів у гімназії призначаються особи,
відповідальні за збереження життя й здоров’я учасників на кожній ділянці роботи.
У квітні місяці кожного року в гімназії проводяться практичні заняття по евакуації учнів і
працівників на випадок пожежі згідно з планами евакуації.Планується такі заняття проводити і у
вересні.
Робота педагогічного колективу та працівників навчального закладу з питань профілактики
травматизму знаходиться на контролі адміністрації. Питання охорони праці та попередження
травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.
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У гімназії було проведено ряд навчально - виховних заходів з питань охорони праці, а саме:
місячник «Діти на дорозі!» (вересень 2019р.), «СНІД - загроза людству» (грудень 2019) тематичні
виховні години, перегляди тематичних відеофільмів та відеороликів.
Зважаючи на проведену профілактичну роботу, фактів порушення прав дитини, санітарногігієнічних та протипожежних норм випадків упродовж навчального року не зафіксовано.
На жаль зафіксовано лише один випадок травматизму

серед

учнів гімназії не під час

навчально-виховного процесу .
Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління
його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями
У гімназії створена і ефективно функціонує піклувальна рада.
Учнівське самоврядування – це сформована безпосередньо учнівською громадою організація учнів,
що має:
- визначений кількісний склад;
- чітку організаційну структуру;
- регламентовані повноваження, здійснення яких має на меті виконання основних завдань
учнівського самоврядування;
Порядок формування, склад та структура, повноваження органу учнівського самоврядування
визначаються учнівською громадою гімназії відповідно до ї інтересів.
Діяльність органу учнівського самоврядування здійснюється відповідно до принципів
демократичності, колегіальності, виборності, гласності, відповідальності за прийняті рішення,
взаємодії та співпраці з іншими учасниками навчально-виховного процесу.
Основні функції органів учнівського самоврядування (для вирішення завдань та досягнень мети
органи учнівського самоврядування, в порядку, що не суперечить чинному законодавству).

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального
закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом,
радою, піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського
самоврядування
Звернення громадян з питань діяльності навчального закладу об'єктивно

і вчасно

розглядаються, перевіряються викладені в них факти, приймаються рішення відповідно до чинного
законодавства та забезпечується їх виконання, громадянам повідомляються наслідки розгляду заяв
(клопотань).
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Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх
надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти
днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання
неможливо, керівник або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що
повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань,
порушених у зверненні, не перевищує сорока п'яти днів (відповідно до Закону України «Про
звернення громадян»). Дані про надходження та вирішення звернень громадян за 2019/ 2020 н.р.
подано в таблиці:
Всього звернень

Із загальної кількості звернень вирішено по суті

462

462

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази
навчального закладу
Адміністрація гімназії разом з коллективом вчителів, працівників, батьків постійно працює над
удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Завдяки злагодженості
відповідальних за економію працівників, гімназія не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.
У цьому році фінансування гімназії мало три джерела це місцевий бюджет, спонсорські кошти та
допомога від батьківського комітету.

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне
використання
За липень – грудень 2019 року для навчального закладу виділено кошти із загального фонду на
послуги у сумі 740 431,98 грн.з них :
- Комунальні послуги 357259,90 грн
- Поточний ремонт приміщень гімназії – 174305,02 грн
- Інші послуги (перезарядка вогнегасників, ведення системи спостереження за пожежною
автоматикою) – 208867,06 грн.
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Липень – грудень 2019 рік витрачено коштів із загального фонду на виплату заробітної плати 8
317202,19 грн.
Надійшло коштів на спеціальний рахунок від орендарів липень – грудень 2019 року 53292,96 грн, на
які було придбано будівельний товар на поточний ремонт.
Отримано гранти та дарунки на суму (футбольне поле з тв. покриттям) 1476225,00 грн
Січень - червень 2020 року придбано товари за кошти із загального фонду у сумі – 41210,34 грн з
них:
- Вогнегасники – 9885,47
- Оюладнання для охорони – 6000,0
- Класні журнали – 3790,50
- Періодичні видання – 5266,37
- Медичні та дезінфек. засоби – 16268,0
Січень - червень 2020 року виділено кошти із загального фонду на послуги:
- Комунальні послуги 406248,95 грн.
Січень - червень 2019 рік витрачено коштів із загального фонду на виплату заробітної плати 9
554877,35 грн.
Надійшло коштів на спеціальний рахунок від орендарів січень – червень 2020 року 28498,89 грн,за
металобрухт – 13361,00 на які було придбано будівельний та господарський товар на поточний
ремонт.
За рахунок батьківських коштів здійснюється ремонт та підготовка класних кімнат до навчального
року.
У цьому році гімназія отримувала від батьків інвентар та обладнання залучення коштів не
проводилося.
Таким чином робота буде продовжуватися я сподіваюся і надалі. Лише за згоди та можливостей
піклувальної ради класу можливе отримання допомоги інвентарем або іншими необхідними

для

гімназії матеріалами.
Така організація роботи піклувальної ради якнайкраще допомагає гімназії у подоланні всілякого
роду думок та розмов довкола залучення коштів, благодійної допомоги , тощо.
Приділяється достатньо уваги звичайно естетичному вигляду навчального закладу. На газонах
квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються працівниками гімназії,
своєчасно обрізуються дерева, кущі, біляться бордюри, підкошуються газони.
Особливо хочу подякувати піклувальним радам усіх класів за допомогу в утриманні класних
приміщень, ремонт та купівлю необхідних меблів.
Дякуючи також батькам у цьому році встановлено відеонагляд у класних кімнатах усіх класів за що їм
окреме велике спасибі.
На найбільшу подяку в організації допомоги гімназії заслуговують голови піклувальних рад та
класні керівники. Велике усім спасибі.
Гімназія немала б такого вигляду та хорошого матеріально-технічного стану якби не допомога
батьків , і адміністрація гімназії завжди про це пам’ятає.
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Як висновок
Кажуть, що людина має три типи здоров’я: розумове, фізичне та духовне. Школа має відповідати за всі
три. Ми повинні зробити так, щоб наші діти були освіченими, фізично та гармонійно розвиненими,
духовно повноцінними людьми.
Я особисто прагну щоб гімназія була тим навчальним закладом куди із задоволенням йдуть
діти, з якого з усмішкою виходять батьки, в якому з натхненням трудяться вчителі.
Зрозуміло, що часи, в які ми працюємо, надзвичайно складні. Проте ми віримо, що зможемо
подолати перешкоди і продовжуватимемо тримати курс на успіх, попри те, що у нас залишається дві
основні проблеми – нестача часу і недостатнє фінансування для реалізації творчих задумів.
Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва гімназією вважаю демократичним, так як більшість
рішень приймаються мною на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється
такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність
підтримується, повноваження делегуються.Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти
рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється.
Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування.
У своїй роботі дуже хочу, щоб були стосунки з колегами партнерські, адже ми робимо одну
справу і маємо бути зацікавлені в цьому.
Кожен має знати контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого
результату.
Я вдячний учням та колективу гімназії за високі результати навчальної, науково-методичної
діяльності.
Дякую батьківським комітетам за порозуміння, партнерські відносини та за надання допомоги
гімназії у її розвитку та зміцненні матеріально-технічної бази!
Бажаю усім міцного здоров’я, злагоди й добробуту вашим сім’ям, творчих успіхів в роботі.
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