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 Шоломківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Овруцької міської ради Житомирської 

області 



Наш заклад освіти - 

 Це острівець безпеки для дітей та працівників. 

 Це спільні ділові будні і загальношкільні свята. 

 Це дім, у якому є свої правила і всі без винятку їх 
виконують. 

 Це родина, в якій дорослі усміхаються дітям і одержують 
усмішки у відповідь. Тому оптимістів у нас більше, ніж 
навпаки. 

 Це середовище, в якому система викладання і навчання 
побудована таким чином, щоб успіх був доступний 
кожному учню і вчителю, щоб кожен член шкільного 
колективу міг бути і був успішною особистістю. 

 



Загальна інформація про 

заклад освіти 

Будівля прийнята в експлуатацію в 1974р.  

Земельна ділянка має площу 1, 15 га.  

Педагогічних працівників – 27. 

Обслуговуючого персоналу – 12.  

Проєктна потужність закладу – 320 учнів.  

Станом на 05.09.2019 року в закладі освіти навчалося  

186 учнів, а на 01.06.2020 року – 181 учень.  

 



       У 2019 - 2020 навчальному році робота закладу осві-

ти була спрямована на виконання Законів України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Націо-

нальної доктрини розвитку освіти, Указів Президента 

України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

функціонування та розвитку освіти України», «Про 

додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в 

Україні», реалізацію державних, регіональних програм 

у галузі освіти, інших чинних законодавчих та норма-

тивних документів. 

 



Методична робота 

Науково-методична проблема, над якою працює заклад освіти: 
  

« Створення інноваційного освітнього середовища  

  закладу освіти на засадах педагогіки партнерства         

     з метою впровадження Концепції НУШ» 
 



Форми методичної роботи, які 

проводились у 2019-2020 н.р.   

Педагогічні ради 

Інструктивно-методичні 

наради 

Наради при директорі, 

заступниках 

Семінари-практикуми 

Психолого-педагогічні 

семінари 
Педагогічні консиліуми 

Методичні посиденьки 

Предметні тижні 

Індивідуальні консультації 

Засідання МК 







Участь педагогів у педагогічній виставці 

«Сучасна освіта Житомирщини - 2020» 

№ Номінація ПІБ вчителя Фах, посада, категорія Назва роботи Зайняте 
місце 

1 Практичний 

порадник Тарасенко Оксана 

Валеріївна 

Вихователь ГПД Розвиток навичок, вмінь, творчих 

здібностей на заняттях за 

інтересами молодших школярів 

ІІІ 

2 Практичний 

посібник Ковтун Василь 

Миколайович 

Вчитель математики та 

інформатики 

Форми та методи навчання на 

уроках математики та інформатики 

ІІІ 

3 Навчальний 

посібник Швець Михайло 

Андрійович 

Вчитель трудового 

навчання 

Деревина та деревні матеріали ІІ 

4 Навчальний 

посібник Лукашевич Ольга 

Михайлівна 

Вчитель української 

мови та літератури 

Використання сучасних освітніх 

технологій на уроках української 

мови та літератури 

ІІ 



Зміцнення та модернізація матеріально-

технічної  бази   
(Заклад має вихід у мережу ІNТЕRNET, є покриття Wi-Fi та всі необ-

хідні технічні засоби навчання (комп’ютери, ноутбуки, мультимедійні 

проектори (SMART), телевізори тощо) для здійснення сучасного освіт-

нього процесу). За цей навчальний рік  для 1 класу НУШ виготовлено 

стінку, встановлено проектор з ноутбуком, проведено інтернет до к-тів 

інформатики, біології, модернізовано внутрішні санвузли, проведено 

поточний ремонт даху над спортзалом, капітальний ремонт фойє (заміна 

умивальників у фойє, заміну дверей до головного входу, покладено 90 

кв.м плитки на підлогу), замінено огорожу території (бетонну, 

дерев’яну).  

  

 

 

 

 

 

  





Атестація педпрацівників 
2019-2020 н.р.  

   У 2019-2020 н.р. атестувалися 7 педагогічних працівників. 

За підсумками атестації: 

відповідають раніше присвоєним кваліфікаційним катего-

ріям:  

          «спеціаліст вищої категорії», педагогічному званню 

«старший учитель» - 1 чол.; 

           «спеціаліст першої категорії» - 2 чол.; 

  присвоєно кваліфікаційну категорію: 

- «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання 

«старший учитель» – 2 чол.; 

-присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої              

категорії»  – 2 чол.;  

 

 

 



Освітня діяльність учнів 

До першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 

6 років, а це 21 учень.  

 2 учні здобували освіту за інклюзивною формою навчання 

(5,9 клас).  

                                     Мережа класів: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Разом 

21 19 19 20 15 16 21 17 15 12 11 186 



 
Переможці ІІ та ІІІ етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

дисциплін у 2019-2020 н.р. 

 



Участь учнів у різноманітних конкурсах 

міського та обласного рівнів 



Калейдоскоп цікавих заходів 



Щаслива лапа 



Тиждень початкових класів 



Національно-патріотичне виховання 





Шануємо рідну мову! 



УКРАЇНА – СОБОРНА 

ДЕРЖАВА 



 Знай наших!!! 



Збереження і зміцнення здоров’я учнів 

та працівників 

 На жаль, у закладі освіти відсутній медичний кабінет, тому медичне 

обслуговування учнів та працівників закладу освіти здійснює амбу-

латорія с.Шоломки. яка організовує систематичне та планове медичне 

обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. 

Медпрацівники на батьківських зборах проводять профілактичні 

бесіди, а також щомісяця проводять огляди щодо захворюваності на 

педикульоз. 

 Всі працівники закладу освіти вчасно пройшли медогляди і були 

допущені до роботи на 01.09.2019 року. 

 Протягом навчального року постійно згідно плану, а також в залежності 

від епідеміологічної ситуації, проводилась профілактична робота щодо 

попередження вірусних захворювань. 

 Класні керівники якісно працювали щодо інформування учнів по збе-

реженню здоров’я під час дистанційного навчання, матеріали розміщу-

валися на сайті закладу освіти та сторінці закладу у Фейсбуці. 



Фінансово-господарська діяльність 

                За спонсорські кошти: 

 Заміна огорожі закладу освіти (2020) – 28 тисяч гривень та 7 тисяч гривень; 

 Заміна вхідних дверей (2020) – 16 тисяч гривень.  

 Придбання дошки класної(2019) – 4000 гривень.   

 Придбання килима для школи НУШ (2019) – 1500 гривень 

 Придбання телевізора для кабінету англійської мови (2019) – 10000 гривень. 

 Виготовлення стінок для школи НУШ (2019) – 2500 гривень.  

 Заміна штор методичного кабінету (2020) – 1200 гривень. 

 Заміна штор в математичний кабінет (2020) – 1500 гривень. 

 Придбано форму для участі в грі «Джура» - 2400 гривень. 

 

 
                    
 

 

 

 

 

 Ремонт теплотраси (2019р.) – 8 тисяч гривень. 

 Поточний ремонт даху спортзалу (буревій 2019 р.) – 2101 гривня. 

 Ремонт системи водопостачання (2019) – 11842 гривні. 

 Капітальний ремонт туалетів (2019) - 226500 гривень. 

 Капітальний ремонт фойє (2020) – 32 тисячі гривень. 

За кошти місцевого бюджету: 



 

Міському голові І.Я.Коруду; директору ТОВ «РАЙС Полісся»    

Левківському В.М., Шатилу В.П., Осінському І.В., Попову О.М.  

випускникам школи: Башинському В.І., Дубенку О.С., Зубрійчуку І.А., 

Кузьменку В.В., Зубрійчуку В.В., Самойленку А.В., Артеменко В.М.,  

 усім батькам, які брали активну участь у шкільному житті та 

педагогічному й обслуговуючому персоналу Шоломківського ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів. 



Пріоритетні завдання  

на 2020-2021 н.р. 

Завдання педколективу – на засадах педагогіки партнерства 
будувати освітній процес як співпрацю всіх учасників, уміння 
жити і працювати з тими, хто поруч.  
 
Будувати заклад з позитивною атмосферою, емоційним комфор-
том та можливістю самореалізації кожного вчителя та учня.  
 
Шоломківський ЗЗСО І-ІІІ ст. – це заклад освіти, в якому: 
 комфортно навчатися всім дітям (здоровим та з ООП),                         
а освітній процес зосереджений на особистості кожної дитини; 

 
середовище, вільне від проявів булінгу та насильства; 
   
педколектив, готовий для впровадження інноваційних та 
передових технологій.  
 
Наш випускник – успішна особистість, здатна виважено обрати 
професію, побудувати особисту кар’єру та власне життя. 



  

Дякую  

за увагу! 


