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 Звіт керівника Початкової школи № 1 

 м. Умані Черкаської області  

Кривди Вікторії Миколаївни 

«Про свою діяльність перед педагогічним 

колективом та громадськістю за 

2020/2021 навчальний рік» 

 

 Звіт керівника перед педагогічним колективом та громадськістю проводиться 

відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту», Примірного положення про порядок 

звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів перед педагогічним колективом та громадськістю.  

           У Початковій школі № 1 створено належні умови для забезпечення рівного доступу 

здобуття якісної освіти вихованцями дошкільного та шкільного підрозділів Початкової 

школи № 1 (Далі ПШ № 1). Діти приймалися до освітнього закладу  за заявами батьків 

через електронну чергу в порядку реєстрації. Протягом 2020/2021 навчального року в ПШ 

№ 1 виховувалося та навчалося 303 дитини, з них –  182 дошкільників та  121 школяр.  

Середня наповнюваність дошкільних груп становила 26 осіб, класів – 30. В закладі 

функціонували 3 групи продовженого дня, які відвідували 90 учнів та чергова група для 

27 дошкільників. За 2020/2021 н. р. здобули дошкільну освіту 52 вихованця, початкову 

середню освіту – 29  учнів.   
Аналіз контингенту вихованців показує, що до складу дошкільників і учнів закладу 

входять діти різних соціальних категорій. У поточному році заклад відвідувала 1 дитина у  

статусі сироти, зменшилась кількість напівсиріт, постраждалих від ЧАЕС. Натомість 

збільшилось число дітей з особливими потребами, з неповних, багатодітних сімей, дітей, 

батьки яких воюють в АТО. 

            Протягом навчального року в закладі освіти працювало 73 особи, троє з яких  

знаходяться у декретній відпустці (69.02 штатних посад). 36 педагогів: 4 вчителі 

початкових класів (Малигіна Н.О., Муляревич В.В., Войтенко Н.В., Вдовиченко Т.І.), 2 

вихователі груп продовженого дня (Гурза О.В., Лиса Л.В.), асистент учителя  Хоменко 

А.Ф., вихователь 1 класу (Колінчак І.В.), 14  вихователів дошкільних груп. Освітній 

заклад на 97% забезпечений кадрами. З інформацією про наявність вакансій можна 

ознайомитись на сайті ПШ № 1. 

З вихованцями працювали спеціалісти-фахівці: музичні керівники (Вовк В.Ф., 

Зелінська В.Ф.), фізінструктор (Копитко Н.В.), вчитель з фізичної культури (Омельченко 

І.О.), образотворчого мистецтва (Юрійчук А.І.), англійської мови (Беланчук С.М.), 

інформатики (Новіцька Л.І.), вчитель музики (Кольцова Є.М.) та педагог-організатор 

(Лиса Л.В.), логопед (Тарасюнь А.О.), практичний психолог (Мурзак Н.А.), соціальний 

педагог (Мурзак Н.А.),  керівники   гуртків і секцій з акробатики, аеробіки, пішохідного 

туризму, бісероплетіння, гри на дитячих музичних інструментах (Вовк О.Б., Копитко 

Н.В., Ткаченко В.В., Вовк В.Ф.), бібліотекар (Бондаренко Л.В.). Такий підбір і 

розстановка кадрів дозволили не лише підвищити ефективність освітньої роботи 

закладу, а й забезпечити наступність між дошкільним і початковим підрозділами ПШ, 

налагодити взаємозв’язки між навчальним та позашкільними закладами освіти, 

задовольнити освітні потреби дітей та їх батьків. 

Весь комплекс основних та додаткових послуг ПШ спрямований на максимальне 

забезпечення потреб дітей та їх батьків. В закладі освіти діє гнучкий режим роботи. Всі 

вікові групи працюють 10,5 год., функціонують ранкова та вечірня група, що дозволяє  

вихованцям перебувати  у закладі протягом 12 год.. 

            На постійному контролі перебувають  питання  збереження та зміцнення здоров’я 

вихованців. Медичне  обслуговування  вихованців ПШ здійснюється: 

-  в дошкільному підрозділі відповідно до порядку, затвердженого  постановою  Кабінету  

Міністрів  України  від  14.06.2002 № 826 та спільного наказу МОН та  МОЗ  України  від  
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30.08.2005 № 432/496 «Про  удосконалення  організації  медичного  обслуговування  дітей 

у ДНЗ»,  

-  у шкільному підрозділі відповідно до порядку, затвердженого постановою  Кабінету  

Міністрів України від 08.12.2009 № 1318 «Про затвердження порядку здійснення 

медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», Наказ МОН 

України "Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів" від 16.08.2010 р. №682..   

 У закладі працюють старші медичні сестри Федорчук М.В., Нагорна І.К. 

Функціонує масажний кабінет (інструктор ЛФК і масажу Бондаренко І.Ю.).  

Протягом року медичний кабінет закладу поповнено на 30 найменувань  

лікарських засобів та медичного обладнання відповідно до встановленого переліку, 

затвердженого МОЗ та МОН України від 30 серпня 2005 року 432/496. 

Директором та медичним персоналом закладу щорічно проводиться загальний 

моніторинг стану здоров’я дошкільників та молодших школярів, однією з складових якого 

є аналіз диспансерного огляду дітей дошкільного віку та учнів закладу.  

У 2020/2021 н. р. в дошкільному підрозділі було укомплектовано 3 спецгрупи для 

64 вихованців з ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими і затухаючими 

формами туберкульозу та частохворіючих дітей.  Протягом навчального року з 

дошкільниками проводились лікувально-профілактичні заходи, забезпечувалося 

відновлення їх фізичного та психоемоційного здоров’я. За рік знято з обліку  19 дітей.  

          Впродовж 2020/2021 навчального року діти, які мали мовленнєві вади, були 

охоплені корекційною логопедичною роботою в спеціальній групі компенсуючого 

типу. Загальна кількість дітей складала 20 осіб. За результатами комплексного 

логопедичного  вивчення всіх сторін мови дітей-логопатів, вони були об’єднані у   

підгрупи за діагнозом та рівнем мовленнєвого розвитку. На  кінець  навчального  року  

мовлення повністю виправлено  у  14 дітей, частково – у 5  дошкільників. Не виправлено – 

у 1 дитини. У березні 2021 року учителем-логопедом Оржехівською А.Б. 

проведена  діагностика мовленнєвого розвитку дітей молодшого та середнього віку. 

Всього обстежено 80 дітей. З них 22 - направлені у інклюзивно-ресурсний центр для 

психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини. 16 вихованців зараховані у логопедичну 

групу ПШ № 1, 2 – переведені в інші заклади освіти для мовної корекційної роботи у 

2021/2022 н. р. 

У закладі, порівняно з минулим роком, знизився рівень захворюваності вихованців. 

Так, внаслідок хвороб було пропущено  475  днів у дошкільному підрозділі та 680 днів – у 

шкільному, що менше за минулорічні показники  у 3,4 рази садку та 1,4 – у школі.  Індекс 

захворювань по закладу також зменшився і становить  8,7.                               

Проте, значно збільшилась кількість травм у порівнянні з попереднім роком (7 

мікротравм  – забої та розсічення м’яких тканин,  0 - трав).   

Протягом літнього періоду минулого року у пришкільному таборі закладу періоду 

було оздоровлено 60 учнів та 131 дошкільник.   

Однією з основних умов збереження і зміцнення здоров’я вихованців ПШ № 1 є  

раціональне харчування, яке здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах від 22. 

11. 2005 року № 1591, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та 

Міністерством охорони здоров’я України від 17. 04. 2006 року № 298/227. 

Другий рік як  у закладі запроваджено систему управління безпечністю харчових 

продуктів (НАССР), відповідно до вимог якої на харчоблок  було придбано: пірометри  (2 

шт.), термометри (2 шт.), гігрометр, термощуп, ваги електронні (2 шт.), контейнери для 

сипучих – (4 шт.), каструлі алюмінієві – (2 шт.), баки для замочування посуду (10 шт.), 

проведено  поточний ремонт приміщень. Протягом  2020 року  розроблено програми-

передумови, блок-схеми технологічного процесу приготування страв, визначено 
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контрольно-критичні точки, розроблено та ведеться регламентована документація згідно з 

НАССР (журнали, чек-листи, протоколи, картки контролю, листи обліку, протоколи 

верифікації (4), протоколи валідації (3)), проведено 3 засідання робочої групи,  

здійснювався постійний контроль за санітарним станом приміщень, результати якого 

відображені в журналах санітарного стану, циклограмах контролю.    

Продукти харчування, продовольча  сировина та супутні матеріали потягом року 

постачалися в комплекс приватними підприємцями та організаціями, визначеними 

рішенням тендерного комітету при відділі освіти Уманської міської ради.  При прийомі 

продуктів до закладу адміністрацією та комірником Зозулею Л.П. проводився суворий 

контроль за їх якістю, систематично перевірялися необхідні супроводжуючі документи, 

які підтверджували належну якість та безпеку отриманих харчових  продуктів,   

продовольчої сировини та супутніх матеріалів.  

 Завдяки обладнаному овочесховищу, восени частково було заготовлено овочі та 

фрукти (картопля, цибуля, огірки, помідори, фрукти (яблука, абрикоси, сливи, алича, 

виноград, вишні), що дало можливість користуватися протягом 5 місяців здешевленою 

продовольчою сировиною та урізноманітнювати раціон дітей. 

  Протягом року виконувалась одна із основних вимог раціонального харчування – 

організація і дотримання режиму видачі та споживання їжі згідно графіка, його поєднання 

із загальним режимом ПШ № 1. Споживання їжі проводилось в групових кімнатах  для 

дошкільників та в їдальні – для школярів. В закладі  організовано 3-х разове харчування: 

сніданок, обід, вечеря для загальних груп та класів, для санаторних груп – 4-х разове (з 

полуденком). Дотримання режиму харчування, правил етикету, рівень виховання 

культурно-гігієнічних навичок, індивідуального підходу до стану здоров’я кожної дитини 

контролювалося адміністрацією та медичними сестрами, результати розглядалися на раді 

закладу в травні 2020 року (протокол № 3),  нараді при директору (10.02.2020).  

Харчування здійснювалося відповідно до двотижневого перспективного меню, яке 

забезпечило повноцінний раціон, доцільне поєднання різноманітних продуктів та  сприяло 

достатньому вмісту усіх необхідних компонентів у кожну страву в достатньому обсязі.   

Медичним персоналом систематично проводилось зняття та відбір добових проб та  облік 

виконання натуральних норм харчування.  

 При детальному аналізі виконання натуральних норм  за 2020 рік встановлено, що 

харчування вихованців ПШ №1 здійснювалось наближено до норми та  виконано на 60% 

(в 2020 році - на 57%). Спожито основних білкових  продуктів: м’яса – 48%,  риби  та 

рибопродуктів – 63%, олії – 112%, сиру твердого – 48%, сиру кисломолочного – 81%, 

масла вершкового – 73%, молока –  65%, сметани – 50%, яєць – 84%. Ситуація щодо 

споживання основних білкових продуктів покращилась на 3% порівняно з 2019 роком.  

Середня вартість меню за 2020 рік становила:                   

 у групах  раннього віку – 30.93 грн.  при нормі 25.00 грн., (124 % від норми); 

 у дошкільних групах  - 23.42 грн. при нормі 38.00 грн., (62 % від норми); 

 у санаторній спец групі раннього віку –33.50 грн. при нормі 42 грн., (80 % від 

норми); 

 у дошкільних спецгрупах -  28.66 грн. при нормі 56.00 грн., (51 % від норми); 

- для учнів 1-4 класів – обіди – 12.20 грн. про нормі – 12.00 грн., (102 % від норми); 

сніданки та вечері – 17.10 при нормі 14.00 грн. (122 % від норми).     

Протягом календарного року учні початкової  школи  отримували безкоштовні 

гарячі обіди. Із 301 вихованця закладу (182 дошкільників та 119 школярів)  безкоштовно 

харчувалось 2 дітей, 50% оплати сплачувало 76 сімей, дієтичне харчування отримували 15 

дітей.  

На  постійному контролі перебуває питання охоплення учнів навчанням. Кожного 

семестру та наприкінці навчального року проводиться аналіз даного питання, 

визначається кількість  уроків, пропущених учнями з різних причин.    
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За 2020/2021 н. р. учнями ПШ № 1 пропущено  8545  уроків. З них  по хворобі –  

3985, по інших причинах – 4560, що значно більше за минулорічні показники і 

безпосередньо пов’язане з епідемією Covid19. Так, понад 1000 уроків було пропущено 

внаслідок  самоїзоляції, 787 – в результаті організації навчання в екстернатній формі. Без 

поважних причин, не підтверджених документально, не пропущено жодного уроку.    

             Відповідно до річного плану роботи у 2020/2021 н. р. педагогічний колектив ПШ 

продовжив працювати над єдиною науково-методичною проблемою: «Оновлення змісту, 

форм і методів організації освітнього процесу в контексті вимог Нової української 

школи»  та завдання: 

1. Продовжити роботу із запровадження ефективних методик реалізації  сучасних підходів 

в освіті (компетентісного, діяльнісного, ігрового).  

2. Підвищити рівень цифрової культури  педагогів .     

3. Розробити внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі. 

            Робота методичної служби закладу була спрямована насамперед на  підвищення 

фахової майстерності та професійної компетентності педагогів через систему 

колективних, групових та індивідуальних методичних заходів. 

Протягом навчального року 7 педагогів  пройшли фахову перепідготовку на курсах 

підвищення кваліфікації в м. Умань та Черкасах, 7 педпрацівників підтвердили свій 

кваліфікаційний рівень внаслідок атестації.    

  Протягом навчального року у комплексі було проведено 10 засідань педагогічної 

ради, на яких поряд з традиційними питаннями, було розглянуто питання удосконалення 

навчально-виховного процесу, розвитку творчості та інноваційності, питання методичної 

роботи, а саме: про створення умов для реалізації стандартів дошкільної та початкової 

освіти в умовах викликів сьогодення (серпень 2020), про формування ключових 

компетентностей та критичного мислення при ознайомленні вихованців з природою 

(грудень 2020), про якість та результативність математичної освіти (лютий 2021), Про 

використання компетентісного та діяльнісного підходів під час реалізації завдань 

технологічної галузі (березень 2021). 

       На засіданнях ради закладу вирішувались питання про організацію взаємодії з 

батьками та громадськістю з метою   створення  освітнього простору, який належить дітям 

(вересень); про  участь у Міжнародному проєкті «Сприяння освіті» від  LEGO Fundation 

(січень); про розвиток інженерного (критичного) мислення дітей засобами STREAM-

технології (квітень); обговорювались ефективність інклюзивного освітнього простору: 

досягнення і виклики  (травень). 

  Адміністрацією продовжувалась робота з інформатизації освітньої діяльності. Так, 

протягом навчального року в рамках реалізації проекту НУШ  отримано 1 ноутбук, 

придбано 3 ПК.  Забезпечено постійне функціонування та систематичне оновлення веб-

сайту закладу, сторінки в мережі Фейсбук.  Під час дистанційного навчання всі педагоги, 

яким було необхідно, мали можливість користуватися технікою та Інтернет мережею 

закладу.  

З метою підвищення цифрової грамотності працівників було проведено семінар 

практикум «Он-лайн інструменти у роботі педагога», майстер-клас з монтажу 

відеороликів, спільно з громадською організацією «Світ компетенцій», партнерами з 

факультету фізики, математики та інформатики УДПУ організовано навчання за 

тренінговою програмою «Використання сучасних цифрових інструментів та онлайн-

сервісів в освітньому процесі у закладах дошкільної та початкової освіти, у яких взяли 

участь 33 педагоги ПШ № 1.  Вісім педагогів початкового підрозділу пройшли тестування 

на національній цифровій платформі «Дія. Цифрова освіта», про що отримали відповідні 

сертифікати.  В результаті ІКТ-компетентність педагогів закладу підвищилась на 5% та  

становить: 16 педагогів (44%) – В рівень, 14  (39%) – Д рівня, 5(14%) – С рівня та 1(3%) – 

П рівня.  
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Такий потенціал дозволив не лише оперативно організувати дистанційне навчання, а 

й створювати власні електронні продукти. Так,  цього року  педагоги обох підрозділів ПШ 

брали участь у конкурсі на кращий ЕОР та були відзначені у міському етапі конкурсу. 

Робота, розроблена фокус-групою вчителів (керівник Лиса Л.В., укладач Муляревич В.В.), 

стала дипломантом (ІІІ місце) обласної виставки освітніх технологій «Інноваційний пошук 

освітян Черкащини-2021». 

Продовжує функціонувати Школа здоров`ятворчості, в рамках якої проведено   

Олімпійський тиждень, квест «Козацькі скарби знайдемо», Місячник профілактики 

шкідливих звичок,  спортивні змагання з аеробіки, футболу,  «Веселі старти».  

Над проблемою «Цифрове освітнє середовище як умова якісної освіти»  працювала 

Школа педагогічної майстерності (керівник  Муляревич В.В.), в рамках якої педагоги  

ознайомилися з ефективними ІК інструментами для професійного розвитку та підвищення 

якості освіти. Результатом роботи ШПМ став методичний посібник «QR-квести як 

сучасна форма роботи з патріотичного виховання», представлений на міській виставці 

педтехнологій, а також  запровадження  сучасних сервісів, програм та додатків в освітній 

простір закладу. 

           Протягом навчального року  в   закладі працювало  методичне об’єднання  вчителів 

початкової школи та вихователів дошкільних груп з проблеми: «Підвищення якості 

дошкільної та початкової освіти через запровадження сучасних підходів в освіті» 

(керівники  Деренівська О.О., Войтенко Н.В.), що дало змогу забезпечити наступність між 

освітніми підрозділами НВК в процесі реалізації ідей НУШ, створенню в закладі 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти. У рамках методоб`єднання було 

проведено 16 методичних та освітніх заходів.    

Протягом навчального року 34 (94%) педагогів  закладу  стали   учасниками  85 

вебінарів, он-лайн курсів, конференцій.  Шестеро педагогів дошкільного підрозділу мають 

друк у журналі «Дошкільне виховання» («Ранкові зустрічі у дружньому колі», журнали 

«Дошкільне виховання»№ 5, 6, 7).           

Заклад активно співпрацює з вищими навчальними закладами, зокрема УДПУ та 

УГПК. Так, адміністрація ПШ долучилася до організованого УДПУ  науково-методичного 

семінару «Забезпечення якості освітнього процесу здобувачів вищої освіти спеціальності 

013 Початкова освіта» (3 березеня 2021 року), ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини в умовах 

закладу дошкільної освіти і сім`ї», проведеному на базі УГПК. Дев’ять студентів 

відділення   початкової освіти Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу проходили 

на базі ПШ № 1 переддипломну практику.   

З поточного навчального року дошкільний підрозділ ПШ № 1 долучився до 

Міжнародного проекту  «Сприяння освіті», мета якого – сприяння розвитку якості освіти 

через всебічний розвиток дитини, зокрема компетентностей, необхідних для навчання 

упродовж життя та становлення педагога-фасилітатора, який прагне відійти від педагогіки 

копіювання, шаблонування, практики однієї правильної відповіді та нав’язування свого 

бачення дитині. В рамках проекту педагоги закладу взяли участь у 4 тренінгах, 6 

челенджах, взаємодії з партнерами шляхом реалізації проєктної ініціативи «Оnline Play 

mate», творчому проекті «Книга, що оживає», в основу яких покладено підхід «навчання 

через гру». Підсумком річної роботи стала участь у Всеукраїнському фестивалі гри, 

навчання і натхнення Pley Fest  2021 та перемога у номінації «Творці історій, що 

оживають». 

       Активізації творчого потенціалу педагогічних працівників, організації співпраці з 

батьками на засадах партнерства сприяли наступні заходи: День народження закладу, 

День захисту дітей, День сімї, участь у проекті «Обличчя України. Умань»,  виставки-

огляди «Новорічні іграшки: від минулого до сьогодення», «Природничі моделі»,  «Городи 

на вікні», Тиждень педагогічної майстерності у дошкільному підрозділі з проблеми  

«Формування культури критичного мислення дитини засобами  STREАM-освіти», участь 



6 
 

у відеочеленджах «Ідеї Софії Русової в освітньому процесі», «День дошкілля» відео 

презентація-скрайбінг ПШ№ 1.  Проте, з об’єктивних причин не було проведено Тиждень 

педмайстерності в початковій школі, конкурс дизайнерських проектів «Стіни, стеля, 

підлога, які говорять», які перенесено на наступний рік.  

Протягом навчального року значно поповнено та оновлено предметно-дидактичне 

та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу початкової школи в рамках 

проекту НУШ, серед якого 15 найменувань дидактичних посібників, таблиць, наборів 

демонстраційного та роздаткового матеріалу, приладів та обладнання для дослідно-

пошукової. Для учнів та дошкільників в рамках проекту «Сприяння освіті» отримано 32 

ігрових наборів Lego Play Box та 42 ігрових набори Six Bricks.         

         З метою контролю і керівництва освітнім процесом в дошкільній і початковій ланках 

ПШ  проведено 20 різнопланових  перевірок, за наслідками яких було вироблено 

конкретні управлінські рішення, спрямовані на удосконалення навчально-виховної та 

методичної роботи. У поточному навчальному році в закладі створено внутрішню систему 

забезпечення якості освіти та проведено комплексне самооцінювання освітнього і 

управлінського процесів  шкільного підрозділу ПШ № 1, результати якого враховано при 

плануванні роботи на наступний навчальний рік.   

         Підбиття підсумків навчального року дає підстави вважати, що таке планування і 

організація методичних заходів сприяють не лише зростанню рівня фахової майстерності, 

але й  належній організації освітньої роботи в цілому. 

За даними моніторингу, рівень навчальних досягнень молодших школярів з 

основних предметів складає 62% з математики, 80% – з української мови, 86% – з 

читання. В цілому якісний показник засвоєння програми початкової школи є високим і 

становить  76%. 

Другий рік в закладі працює клас з інклюзивною формою навчання, в якому 

здобувають початкову освіту двоє дітей з різними нозологіями. Відповідно до 

індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності на кожного учня з 

особливими освітніми потребами було адаптовано навчальні програми та плани, складена 

індивідуальна програма розвитку, яка забезпечила індивідуалізацію навчання.  

Особистісно-орієнтоване спрямування освітнього процесу забезпечували асистент 

вчителя, практичний психолог,інструктор з ЛФК, протягом І семестра – вчитель-

дефектолог. Спеціалістами проводилися корекційно-розвиткові заняття з дітьми: 

соціально-побутове орієнтування, розвиток писемного та усного мовлення, корекція 

розвитку, лікувальна фізкультура.  Протягом року матеріально-технічна база закладу була 

поповнена спеціальним обладнанням відповідно до Типового переліку спеціальних 

засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами: за 

кошти освітньої субвенції придбано модульний куб «Будиночок», скринька з фігурами для 

розвитку просторового мислення, бізіборд «Математика». 

  Заклад співпрацює з Інклюзивно-ресурсним центром Уманської міської ради. Так, 

за ініціативою ІРЦ педагоги закладу взяли участь у відеочеленжі «Корекційні лайфхаки», 

презентувавши ефективні методики щодо роботи з дітьми з ООП.  

Освітній процес в ПШ базується на основі особистісно-орієнтовного підходу до 

кожного вихованця, що стало можливим завдяки цілеспрямованій психодіагностичній 

роботі. Психологічною службою щорічно вивчаються такі питання як адаптація малят та 

першокласників до нових умов, готовність учнів до навчання, проводяться різноманітні 

дослідження, спрямовані на досконале вивчення  особистості вихованців ( індивідуально-

психологічних особливостей, інтересів тощо). Обов’язковим є щорічний моніторинг 

нервово-психічного розвитку дітей раннього віку та психічних процесів старших 

дошкільників, вивчення особистості дошкільників напередодні вступу до школи,   

вивчення окремих аспектів психічного 

 здоров’я молодших  школярів.  



7 
 

Виховна робота в закладі планувалась відповідно за  програмою розвитку дитини 

дошкільного віку «Я у Світі», програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України», методичних рекомендацій щодо 

національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах,  Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді (Додатки до  наказу МОН України  

від 16. 06. 2015 р.  № 641), листа ОУН від 28.03.18 р. № 02/11-02/778 «Про виконання 

законодавчих актів у зв’язку із прийняттям Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», Закону України «Про внесення змін до  деяких законодавчих 

актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».  

На основі вище зазначених документів розроблено виховний план роботи НВК на 

поточний навчальний рік та плани виховної роботи вчителів початкових класів, які 

складаються посеместрово. Вихователями груп подовженого дня та дошкільних груп 

питання виховної роботи інтегруються в плани освітньої роботи. Обов’язковою  умовою   

організації  виховної роботи з учнями початкових класів було використання елементів 

учнівського самоврядування. В закладі функціонувало дитяче об’єднання «Країна 

барвінкова», яке налічувало у 119 членів.    

Виконанню завдань соціально-морального виховання сприяли загальношкільні 

акції  «Добро починається з тебе», «Ми – не байдужі», участь у загальноміській акції «Від 

серця до серця», фестиваль творчості «Повір у себе» для учнів закладу з ООП, уроки 

доброти «Дивіться на нас як на рівних», бесіда з переглядом відеофільму «Добрі справи», 

година спілкування  «Насилля – сучасна проблема!», розташування «Скриньки довіри» 

для учнів, тиждень толерантності, тиждень профілактики негативних проявів в 

учнівському середовищі, тиждень психології, День сім`і, День народження закладу. 

Особлива увага приділялась запобіганню та протидії булінгу в закладі: директором ПШ   

доведено до відома всіх учасників освітнього процесу обов’язки щодо запобіганню та 

протидії боулінгу  відповідно до Закону України «Про освіту», на сайті ПШ розміщено 

Порядок реагування на випадки булінгу (цькування), Порядок застосування заходів 

виховного впливу, розроблено та реалізується План заходів, спрямованих на протидію 

булінгу (цькуванню) в  закладі,серед яких просвітницькі заходи «Стоп булінг»,  заходи 

щодо запобігання торгівлі людьми,  акція «16 днів проти насильства» тощо.  За поточний 

навчальний рік не зафіксовано жодного повідомлення про факти булінгу в ПШ.  

З метою становлення свідомого громадянина держави,  патріота своєї Батьківщини   

було проведено такі заходи: проект «Весна починається з Шевченка», акція «Одягни 

вишиванку», свято рідної мови,  відзначення початку Революції гідності, загальношкільна 

акція «Запали свічку» до Дня пам’яті жертв Голодомору і політичних репресій, ланцюжок 

вітань до Дня Соборності, тематичні дні: День українського козацтва, День української 

писемності, День пам’яті та примирення, взято участь у загальноукраїнському проекті 

«Обличчя України. Умань». Продовжується активна співпраця з волонтерською  

організацією «Разом». Так, за участі учнів та їх батьків організовано акцію  «Переможемо 

разом», під час якої діти готували сувеніри та малюнки, а батьки – продукти та засоби 

гігієни  для воїнів АТО. Протягом року тривала акція «Добро жменями (збір пластмасових 

кришечок для  протезування воїнів АТО).  

На збереження та розвиток фізичного здоров’я були спрямовані Тиждень 

фізкультури і спорту, Олімпійський тиждень, квест «Козацькі скарби знайдемо», 

Місячник профілактики шкідливих звичок, спортивні змагання з аеробіки, футболу,  

«Веселі старти», 24 тематичні спортивні розваги, участь у загальнонаціональному уроці 

«Будь помітним на дорозі!», відеочеленджі «Мої секрети здоров’я».   

Збереженню психічного здоров’я сприяли традиційний для закладу Кольоровий 

тиждень,  День вільної форми.  На розвиток екологічної культури, ціннісного ставлення до 

природного довкілля  були спрямована акція «Операція М» (збір макулатури). Учні ПШ 

брали участь у всеукраїнському конкурсі листівок до Дня води, в результаті якого  
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першокласники закладу були відзначені як найактивніші в України та нагороджені 

тижневим запасом питної води.   

Свої здібності та обдарування вихованці та педагоги мали змогу виявити у 

виставці-огляді « Новорічні іграшки: від минулого до сьогодення», постійно діючій 

виставці малюнків дошкільників, персональних виставках обдарованих вихованців, відео 

виставі до Міжнародного дня театру, відео конкурсі читців-декламаторів до дня 

народження Лесі Українки, міжнародному флеш-мобі #GlobalLesyaUkrainka2021, 

міському конкурсі «Чарівні фарби, талановиті пальчики», під час підготовки та 

проведенні свята «Vivat талантам!». 

Всього протягом року  було організовано 27 загальношкільних виховних заходів, 

якісне проведення яких в в онлайн та офлайн форматах забезпечила педагог-організатор 

ПШ Лиса Л.В. Інформація про виховну роботу систематично висвітлювалась на сайті 

ПШ,сторінці закладу у Фейсбук,  що сприяло популяризації діяльності закладу серед 

батьків вихованців та громадськості.  

 Виховну роботу в класах організовували та проводили класні керівники та 

вихователі ГПД  згідно з планами виховної роботи. Всього протягом 2020/2021 року 

проведено понад 120  виховних заходів.      

 Так,   з метою  формування у  вихованців  особистісних якостей і рис характеру, 

ціннісного ставлення до суспільства і держави ними проведено: розважальні програми до 

Дня захисника України, Різдва, Свято українських страв, Вечорниці, зустрічі з учасниками 

АТО, усний журнал: «У нас одна Батьківщина – наша рідна Україна», година спілкування  

«Що означають наші імена», відвідування бібліотечної виставки «Як людина вчиться бути 

громадянином», клубна година  «Великодні традиції України», хвилинка пам’яті «Герої не 

вмирають», акція «Маки пам’яті», галерея малюнків «Букет для ветерана».  

З метою формування ціннісного ставлення до свого здоров’я проведено реклама 

«Ми обираємо здоров’я», практикум «Де небезпечно гратися?» (вибір місця безпечної 

гри), гру «Як стати Нехворійком», відеопроєкт до Дня здоров’я «Здорові діти – здорова 

нація», клубна година «Безпека дітей на дорозі», вікторина «Знавці правил руху 

пішоходів». 

З метою виховання  ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей проведено  

розігрування життєвих ситуацій «Чарівні слова відкривають серця», психологічний 

тренінг «Передай усмішку і добре слово», хвилинку спілкування «Взаємоповага між 

хлопчиками і дівчатками» 

Для формування  ціннісного ставлення до праці організовано майстерню для 

школярів «Обрядове печиво – жайворонки»,  трудовий десант «Школа – наш дім, ми 

господарі в нім!». 

Ціннісне ставлення до природи педагоги формували під час свята Весни, 

фотопроєкту «Я бережу довкілля», художнього вернісажу «Намалюй мамі квітку – 

збережи першоцвіт!», морально - етичної вправи «Боляче буває всім» (ставлення до 

тварин), проєкту «Тварини моєї місцевості», години спілкування «Бережіть природу!», 

виготовлення екологічного вісника «Земля – наш рідний дім». 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва виховували  у процесі години 

спілкування «Музика поруч з нами», екскурсії в картинну галерею «Сучасні художники 

Уманщини», проєкт «Будинок моєї мрії» (конструювання з LEGO), відвідування музеїв 

Уманщини, майстер-класів народних умільців.  

Одним з критеріїв  освітньої діяльності  закладу є робота з обдарованими дітьми. У 

2020/2021 році різними видами роботи було охоплено 33 обдарованих вихованців закладу: 

16 дошкільників та 17 школярів. З метою організації соціокультурного освітнього 

простору для виявлення, розвитку та творчої самореалізації обдарованих учнів та 

дошкільників, розкриття творчого потенціалу кожного вихованця в  ПШ діє цільова 

програма роботи з обдарованими дітьми «Кольори індиго». Для її реалізації до річного 

плану  роботи внесено  розділ «Робота з обдарованими»,  де прописано всі заходи по 
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роботі з обдарованими, що заплановано провести протягом навчального року. На кінець 

року, 25 з 26  пунктів даного плану виконано.  Психологом закладу Мурзак Н.А, було 

здійснено діагностику вихованців та оновлено картотеку обдарованих дітей закладу. 

Вихованці закладу брали участь у   міських заходах, які можна було проводити з 

дотриманням протиепідемічних вимог. У дошкільному підрозділі систематично 

проводилися виставки малюнків обдарованих дошкільників «Кольори індиго», у 

шкільному –    персональні виставки обдарованих учнів.  Учениця 1 класу посіла  ІІІ місце 

у міському конкурсі малюнків на тему: «Ми малюємо весну». Двадцять три учні 3-4 класів 

ПШ взяли участь у Міжнародному конкурсі з англійської мови «Грінвіч». З них 3 

отримали золоті сертифікати, 1 – срібний, а 3 – бронзові. Всі бажаючі здібні та обдаровані 

учні (6 дітей) взяли участь у шкільному етапі  конкурсу знавців української мови ім. 

П.Яцика, 2 – в міському етапі, де учениця 4 класу посіла ІІ місце.   Проте, внаслідок 

карантину та дистанційного навчання не було проведено традиційного для закладу Тижня 

науки. 

Всього  протягом 2020/2021 навчального року  12 дошкільників та учнів закладу 

стали переможцями міських та Всеукраїнських конкурсів та змагань. 

Проте, у зв’язку з карантинними обмеженнями не проводилися цього року міські  

Малі олімпійські ігри для дошкільників та спортивні змагання для школярів. 

В ПШ № 1 створено умови для розкриття дошкільниками та школярами своїх 

здібностей у гуртках та секціях за інтересами. Гуртковою роботою у 2020/2021 н. р. було 

охоплено 250  вихованців: 119 (100%) школярів та  131  (72%) дошкільників. Проте, 

враховуючи карантинні обмеження, не всі гуртки працювали. 

 Роботу з обдарованими дітьми ПШ було висвітлено у соціальних мережах. На 

нарадах при директору заслуховувалися питання: «Реалізація положень програм 

«Обдарованість», «Діти індиго». Робота із здібними та обдарованими дітьми. Гурткова 

робота» (лютий).  

Велику допомогу педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу надає 

шкільна бібліотека (бібліотекар Бондаренко Л.В.). Бібліотечний фонд щорічно 

оновлюється і   на кінець навчального року становить   4943 екземплярів, в тому числі – 

2532  підручника;  2411 екземплярів художньої та методичної літератури. Є 21 видання 

періодичної літератури, що налічує  1416 одиниць брошур та журналів.    

Протягом  2020/2021  н. р.  послугами шкільної бібліотеки скористалося  112 учнів,   

33 педагоги, 11 дошкільників.   

Для користувачів бібліотеки забезпечено зручну для вибору літератури організацію 

та відкритий доступ до книжкових фондів. Бібліотекарем створені тематичні полиці, 

постійно діюча виставка тематичної літератури, тематичні папки та каталоги.  

Діяльність шкільної бібліотеки у 2020/2021 навчальному році була спрямована на 

виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги,  духовно-морального 

розвитку особистості засобами художньої літератури, а також підвищення дидактичної та 

методичної компетентності педагогічних працівників в умовах інноваційного 

педагогічного простору.  Забезпечення якісного  методичного супровіду педагогів НУШ.  

Протягом навчального року бібліотекарем закладу було організовано і проведено  

заходи: оpen-аer «Уроки   доброти  від великого вчителя»  за мотивами творчості Василя 

Сухомлинського; конкурс читців-декламаторів «Леся Українка – поетична квітка 

України» до річниці з дня народження поетеси; конкурс  на кращий малюнок - комікс 

«Веселі історії від Свена Норквіста»; парад книг «Сторінками творчості Всеволода 

Нестайка»; флешмоб «Подаруй дереву життя!»; тиждень дитячої книги.  

Оформлено книжкові виставки: «Я люблю тебе краю мій рідний – Україно моя 

дорога!», «Наші менші друзі», «Пам'ятаємо як це було!», «Хотіла б я піснею стати»,  

«Мандрівка Тарасовими шляхами», «Все починається з дитинства» (серія «Життя 
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видатних дітей»), «На хвилинку зупинись – нову книжку подивись». Постійно 

оновлюється інформаційний стенд «Бібліотека інформує». 

Бібліотекар Бондаренко Л.В. систематично використовує ІКТ для пропаганди серед 

вихованців бібліотечно-бібліографічних знань, обліку бібліотечного фонду, отримання та 

збереження  інформаційних ресурсів. 

Поповнення бібліотечних фондів відбувалося в основному за позабюджетними 

джерелами фінансування. Збагаченню бібліотечних фондів у поточному році сприяла 

участь усього колективу в акції «Книга – закладу», операції «М», підписній кампанії, 

завдяки яким було придбано  86 одиниць художньої, довідкової та методичної літератури 

на суму 5209 гривень,  оформлено підписку 5 примірників  журналів педагогів на суму 

3683 гривень. 

Фінансово-господарська діяльність закладу у 2020/2021 н. р. здійснювалась згідно з 

річним планом.  До початку навчального року працівниками було проведено поточні 

ремонти групових та класних кімнат, спалень, підсобних приміщень, капітальний ремонт 

двох павільйонів. Продовжується ремонт опалювальної системи закладу, у їдальні та двох 

групових приміщеннях встановлено нові радіатори опалення (22 шт.), проведено ревізію 

опалювальної системи. Розпочато процес оновлення ігрових майданчиків: відремонтовано 

обладнання, виготовлено  та встановлено 16 лавок та 5 пісочниць, гірку, гойдалку. За 

кошти державного та міського бюджету було придбано три бойлери, засоби 

індивідуального захисту, господарські та канцелярські матеріали, м’який інвентар (дитяча 

постіль), посуд (кухонний), меблі (шкільні парти), дидактичний та роздатковий матеріал, 

конструктори. У рамках проєкту «Сприяння освіті» заклад отримав 37 комплектів 

конструкторів на суму  20850 грн. Відповідно до вимог Санітарного регламенту для 

дошкільних навчальних закладів,  наказу Міністерства охорони здоров'я України, 

Міністерства освіти і науки України "Про удосконалення організації медичного 

обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі" від 30 серпня 2005 року N 

432/496 адміністрація ПШ № 1 придбала  безконтактні  термометри, поновила та 

доукомплектувала прибиральний інвентар. Для забезпечення впровадження вимог НАССР 

придбано недостаче обладнання: психометр, диспансери, тримачі для паперових 

рушників. 

      Протягом року на баланс централізованої бухгалтерії відділу освіти прийнято 

матеріалів та матеріальних цінностей на загальну суму 231168  гривень. 

   

  

Усі матеріальні цінності, які придбані за батьківські та благодійні кошти вчасно 

обліковані відповідальними особами (наказ ПШ №1 від 04.01.2021 року № 4 «Про 

створення комісії з питань оприбуткування та контролю за використання спонсорської 

допомоги, списанню малоцінного господарського інвентарю, господарсько-будівельних 

матеріалів та перевірці обліку основних засобів і малоцінного господарського 

інвентарю»). Результати фінансової діяльності закладу висвітлюються та оновлюються 1 

раз на місяць на сторінках сайту, що дозволяє переконатися у прозорості та раціональному 

використанні благодійних коштів. 

 У ПШ створені необхідні умови для дотримання прав громадян звернутися із 

зауваженнями,  скаргами та пропозиціями, що стосуються діяльності закладу, заявою  або 

клопотанням щодо реалізації своїх соціально – економічних,  особистих прав і законних 

інтересів та скаргою про їх порушення. Є інформаційні таблички, на яких розміщені 

графіки прийому директором  та заступником директора, номери «телефону довіри», для 

удосконалення роботи із зверненнями громадян, на сайті ПШ створено сторінку 

«Звернення громадян».  

Особистий прийом громадян з усіх питань, віднесених до їх компетенції, 

здійснювали директор, заступник директора з НВР, голова профспілкової організації 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE11370.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE11370.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE11370.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE11370.html
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закладу згідно з графіком, затвердженим наказом від 04.01.2021 року №10 «Про 

затвердження графіку прийому громадян у 2021 році».  

Кожне із звернень реєструється та розглядається в установленому законодавством 

порядку. Усі порушені питання максимально вивчаються, надаються обґрунтовані 

відповіді.  

Протягом звітного періоду до ПШ надійшло 81 зверненя. У зверненнях 

порушувалися такі питання: працевлаштування (3),  якості харчування (1), влаштування в 

заклад. (77). 

         Реформа   загальної середньої освіти відповідно концепції Нової української школи  

потребує оновлення як освітнього середовища, так і самих підходів до організації 

освітньої роботи відповідно  нових нормативних документів, державних стандартів, 

спрямованих на розбудову Нової української школи, забезпечення якості освіти.  На 

кінець 2020/2021 н. р. ці  питання вирішено частково. Не вивчено всі можливості  

ігрового, інтегрованого та діяльнісного підходів у дошкільній та початковій освіті, 

потребує розбудови внутрішня система забезпечення якості освіти у дошкільному 

підрозділі закладу. Тому, педагогічний колектив НВК продовжить працювати  над  

реалізацією  науково-методичної проблеми: «Оновлення змісту, форм і методів 

організації освітнього процесу в контексті вимог Нової української школи»  та 

завданнями: 

1. Продовжити запровадження ігрового, інтегрованого  та діяльнісного підходів  в освітній 

процес Початкової школи шляхом участі у проєкті «Сприяння освіті», використання 

технологій STREAM-освіти. 

2.  Продовжити розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі. 
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