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Основн� вектори розвитку осв�ти в ЗОШ № 19 в
2020-2021 н.р.

Нові можливості
освіти

Соціальна місія
школи, безпечне

середовище

HR-менеджмент

Інклюзивна
освіта

Гроші йдуть за
школою, що

розвивається



Контингент здобувач�в
осв�ти, рух учн�в протягом

2020-2021 н.р.
 

- Кількість учнів станом на 05.09.2020 року -357

- Вибуло протягом навчального року (зміна місця
мешкання родини) - 12

- Прибуло протягом навчального року -11 

- Кількість учнів станом на 01.06.2021 року -356



Для сприяння загально - культурн�й п�дготовц�
учн�в, для їх всеб�чного розвитку як ц�л�сної
особистост�, вид�лен� години для курс�в за

вибором 

«Зарубіжна література» у 2 класі;

 «Елементи геометрії» у 3, 4 класах;

 «Родинні фінанси» у 5 класі;

 «Фінансово-грамотний споживач» у 6 класі.



Забезпечен�сть зайнятост� д�тей в
позаурочний час

 

Гурток національно-патріотичного 
виховання "Вахта пам'яті".

Спортивна секція "Джура"



Форми навчання

Загальна
349 учнів

Заочна
3 учні Інклюзивна

1 учень

Педагогічний
патронаж

3 учні



Соціальний паспорт школи 2020-2021 н.р.

Діти, які мають
статус постраждалих

на ЧАЕС
1 учень

Учні з багатодітних
родин

46 учнів

Сироти або ті, що
знаходяться під

опікою 
7 учнів

Учні з числа
внутрішньо

переміщених
осіб 

10 учнів

Учні з родин
учасників

бойових дій 
22 учні

Діти з
інвалідністю

3 учні



Кадровий склад
Всього вчителів: 27,

з них:
Вища категорія  

–  2 учителя

I категорія 
– 17 учителів 

II категорія
 – 3 учителя

«спеціаліст» –
5 учителів

Звання 
«Старший вчитель» 

– 4 учителя



Підвищення рівня кваліфікації кадрів в  2020-2021 н.р.

Харченко О.В. підтвердили І кваліфікаційну категорію, звання
«Старший учитель»;
 Коваленко Т.А. отримали ІІ кваліфікаційну категорію;
 Кривошеєва О.В. підтвердила ІІ кваліфікаційну категорію.

 
 У 2020-2021 навчальному році атестацію пройшли 3 педагоги.
 За результатами атестації:



Участь у м�жнародних та м�ських педагог�чних
проєктах:

 



Результати участ� педагог�в школи 



Результати дослідницької діяльностіу 2020-2021н.р.



Результати
участі учнів

школи у
предметних
конкурсах

 у 2020-2021
н.р.

 



Як�сть участ� учн�в у
предметних конкурсах :

- Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок
осінній» - 39,5%;
-  Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» - 60,7%;
- Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Ґринвич» - 25,7%;
- Міжнародна природознавча гра «Геліантус» - 17,6%;
- Мовно-літературний конкурс імені Т. Шевченка -100%;
-  Інтернет – олімпіада «На урок» - 71%;
- Всеукраїнські предметні олімпіади «Олімпус» - 17,4%;
- Міжнародний конкурс зі світової літератури «Sunflower» - 100%.



Інтеграц�я перспективного педагог�чного досв�ду
вчител�в школи № 19 в осв�тн�й прост�р України



Інтеграц�я перспективного педагог�чного досв�ду
вчител�в школи № 19 в осв�тн�й прост�р України



Інтеграц�я перспективного педагог�чного досв�ду
вчител�в школи № 19 в осв�тн�й прост�р України





Показники якості знань учнів за підсумками 2020-2021 н.р.

Всього учнів: 356

Вербально оцінено: 126

Оцінено в балах (учні 4-11 класів): 230

Учнів, яких не атестовано: немає

Учнів, яких залишено на повторний курс навчання: немає

Нагороджено Похвальними листами за високі досягнення у навчанні: 27 учнів

Отримано свідоцтво з відзнакою про здобуття базової середньої освіти (9 клас): 3 учня



Участь у грантових та соціальних проєктах, направлених
на удосконалення освітнього процесу

Модернізація застарілого комп’ютерного обладнання та програмного
забезпечення, якому понад 10 років в ЗОШ № 19.

Облаштування та зонування кабінету за концепцією НУШ для проведення
інтерактивних уроків.

       За підсумками 2020-2021 н.  р. 
проєкт знаходиться на стадії розгляду організації.

 
Підведення підсумків- грудень 2021

Проект "Бюджет громадської участі-2022"
SMART простір для кабінету інформатики



Профілактика негативних проявів в учнівському середовищі,
попередження правопорушень



Профілактика негативних проявів в учнівському середовищі,
попередження правопорушень



Дякую
 за увагу!


