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Загальні відомості про заклад освіти 

2020 - 2021 навчальний рік став ще одним важливим кроком у підвищенні 

результативності роботи закладу освіти, створенню умов розвитку кожної 

дитини, її самовдосконалення та впровадження в практику роботи інноваційних 

методів та технологій навчання учнів.  

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 45» 

Дніпровської міської ради - заклад І - ІІІ ступеня, діє на основі Статуту, 

затвердженого  наказом  департаменту  гуманітарної політики Дніпровської 

міської ради від  19.12.2016 № 307. 

Адреса: 49087, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Софії 

Ковалевької, 88-А 

е-mail: sz045@dhp.dnіprorada.gov.ua  

  сайт: https://kzoszch45.dnepredu.com 

код ЄДРПОУ 26458771 

Право на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної 

середньої освіти засвідчено ліцензією Дніпропетровської обласної державної  

адміністрації, затвердженою розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації  від 31.05.2019 № Р-319/0/3-19.   

Ліцензований обсяг – 1071 учень.  

Кількість  класів  – 35  

середня  наповнюваність класів – 29,2. 

 Кількість ГПД - 4, в них 120 учнів. 

Рух учнів: вибуло – 33 учня, прибуло – 14 учнів. 

Отримали свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти – 55 

учнів, свідоцтва про здобуття базової середньої освіти – 88. 

Фактична кількість учнів – 1021. 

Навчальні заняття проводяться за семестровою системою, в одну зміну з 

8.30 до15.00. 

У 2020 – 2021 навчальному році в період карантину в зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 було введено тимчасовий 

порядок організації освітнього процесу: навчальні заняття для 1-х, 2А, 10-х, 11-х 

класів розпочинались о 8.00, для 2 – 9 класів о 8.55. 

 

Матеріально – технічна база 

 

Впровадження освітньої діяльності сучасної школи вимагає певної 

матеріально – технічної бази. Робота щодо зміцнення та модернізації 

матеріально- технічної бази закладу освіти ведеться щорічно.  



Для  забезпечення освітньої  діяльності  41 навчальний кабінет відповідає  

типовим перелікам та вимогам навчальних програм, з них 19 забезпечені 

плазмовими телевізорами.  

Парк комп’ютерної техніки складає 40 ПК,  4 моноблоки, 7 ноутбуків, 2 

планшети.  
Лише 4 навчальних кабінети оснащено  технічними  засобами – 

інтерактивними  дошками,  мультимедійними  проекторами. 

Кабінети повністю забезпечені меблями за кількістю учнів. 

У 2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020 - 2021 навчальних роках в класних 

кімнатах початкової школи №  7, 27, 31, 11, 28, 48, 50,  32, 30, 29, де навчалися 

учні 1 класів, парти були замінені на нові в кількості 237 штуки.  

Проте, рівень оснащення технічними засобами навчання потребує 

поповнення інтерактивними  засобами  навчання, відкриття третього класу 

інформатики та  комунікативних технологій. 

Портеба  лише  по  початковій  школі  становить  27%  в ноутбуках, 50% 

телевізорах, принтерах, 100% в інтерактивних дошках.  

У 2020 – 2021 навчальному році батьківська громадськість закладу брала 

участь у громадському проєкті «Бюджет участі» та виборола право на новий 

компьютерний клас. 

У  червні 2021 року  подано ще 2  проєкти «Бюджет участі». Перший 

проект - це 12 комп`ютерів ще в один клас  інформатики + 3 інтерактивні  

дошки, принтери. Другий -  сучасні кабінет хімії,  частково біології. Дуже цікаві  

проекти, які  вкрай потрібні нашим учням для отримання освіти на високому 

рівні. 

Фінансово – господарська діяльність 

 

В 2020 - 2021  навчальному році з державного  та місцевого бюджетів 

придбано: 

 

1) для реалізації Концепції НУШ: 

 меблі для початкової школи НУШ (75 комплектів); 

 ноутбуки для школи НУШ (4 шт.); 

 навчальне приладдя для загальноосвітніх навчальних закладів; 

 ігровій набір Lego (80 компл.); 

2) дезінфікуючі засоби; 

3) господарчі товари; 

4) Вентилятори канальні  (6 шт.); 

5) Навчальні карти; 

6) Вода питна. 

 

Відремантовано покрівлю будівлі школи площею 560 м2. Виконуються 

ремонтні роботи туалетних кімнат та їдальні.  

Неоціненну допомогу навчальному закладу надали батьки. В якості 

благодійної акції були придбані товари та надані послуги: 

- господарчі товари (шифон, бойлери (2 од.), дозатори (4 од.), килимок (2 

од.), миючі засоби, замок); 



- будівельні матеріали (електроди, вапно, шпатлівка); 

- плакати в кабінет біології; 

- ремонт оргтехніки (фотовал, кабель) та заправка принтерів; 

- періодичні видання; 

- медикаменти. 

 

Батьківським активом закладу освіти  створено Благодійний фонд 

«Найкраща освіта дітям» з метю поліпшення організації освітнього процесу 

наших  дітей та  створення  комфортних умов для їхнього перебування у школі. 

На рахунку фонду на сьогодні 22470,00 грн. 

 

Кадрова політика 

 

Кадрова політика закладу спрямована на реалізацію основних напрямів 

модернізації системи освіти. 

Значну увагу адміністрація школи приділяє кількісному та якісному 

добору й розподілу кадрів, враховуючи фахові, психологічні, вікові критерії. 

Якісну освіту забезпечує педагогічний колектив у складі 59 осіб. 

 

Кваліфікаційні категорії педагогічних працівників: 

 вища категорія –  39; 

 І кваліфікаційна категорія –   8; 

 ІІ кваліфікаційна категорія –  7; 

 спеціаліст –  5; 

 звання «Вчитель-методист» –  14; 

 звання «Старший вчитель» –     7; 

 звання «Відмінник освіти» -      3; 

 звання «Заслужений учитель» -  немає; 

 звання «Народний учитель» -      немає. 

 

Розстановка кадрів здійснюється відповідно до базової освіти. Освітній 

процес забезпечувався фахівцями,  які  мають  повну  вищу  та  середню  

спеціальну  педагогічну  освіту,  володіють державною мовою, ІКТ. 

 

У 2020 – 2021 навчальному році пройшли атестацію 15 вчителів. 

 

Медичне обслуговування учнів 

 

Враховуючи проведення медичної реформи Міністерством охорони 

здоров’я, відповідно  до листа департаменту охорони здоров’я населення 

Дніпровської міської ради від 23.11.2018 № 7/22-5794, на виконання п. 18 

Постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики», з 

метою забезпечення закладом освіти належного рівня медичного обслуговування 

школярів, заклад отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з 

медичної практики (наказ Міністерства  охорони  здоров’я  України  від  



23.08.2019  №  1894  «Про  ліцензування  медичної практики»)  та  було  внесено  

до  штатного  розпису  закладу  посади:  лікар - педіатр  та  сестра медична.  

На  даний  момент обидві посади заповнені.   

Протягом року всі вчителі використовували здоров’язберігаючі технології 

в ході організації освітнього процесу. Матеріали просвітницької роботи щодо 

збереження здоров’я висвітлюються на сайті закладу. На нарадах при 

директорові, педрадах, батьківських зборах обговорювались питання загального 

стану здоров’я учнів. 

Враховуючи ситуацію з проведенням медичної реформи, було схвалено 

продовжити роботу в  напрямку  профілактично - роз’яснювальної  роботи  з  

учнями  щодо  формування  навичок здорового способу життя, сприяти 

залученню до проведення профілактичних заходів спеціалістів відповідних 

служб. 

 

Організація харчування 

 

Важливим  аспектом  збереження  здоров’я  учнів  є  створення  умов  для  

раціонального харчування  дітей протягом  перебування  у школі.  Стан  

харчування  учнів  знаходиться  під постійним  контролем  адміністрації.  З  

кожним  роком  харчування  дітей  покращується. Урізноманітнено  меню 

шкільних обідів.   

Харчування  учнів  забезпечує  ТОВ  «Контракт Продрезерв  5»,  їдальня  

укомплектована  фахівцями  на  100%.  

Відповідно  до  результатів медичного  огляду  дітей,  на  підставі  довідок  

лікувальної  установи  формуються  спеціальні медичні  групи,  а  також  

уточнені  списки  учнів,  яким  потрібне  дієтичне  харчування.   

В освітньому закладі організовано дієтичне харчування 1 учню.  

Для учнів 1- 4 класів та 142 дітей пільгових категорій, що становить 13,9 % 

від загальної кількості учнів школи, організоване гаряче харчування за рахунок 

коштів з місцевого бюджету. 

Вартість  сніданків  для  учнів  1 - 4  класів становила  21 грн 53 коп.,  для  

учнів  пільгових категорій - 21 грн 53 коп. (1-4 класи) і 27 грн 87 коп. (5-11 

класи), вартість обідів за рахунок бюджетних коштів для вихованців групи 

продовженого дня, що знаходяться в скрутному матеріальному становищі, 

становить для 9 учнів (100%) -26 грн 80 коп. та для 13 учнів  (50%) – 13 грн  40 

коп. 

Для контролю за якістю харчування в школі складено графік чергування 

вчителів у їдальні. 

Щотижня проводяться виробничі наради, на яких вирішуються питання 

щодо забезпечення якісним харчуванням школярів, враховуються недоліки та 

розробляються шляхи їх усунення. 

Під постійним контролем: 

 дотримання двотижневого меню з урахуванням норм, передбачених 

нормативними документами; 

 приймання сировини за якістю та безпекою; 

 дотримання строків і умов зберігання та реалізації продуктів; 



 постачання продуктів харчування безпосередньо від товаровиробників за 

наявності сертифікатів відповідності,  посвідчень  про  якість  і  ветеринарних  

супровідних документів. 

В закладі створена та працює комісія (до складу якої входять представники 

адміністрації закладу та батьківської громади), яка  щокварталу  здійснює  

контроль  за  організацією харчування  учнів,  виконанням натуральних  норм 

харчування, дотримання санітарно - гігієнічних вимог щодо якісної організації 

харчування дітей  та  недопущення  випадків  харчових  отруєнь  серед школярів.   

Систематично заступником  директора  з  навчально – виховної роботи 

Падалкою Л.Л., яка відповідає за організацію гарячого та пільгового харчування, 

проводиться аналіз організації гарячого харчування. Інформація про якість та 

обсяг  харчування  доводиться  до  відома  педагогічного колективу  та  батьків.  

Ведеться  моніторингове  дослідження організації  гарячого  харчування,  

створюються  оптимальні умови  для  забезпечення  якості  обслуговування  та  

якості приготування їжі.  

Відкрито сучасну лінію роздачі  гарячого  харчування  для школярів.  Тут  

учням пропонують  великий  вибір  різноманітних  страв:  гарніри, салати, м’ясо, 

риба, хлібобулочні вироби тощо. Діти можуть обрати те, що їм до смаку. Тут  

сучасні    меблі,  зокрема, виготовлені за принципом барних стійок, цілком новий 

посуд.  

 

Створення безпечних умов для учасників освітнього процесу, попередження 

травматизму 

 

Створюючи безпечні умови організації освітнього процесу заклад освіти 

забезпечуює здорові  та  безпечні  умови  перебування  в  кабінетах,  

попередження  травматизму,  безпечну експлуатацію будівель, обладнання і 

технічних засобів навчання, створює оптимальний режим роботи і навчання. 

Щорічно перед початком навчального року (серпень), робоча комісія 

визначає готовність навчальних  кабінетів,  майстерень,  спортзалів,  ігрових  та  

спортивних  майданчиків,  інших приміщень освітнього закладу до нового 

навчального року і складає акти-дозволи на введення їх в експлуатацію. 

Головною метою роботи закладу щодо попередження дитячого 

травматизму та запобігання нещасним  випадкам  є  створення  навичок  

здорового  способу  життя, виховання  власної обережності учнів, збереження 

повноцінного фізичного розвитку дітей. 

У  закладі  розроблено  низку  заходів  щодо  попередження  травматизму  

учнів,  проведена відповідна робота з учителями. 

Також проводяться різні форми роз’яснювальної і виховної роботи з 

профілактики травматизму серед дітей: 

 розгляд питань на батьківських зборах; 

 проведення єдиних виховних годин з питань безпеки життєдіяльності; 

 проведення вступних, первинних та цільових інструктажів; 

 вклеєння в щоденники пам'яток щодо безпечного поводження біля 

водоймищ, на дорогах міста, запобігання травмування дітей у разі 

виникнення різних надзвичайних ситуацій; 



 у наявності постійно діючі куточки з безпеки життєдіяльності та охорони 

праці в кожній класній кімнаті та рекреаціях  закладу  освіти  з 

матеріалами щодо запобігання травмування та загибелі дітей у різних 

ситуаціях; 

 проведення предметних тижнів; 

 виготовлення пам’яток щодо безпечної поведінки учнів та працівників 

школи, розміщення їх на сайті та в рекреаціях навчального закладу. 

Учні закладу є активними учасниками Всеукраїнського місячника «Увага! 

Діти на дорозі». Під  час  місячника  проводиться  низка  заходів  щодо  

профілактики  і  запобігання  дорожньо-транспортного травматизму та вивчення 

правил дорожнього руху. 

Здійснюється  постійний  контроль за  проведенням  інструктажів  з  

техніки  безпеки напередодні канікул, на уроках трудового навчання, фізичної 

культури, у кабінетах інформатики, фізики, хімії, біології та інших. 

Класні  керівники    обов'язково  проводять  інструктажі  з  безпеки  

життєдіяльності  перед проведенням заходів за межами закладу, з 

електробезпеки, правил дорожнього руху, пожежної безпеки, поводження з 

вибухонебезпечними предметами, безпечної поведінки в побуті, а також на воді 

та кризі (за необхідності). 

Представниками Головного управління державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області було здійснено планову 

перевірку школи щодо додержання вимог законодавства  у  сфері  цивільного  

захисту  та  пожежної  безпеки  в  закладі.  За  результатами перевірки більшість 

виявлених порушень були усунені. 

Але проблемними залишаються питання, що потребують додаткового 

фінансування: 

- обладнання  приміщення  системою  протипожежного  захисту  (автоматичною  

пожежною сигналізацією). 

На особливому контролі адміністрації закладу знаходиться питання 

неухильного виконання вчителями фізичної культури правил безпеки під час 

проведення занять з фізичної культури в закладі на уроках. 

В закладі освіти приділяється значна увага організації роботи з безпеки 

життєдіяльності, попередженню травматизму учнів та вихованців в школі та в 

побуті, безпеці освітнього процесу.  

  

Протягом навчального року зареєстровано одне травмування учня під час 

перерви. Цей  випадок розслідувався  комісією,  складено  відповідні  акти,  

проведено попереджувальні заходи серед учнів та педагогів. 

Протягом навчального року пройшли планові навчання здобувачів освіти 

1- 11 класів з цивільного захисту.   

Для учнів 1- 4 класів представниками Головного управління державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області було 

проведено відкритий захід «Дії населення під час пожежі. Правила пожежної 

безпеки вдома, у школі» з використанням наглядової техніки. 

 

 

 



Освітня діяльність 

 

Концепцією Нової української школи та нового Закону про освіту 

визначено ключові засади глобальної реформи освітньої сфери, яка стартувала 

цього року саме з початкової ланки.  

Всі  вчителі пройшли курси, обрали нові підручники і готові до змін. 

З 01 вересня 2018 року вступив в дію для учнів 1-х класів Новий 

Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 лютого 2018 №87. 

Учні 1 - А, 2 – А класів навчалися за програмою для початкових 

загальноосвітніх шкіл, які працюють за науково-педагогічним проектом 

«Інтелект України», рекомендованим листом Міністерства освіти і науки 

України від  25.05.2018 № 1/9-344 2018, учні 1-Б, 1-В, 1-Г,  2-Б, 2-В, 2-Г   класів 

навчалися за Типовою освітньою програмою під керівництвом Савченко О. Я., 

затвердженою наказом Міністертва освіти і науки України від 21.03.2018 №  268 

«Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для1-2 клаів 

закладів загальної середньої освіти». На підставі базового навчального плану 

здійснювалася повна або часткова інтеграція різних освітніх галузей, що 

відображалися в типових освітніх програмах. У процесі інтеграції кількість 

навчальних годин, передбачених на вивчення кожної освітньої галузі,  

перерозподілявсяся  таким  чином,  що  їх  сумарне  значення  не  зменшувалося.  

Зміст природничої, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та 

історичної, технологічної, інформатичної освітніх галузей інтегрується в різній 

комбінації їх компонентів, утворюючи інтегровані предмети. 

Навчання здійснювалося з  урахуванням  компетентнісного  підходу,  в  

основу  якого покладено ключові компетентності: 

 вільне володіння державною мовою; 

 здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами; 

 математична компетентність; 

 компетентність у галузі природничих наук, техніки і технологій; 

 інноваційність; 

 екологічна компетентність; 

 інформаційно - комунікаційна компетентність; 

 навчання впродовж життя; 

 громадянські та соціальні компетентності; 

 культурна компетентність; 

 підприємливість та фінансова грамотність. 

Вимоги  до  обов’язкових  результатів  навчання  та  компетентностей 

здобувачів  освіти визначено за такими освітніми галузями: 

 мовно - літературна (українська мова та література, мови та літератури 

відповідних корінних народів і національних меншин, іншомовна освіта); 

 математична; 

 природнича; 

 технологічна; 

 інформатична; 



 соціальна і здоров’язбережувальна; 

 громадянська та історична; 

 мистецька; 

 фізкультурна. 

В ході навчання за програмами Нової Української школи переважали групові 

форми роботи та інтегрований підхід до навчання. 

З метою своєчасної профілактики і ефективного рішення проблем, що 

виникають у дитини в процесі  навчання,  спілкуванні  і  психічному  стані,  в  

школі  створена система  психолого - педагогічної  підтримки  усіх  

першокласників  в  період  їх  первинної  шкільної  адаптації,  що дозволяє їм не 

тільки пристосуватися до шкільних вимог, але і всесторонньо розвиватися та 

удосконалюватися в різних сферах життєдіяльності. 

Для організації якісного навчання шестирічної дитини в школі створена 

сучасна матеріально – технічна  база.  Оптимально  продуманий  режим  роботи  

відповідно  до  вимог  Санітарного регламенту для закладів загальної середної 

освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України від 

25.09.2020 № 2205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.11.2020 за 

№ 1111/35394. 

У закладі протягом року забезпечувалася наступність між дошкільною та 

початковою освітою через тісну співпрацю з дошкільним навчальним закладом 

№ 359. 

У 2020 – 2021 навчальному році учні з особливими освітніми потребами у 

закладі освіти не навчались. 

Працюючи над дотриманням Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», вимог Положення про індивідуальну форму навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого  наказом  Міністерства  

освіти  і  науки  України  від 12.01.2016  №  8,  наказом Міністерства освіти і 

науки України від 06.06.2016 № 624 «Про внесення змін до Положення про 

індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» в 

освітньому закладі у 2020 – 2021 навчальному році здобуття освіти було 

організовано за різними формами, а саме: 

-  на підставі довідок, завірених лікарсько - консультативною комісією, з 

урахуванням індивідуальних здібностей учнів, статусу, стану здоров’я та заяви 

одного з батьків (законних представників) в закладі освіти протягом 2020 – 2021 

навчального року було організовано індивідуальне навчання (педагогічний 

патронаж) учню 6 - А классу Гомону Андрію, учню 6 – Г класу Колосовському 

Михайлу, учениці 10 - Б класу Мухіній Вікторії, учениці 4-А класу  Мамчур 

Софії, учню 4-Б класу Лимарю Василю. 

Відповідно  до  п.3  Положення  про  індивідуальну  форму  навчання  в  

загальноосвітніх навчальних закладах  учні навчалися за  індивідуальними 

навчальними планами, які були розроблені на основі робочого навчального 

плану  і відображали перелік предметів інваріантної складової навчального 

плану та кількості годин, що відводились для вивчення на кожен предмет.  

Розклад занять було погоджено з батьками, вчителями - предметниками. 

Вчителями, які здійснювали індивідуальне навчання за чинними 

навчальними програмами, були  складені  індивідуальні  календарні плани  



відповідно  до  кількості  годин  індивідуального навчального плану. Навчання 

проводилися згідно встановленого розкладу. 

- на підставі заяви одного з батьків (законних представників) було 

організовано індивідуальне навчання (сімейна (домашня) форма 

здобуття освіти) учениці 1 – А класу,  учню 2 - Г класу, учениці 3А 

класу, учню 3В класу, учню 6Г класу, учениці 9В класу. 

Графіки консультацій, формувальних та підсумкового оцінювань 

було погоджено з батьками, вчителями - предметниками. 

Вчителями, які здійснювали індивідуальне навчання (сімейна 

(домашня) форма здобуття освіти) за чинними навчальними 

програмами, були  складені  індивідуальні  календарні плани  

відповідно  до  кількості  годин  індивідуального навчального плану. 

Консультації та оцінювання проводилися згідно встановлених графіків. 

- на підставі заяви одного з батьків (законних представників) було 

організовано навчання у формі екстернату учню 8А класу, що виявив 

бажання прискорено опанувати зміст навчальних предметів одного 

класу (рівня базової  середньої освіти). 

 

Підсумком рівня професійної майстерності педагогічного колективу, який 

характеризується пошуком нових форм і методів навчання, є якість освіти учнів.  

Робота  педагогічного  колективу  була  направлена  на  забезпечення  

удосконалення допрофільного та профільного навчання. 

Заклад освіти проводив освітній процес в 10-11 класах з вивченням таких 

профільних предметів: 10-А – історія України, 10-Б – українська мова, 11-А – 

українська мова та література, 11-Б – правознавство.  

Вибірково-обов’язковими предметами були обрані: 10-А, 10-Б – 

інформатика,  «Фінансова грамотність» по 1,5 години на тиждень; 11-А, 11-Б – 

інформатика, мистецтво по 1,5 години на тиждень. 

 Мова  навчання: 1-Г, 2-Б, 3-А, 3-Б, 3-В, 4-А, 4-Б класи –  російська; 1-А,             

1-Б, 1-В, 2-А, 2-В, 2-Г, 5-11 класи – українська.  

З метою організації допрофільного та профільного навчання години, 

відведені на використання варіативної складової було розподілено таким чином: 

- Збільшено годин: в 1-А класі на вивчення англійської мови; в 2-А класі 

на вивчення математики та інтегрованого предмету «Я пізнаю світ»; в 

2-В класі  на вивчення  української мови; в 2-Г класі на вивчення 

математики; в 3 класах на вивчення мови та літератури відповідного 

корінного народу або національної меншини (російської мови); в 4 

класах – викладалися окремо предмети «Музичне мистецтво», 

«Образотворче мистецтво». 

- Проводились групові заняття з української мови, математики у 1-Б, 1-В 

класах. 

- Було виділено додаткові години на вивчення: математики в 5-А, 5-Б, 5-Г 

класах; вивчення української мови в 5-В класі; математики  та 

англійської мови в 6 –А, 6-Б класах; з української мови  та англійської 

мови в 6 –В, 6-Г класах; історію України, математику, Захисту  України  



в 10А класі; української мови;  математики; історії України, Захисту  

України  в 10Б класі; української  мови та української літератури;  

математики,  Захисту  України  в 11А класі; правознавства, математики 

Захисту  України  в 11Б класі. 

- Проводились додаткові заняття: з української мови та хімії в 7 класах; з 

математики, української мови, фізики, англійської мови в 8 класах; з 

математики, української мови, англійської мови в 9-А класі; з 

української мови, математики в 9-Б, 9-В класах; з математики, 

української мови, англійської мови, мови та літератури  корінного 

народу національної меншини (російської мови), хімії в 10А класі; з 

математики, англійської мови, хімії в 10Б класі; з історії України, 

англійської мови в 11А класі; з історії України, української мови 

англійської мови в 11Б класі. 

- Вивчався факультатив «Рідний край» в 9  класах. 

 

З метою популяризації видів спорту, залучення дітей шкільного віку до 

регулярних занять спортом у позаурочний час освітній заклад співпрацює зі 

спортивними школами, громадськими організаціями, а саме:  КПНЗ «Дитячо - 

юнацький центр «Штурм», Громадська організація «Спортивний клуб «Золотий 

м’яч 2013» (настільний теніс), КПНЗ «Міська дитячо – юнацька спортивна 

школа з ігрових видів спорту ДМР» (футбол), ДЮСШ  (СДЮШОР) № 6 з дзюдо 

та фехтування (дзюдо). 

Однією з першочергових проблем нашого життя є проблема здоров’я нації. 

Надзвичайну роль у її розв’язанні відіграє фізичне виховання і спорт. Саме тому 

спрямованість фізкультурно – оздоровчої роботи закладу на  формування 

навичок ведення здорового способу життя є актуальною. 

 

Робота з обдарованими дітьми 

 

Створення  умов  для  прояву  творчих  здібностей  учня - основна  

запорука  розвитку обдарованості: учителі закладу приділяють увагу 

забезпеченню включення учнів в таку навчально- пошукову діяльність, у якій би 

реалізувались їх можливості і де б панувала атмосфера ініціативи, змагання, 

дискусії тощо. Все це сприяє розвитку  творчої особистості. Нажаль, в умовах 

пандемії, дотримуючись постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 

1236 (зі змінами) «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої 

короновірусом SARS-CoV-2» та Постанови Міністерства охорони здоров`я 

України, Головного державного санітарного ліаря України від 23.04.2021 № 4 

«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освітина період 

карантину у зв`язку поширенням короновірусної хвороби (COVID – 19)» 

проведення  конференцій, вікторин, круглих столів, дебатів було можливе тільки 

в рамках одного класного колективу, а зустрічі з цікавими та видатними людьми, 

концерти взагалі не проводились.  



При цьому надзвичайно важливу увагу ми приділяємо формуванню й 

розвитку позитивних  рис характеру: цілеспрямованості, наполегливості, 

вольових якостей, уміння оцінювати себе, вимогливості до себе, ініціативності, 

працелюбства. Адже талант не існує сам по собі, без конкретної діяльності 

людини. Його формування й розвиток здійснюється у процесі навчання і 

виховання.  

Педагогічний  колектив  нашого  закладу  докладав  значних  зусиль  для  

забезпечення результативності   осітнього   процесу,   оволодіння   учнями   

базовими, освітніми  вміннями  і  навичками,  спрямованими на  розвиток  

індивідуальних здібностей кожної дитини, створення умов для самореалізації. 

Списки призерів 

міського етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

2020 – 2021 навчальний рік 

№ Прізвище, ім’я,  

по батькові 

учня 

місце Клас Вчитель, який підготував учня 

Англійська  мова 

1.  Ангеліна  ІІІ 9В Немченко Інна Захарівна 

2.  Даніїл  ІІІ 10А Немченко Інна Захарівна 

Історія 

1 Максим  ІІ 10А Полякова Олена Вікторівна 

Математика 

1 Михайло  ІІІ 6Г Нашиван Наталія Василівна 

2 Олександр  І 10А Мельник Олександр 

Анатолійович 

3 Станіслав  ІІІ 10А Мельник Олександр 

Анатолійович 

4 Даніїл  ІІІ 11А Нашиван Наталія Василівна 

Правознавство 

1 Ангеліна  ІІІ 9В Сушкова Вікторія Геннадіївна 

Українська мова 

1 Марія  І 10А Падалка Лариса Леонідівна 

2 Анастасія  ІІІ 11Б Падалка Лариса Леонідівна 

Фізика 

1 Олександр  ІІ 10А Коваль Тамара Анатоліївна 

Хімія 

1 Діана ІІІ 9А Леус Тетяна Анатоліївна 



2 Даніїл  ІІІ 11А Леус Тетяна Анатоліївна 

Російська мова 

1 Марія  ІІІ 10А Білоусова Тетяна Олексіївна 

 

 

Протягом навчального року в закладі освіти працювали такі гуртки, як: 

«Влучний стрілок», «Джура», «Юні екскурсоводи». Здобувачі освіти були 

залучені до роботи в цих гуртках. 

Розумна  та обдарована людина завжди сильна характером.  Сформувати таку 

людину – мета, досягненню якої  підпорядковані усі педагогічні зусилля нашого 

закладу. 

 

 

Методична робота 
 

Реформування освітньої галузі в Україні вимагає від педагогічних кадрів 

новітніх ідей,  сучасних  підходів  до  викладання предметів.   Важлива  роль  у  

фаховому зростанні  педагога, покращенні якості освіти, безперечно, належить 

організації методичної роботи в школі. 

Одним з головних завдань закладу в 2020 – 2021 навчальному році стала 

робота над реалізацією методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації 

особистості громадянського суспільства»  та робота з впровадження 

дистанційного навчання в умовах карантину. 

На реалізацію науково - методичної проблеми спрямовані такі форми 

методичної роботи: педагогічна рада, психолого - педагогічний семінар, 

методична рада, наставництво, самоосвіта, курси  підвищення  кваліфікації,  

атестація  педагогічних  працівників,  взаємовідвідування уроків, шкільні 

предметні методичні комісії. 

Науково - методичне  інформування  педагогів  під  час  проведення  

різноманітних загальношкільних  методичних  заходів  забезпечував  шкільний  

центр  самоосвіти  вчителя – інноваційно - методичний комплекс, в якому 

зібраний та систематизований педагогічний досвід вчителів школи.  

Проведено 4 тематичних засіданя педагогіної ради, на яких розглядались 

актуальні питання щодо поліпшення надання освітніх послуг та підвищення 

кваліфікації педагогів закладу, а саме: 

 Професійний розвиток педагогів в умовах дистанційного, змішаного 

навчання. 

Організація освітнього процесу за дистанційною формою здобуття освіти. 

Ефективна взаємодія з учнями в умовах дистанційного навчання. Онлайн 

ресурси для урізноманітнення освітнього процесу. 

Компетентнісний підхід як основа реформування освітнього процесу у 

світлі Концепції Нової української школи. 

Дистанційне навчання учнів закладу здійснювалось через платформи 

Google Classroom, Мій клас, відео конференції Zoom, вайбер, електронні пошти з 

використанням персонального комп’ютера, ноутбука, планшета, смартфона. 



Ефективний зворотний зв'язок між учнями та вчителями було налаштовано через 

систему сповіщень, здачі робіт, отримання приватних коментарів, можливість 

поставити приватне запитання педагогу. 

Коди-запрошення, завдання вчителями відправлялись всім учням закладу. 

До освітнього процесу мали змогу  долучитися не тільки учні, а  й батьки. 

Педагоги закладу багато уваги приділяють розвитку самоосвіти, мають 

сертифікати та подяки. Велика кількість вчителів проходять курси, 

прослуховують вебінари на платформах Всеосвіта, На урок, студія онлайн освти 

EdEra, онлайн - курси   Prometheus тощо. 

  За підсумками конкурсу педагогічної майстерності для вчителів закладів 

загальної середньої освіти «Сучасний урок – 2020» вчителька хімії закладу Леус 

Тетяна Анатоліївна стала переможницею. 

 

 

Виховна робота 

 

Враховуючи завдання національного виховання, визначені в Концепції 

виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховна робота 

проводилася в різних формах і напрямках: національно - патріотичне,  

екологічне  виховання,  правове,    превентивне,  художньо - естетичне.  

Основним    напрямком  діяльності  школи  є  виховання  справжнього  

громадянина  своєї держави, тому в закладі за планом штабу національно - 

патріотичного виховання пройшло безліч виховних заходів,  присвячених  Дню  

визволення  міста,  Дню  українського  козацтва,  Дню  Гідності  та Свободи, 

Дню захисника України, Дню Збройних Сил України (в рамках одного класного 

колективу, без запрошення гостей). 

Поряд  з  традиційними  формами  виховної  роботи  значне  місце  посідає 

учнівське  самоврядування,  яке  виховує  в  учнів  ініціативу,  самодисципліну,  

активність, відповідальність  та  організаторські  здібності. У закладі освіти  

створені  умови для дітей соціально – незахищених категорій.  

У 2020 -2021 навчальному році в закладі навчалося 159 дітей соціально 

незахищених категорій.  

Контингент пільгових категорій учнів закладу: 

- Дітей – сиріт - 7; 

- Дітей, позбавлених батьківського піклування  - 5; 

- Дітей з інвалідністю -8; 

- Дітей з багатодітних родин – 59; 

- Дітей з малозабезпечених родин - 1; 

- Дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕС – 2; 

- Дітей, чиї батьки загинули в АТО - 0; 

- Дітей, чиї батьки воюють в зоні АТО - 23; 

- Дітей з родин внутрішньопереміщених осіб –40; 

- Дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів – 1; 

- Дітей з родин СЖО – 10 родин ( 13 дітей). 

У ході соціальної паспортизації особлива увага приділялась вивченню 

факторів впливу на соціалізацію  учнів,  аналізу соціально - культурного  

https://prometheus.org.ua/
https://prometheus.org.ua/


середовища,  в  якому  знаходяться  діти. Вивчався соціальний статус кожного 

учня у класних колективах для виявлення учнів так званої «групи ризику».  

В цьому навчальному році до «групи ризику» увійшло 12 учнів 1 - 11 

класів. 

Всі діти пільгових категорій забезпечені підручниками, вчасно проходять 

медичний огляд, залучаються до гурткової та позакласної діяльності.  

Безкоштовним харчуванням забезпечені діти - сироти  та  діти,  позбавлені  

батьківського  піклування,  діти  з  багатодітних  та малозабезпечених  родин,  

діти,  які  постраждали  в  наслідок  аварії  на  ЧАЕС,  діти  з  родин учасників  

АТО  та  діти з  інвалідністю.   

Крім  того,  діти  - сироти  та  діти,  позбавлені  батьківського піклування: 

• забезпечені  учнівськими  квитками  для  безоплатного  проїзду  у  міському 

електротранспорті; 

• забезпечені єдиним квитком; 

• забезпечуються шкільною формою та спортивною формою (1 раз на 2 роки); 

• забезпечуються путівками для літнього відпочинку на базах приміських 

таборів. 

Слід зазначити, що всі здобувачі освіти, які користуються громадським 

транспортом, забезпечені учнівськими квитками, що дають право на пільговий 

проїзд у громадському та маршрутному транспорті. 

Необхідною  і  цікавою  практикою  стала  співпраця  з  Національною  

поліцією  у  рамках програми  «Школа  і  поліція».  Протягом  року  шкільними  

офіцерами  Різник   О.В. та Мартинець І.Г. було проведено  тематичні  заняття,  

тренінги  для  учнів  1 - 11  класів  з  метою  профілактики правопорушень серед 

дітей та забезпечення безпечного навчального середовища. 

Різник  О.В. та Мартинець І.Г. зосереджували  свою  роботу  на  

проведенні  просвітницько -профілактичних занять  з  учнями  1- 11  класів,  

індивідуальних  зустрічей  з  учнями  та  їхніми батьками,  участі  у  батьківських 

зборах  з  метою  проведення  інформаційно - роз’яснювальної роботи  серед  

батьків  та  педагогічних  працівників  щодо  попередження  негативних  явищ  в  

дитячому середовищі. 

 

 

Звернення громадян 

 

У 2020 році робота із зверненнями громадян у закладі була спрямована на 

виконання Закону України «Про звернення громадян» (зі змінами), Указу 

Президента України від 07.02.2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до 

органів державної влади та органи місцевого самоврядування» (зі змінами), з 

метою забезпечення особливо уважного ставлення до вирішення проблем, з 

якими звертаються громадяни, які потребують захисту та підтримки,  реалізації 

конституційних прав громадян на звернення та особистий прийом, обов’язкове 

одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм чинного 

законодавства про звернення громадян, забезпечення основних принципів 

запобігання і протидії корупції. 



На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України з боку адміністрації закладу 

вживалися відповідні заходи щодо забезпечення відкритості та прозорості своєї 

роботи. Зазначену діяльність визначено як невід’ємну складову частину всієї 

роботи. 

         За 2020 рік до закладу надійшло 555 звернення громадян, що на 159 менше, 

ніж у минулому році (714) 

         Всі звернення  надійшли на особистому прийомі. Із них: 

137 звернення щодо прийому учнів у 1-і класи; 

63 щодо прийому у 5-9-і класи; 

61 – у 10-і класи. 

Усно звертались батьки щодо конфліктних ситуацій, які виникали між 

здобувачами освіти. 

За результатами розгляду звернень, слід відзначити, що вони розглядалися 

своєчасно, без порушень строків, установлених законодавством. Не допускалося 

надання неоднозначних, необґрунтованих, неповних відповідей на звернення 

громадян.  

Всі звернення розглянуті у терміни, передбачені діючим законодавством 

України. 

На особистому прийомі у директора побувало 23 громадянина, які 

звернулися в усній формі. Основним питанням звернення громадян на 

особистому прийомі є працевлаштування. 

Інформація по зверненню громадян висвітлюється на сайті закладу. 

 

Питання, що порушуються у зверненнях, стоять на постійному контролі, 

всі звернення розглядаються адміністрацією закладу вчасно, здійснюються 

відповідні заходи при необхідності усунення  недоліків  виявлених  під  час  

перевірки  фактів  поданих  у  зверненнях,  заявникам надаються  конкретні  

роз’яснення,  приймаються  невідкладні  заходи  з  дотримання  і  захисту 

інтересів громадян та трудових колективів. 

 

Досить актуальною для нас залишається проблема створення позитивного 

іміджу закладу освіти. Для цього ми: 

- пропагуємо досягнення педагогів та учнів через Інтернет, друкуючи 

інформацію та статті про життя і власні досягнення; 

- розвиваємо власний сайт, на якому розміщується корисна інформація, як для 

учнів і батьків, так і для громадськості ( https://kzoszch45.dnepredu.com); 

- зміцнюємо і поповнюємо матеріально - технічну базу; 

- забезпечуємо  комфортні  умови  для  навчання,  розвитку  та відпочинку  дітей  

і педагогічного колективу; 

- презентуємо свої здобутки перед громадськістю; 

- вивчаємо та  намагаємось  реалізувати запити  учнів,  батьків,  створюємо  

профільне  та допрофільне навчання.  

Робота  щодо підняття іміджу закладу освіти  йде саме через презентацію 

його потенціалу, показу всього, що робиться педагогічним колективом, учнями, 

батьківською громадою. 



Сьогодні у педагогічному  колективі  панує  позитивна  психологічна  

атмосфера. Вчителі намагаються робити все для того, щоб наш заклад мав 

належний рівень на освітянському просторі міста Дніпро. 
 

 Освітній заклад КЗО «СЗШ № 45»  - це:  

- заклад співпраці, уміння жити іпрацювати з тими, хто поруч.  

 

- заклад з позитивною атмосферою, емоційним комфортом та можливістю 

самореалізації кожного учасника освітнього процесу. 

 

- заклад, зосереджений в першу чергу на дитині. 

 

- плацдарм для впровадження інноваційних та передових технологій. 

 

- заклад, націлений на майбутнє в єдиному освітньому просторі. 

 

Наш випускник - успішний випускник, здатний правильно обрати професію, 

побудувати особисту кар’єру та власне життя. 
 

 


