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У своїй діяльності на посаді директора

школи я керуюсь Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про повну 

загальну середню освіту»,  Положенням 

про загальноосвітній навчальний  

заклад, Статутом школи, Правилами 

внутрішнього трудового  розпорядку, 

посадовою інструкцією директора  

школи, іншими законодавчими і 

нормативними актами, які

регламентують діяльність керівника 

закладу  загальної середньої освіти.

В умовах нестихаючої епідемії вірусної 

інфекції COVID-19 освітянську нормативну 

базу доповнили розпорядчі документи Уряду 

України, МОНУ, МОЗУ, КМДА, 

рекомендації керівних органів освіти 

столиці, покликані забезпечити здоров’я 

учнів, їх родин і працівників школи.



Продовжуючи на практиці 

реалізацію завдання 

реформування освіти, школа у 

2020-21 навчальному році 

працювала за структурою І-ІІ 

ступенів:

- початкова школа 1-4 кл. – 10 

класів, 279 учнів.

- основна школа 5-9 кл. – 10 

класів, 308 учнів.

Цього року ще 2 класи розпочали 

шкільне життя за програмою 

Нової Української школи

Структура школи та збереження

контингенту учнів

У складі початкової та 
основної школи працюють 7 
іклюзивних класів (9 учнів). У 
форматі сімейного навчання 
освіту отримували 2 учні, 
індивідуального – 1 учень. 
Станом на 08.06.21 р. до школи 
першочергово зараховані 
майбутні першокласники – 3 
класи (95 учнів).

Загальна чисельність 
учнівського контингенту на 
кінець навчального року 587 
учнів.



Виконання вимог Законів України про

освіту, підзаконних нормативних актів

органів управління освітою щодо

забезпечення обов’язковості загальної 

середньої  освіти було реалізоване через:

- розподіл повноважень і 

відповідальності серед заступників 

директора за  охоплення навчанням 

дітей території обслуговування школи, 

її учнів та продовження  навчання 

випускників 9-х класів;

- організаційну і виховну 

діяльність класних керівників з 

учнями і їх  батьками та щоденний 

облік присутності дітей на уроках;

- індивідуальну роботу соціально -

психологічної служби школи з

окремими учнями та сім’ями;

Забезпечення обов’язкової середньої загальної

освіти, охоплення навчанням дітей шкільного віку



- співпраця з районним

управлінням освіти, Службою у 

справах дітей та сім’ї, 

ювенальною поліцією

районного управління

національної поліції;

- персональний контроль

директора.

В результаті системно 

організованої роботи і 

постійного контролю стан  

охоплення дітей навчанням і 

відвідування учнями школи

задовільний.



Підвищення рівня організації освітнього

процесу

Середня загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів № 182 

м. Києва -

заклад освіти, що належить до 

комунальної власності 

територіальної  громади м. 

Києва, віднесений до сфери 

управління Дніпровської 

районної в  місті Києві 

державної адміністрації та

підпорядкований управлінню

освіти Дніпровської районної в 

місті Києві державної

адміністрації.



Головними завданнями школи є:

- створення необхідних
умов для реалізації права 
громадян на повну
загальну середню освіту;

- різнобічний розвиток
індивідуальності дитини на 
основі виявлення її задатків і
здібностей;

- збереження і зміцнення
морального, фізичного і 
психічного здоров’я учнів;

- виховання школяра як 
громадянина України, 
національно свідомої, вільної,
демократичної, життєво і 
соціально компетентної
особистості.



Для вирішення цих завдань в умовах карантинних обмежень, 

враховуючи досвід минулого навчального року педколектив зробив ще 

декілька кроків у напрямку підвищення рівня організації освітнього 

процесу:

- проаналізований та засвоєний досвід організації дистанційного 

навчання весни 2020;

- проведені методичні об’єднання, педради і семінари-практикуми з 

ефективних методик дистанційного он-лайн навчання учнів;



- проведено навчання, опанована і введена в 
практичну роботу педагогів і навчання учнів 
система «Єдина школа» як новий інструмент 
формування освітнього середовища школи, 
управління і контролю за процесом і 
результатами навчання;

- впроваджений електронний журнал «Єдина 
школа» у 1-4 класах початкової школи, 
паралельно з паперовими експериментально 
запроваджені електронні журнали у 5-9 класах 
середньої школи;

-опрацьована методика поєднання можливостей 
системи «ЄШ» та ZOOM для ефективного 
використання в організації дистанційних он-
лайн уроків;

- запроваджено в практику створення 
електронного розкладу занять учнів та вчителів 
на базі електронного ресурсу «Нова школа. 
Розклад»



В якісному опануванні педколективом можливостей  системи «Єдина 

школа» допоміг багаторічний досвід роботи колективу у 

Всеукраїнському освітньому середовищі «Щоденник UA» та 

використання інших освітніх сервісів і навчальних електронних 

ресурсів та платформ.

З метою доповнення функціональних можливостей системи «Єдина 

школа» продовжується використання електронного ресурсу «Щоденник 

UA» 



Заходи щодо забезпечення школи кваліфікованими 

педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

Професійно зрілим і організаційно 
згуртованим розпочав педагогічний 
колектив 2020-2021 навчальний рік в 
умовах карантинних обмежень, свідомо 
готовий до виконання освітньої програми 
і збереження здоров’я учнів, їх сімей і 
свого особистого.

Станом на 5 вересня чисельність 
педколектива школи складала 43 
педагога. Невелика плинність кадрів в 
період червня-серпня 2020-го обумовлена 
об’єктивними обставинами та 
необхідністю посилити ефективність 
викладання окремих предметів. В 
колектив початкової школи влились 
четверо молодих творчих вчителів –
випускників Київського університету 
імені Бориса Грінченка.



Якісний склад педколективу за кваліфікацією

67%

18%

12%
3% Вища категорія

І категорія

ІІ категорія

Спеціаліст

- Вчителі- методисти – 2

- Старші вчителі – 10

- Кандидат фізико – математичних наук - 1



Розроблена і схвалена 

педрадою  освітня програма 

для 1-3 -х класів НУШ (за 

типовою освітньою  

програмою О.Я. Савченко) у 

якій  за рахунок варіативної 

складової  збільшене на 1 

годину тижневе  

навантаження з предмету

«Українська мова».

Створення умов

для варіативного навчання

та поширення інноваційних педагогічних

технологій у освітньому процесі



Враховуючи індивідуальні освітні
запити учнів та їх сімей за рахунок 
варіативної  складової передбачено:

• збільшення годин на вивчення базових  
предметів;

• вивчення предмету «Мій Київ» у 5-х

класів;

• консультації з окремих предметів 
інваріантної складової

Освітні навчальні програми за 
домашньо-сімейною формою навчання 
опанували 3 учні початкової школи, за 
індивідуальною формою – 1 учень

Цього року за вибором батьків
дітей окремих класів початкової
школи та 5-6-ті класи середньої
продовжують вивчати предмет 
«Математика» за  авторським
науково-педагогічним проектом 
«Росток» професора Т.О.  
Пушкарьової.



Цього року 

продовжуються традиції 

НУШ Першої  Русаніської у 

досягненнях з математики: 

учні 4-Б класу Олександр 

Дерменжій та Олексій Кузько

дипломанти у  своїй віковій 

категорії престижної міської

математичної олімпіаді під 

егідою Київського 

національного університету 

ім. Т. Г. Шевченка.



Продовження навчання учнів 9-х класів на 

здобуття повної загальної середньої освіти

У новому форматі, зважаючи на карантинні обмеження будувалась 

робота адміністрації, класних керівників з партнерськими закладами 

освіти щодо вибору варіанту продовження навчання наших 

дев’ятикласників.

Учні та батьки мали можливість грунтовно ознайомитися з 

пропозиціями ліцеїв, ВЗПТО, технікумів та коледжів на офіційних 

сайтах закладів освіти, порівняти умови, вибрати відповідний 

профіль або фах подальшого навчання. 



Профорієнтаційна робота з 

вибору учнями і батьками 

варіанту продовження освіти у 

форматі онлайн стала 

популярною на сторінці школи  

у Facebook де ситематично

розміщувались такі пропозиції 

під хештегом #profi_challange. 

Цього року із 41 випускника 

9 - х класів 14 продовжили 

навчання у 10 класах гімназії 

136, НВК ОРТ 141, НВК №30 

«Еконад» тощо. А 27 вже 

опановуватимуть повну 

середню освіту на базі закладів 

передвищої та професійної 

освіти міста.



Дотримання вимог охорони 

дитинства, безпеки 

життєдіяльності, охорони праці 

та попередження дитячого 

травматизму

Проведення інструктажів та заходів з 

охорони праці з педколективом, з безпеки 

життєдіяльності з учнями дало 

відповідний результат: 0 нещасних 

випадків, 5 мікротравм через порушення 

правил гри м’ячем. Основні зусилля 

адміністрації, класних керівників у цій 

сфері були зосередженні на виконанні 

рекомендацій щодо обмежувальних 

протиепідемічних заходів проти 

поширення COVID- 19. 



Наказом по школі від 31.08.2020 №59/с-19 

затверджений «Тимчасовий порядок 

організації освітнього процесу СЗШ № 182 

м. Києва у 2020-2021 н.р. в період карантину 

у зв’язку з поширенням короновірусної

хвороби «COVID- 19», який неухильно 

дотримувався, завдяки організації навчання 

класів в окремо закріплених кабінетах, 

мінімізації контактів учнів у початковій 

школі під час ГПД (клас бульбашка). 

Позитивний результат за підсумком року –7 

хворих вчителів та 17 учнів, які захворіли, 

перебували на ізоляції і продовжили, 

одужавши, навчання та трудову діяльність у 

школі. 



Співпраця з батьківською Радою школи, фондами, 

громадськими організаціями

Продовжувалась традиційна 

співпраця школи з батьківською 

Радою та благодійним фондом 

«Перша Русанівська». З метою 

ретельного виконання проти-

епідеміологічних заходів -

обмеженого доступу у приміщення 

школи відвідувачів, вільного 

перебування під час перерв учнів 

на свіжому повітрі на території 

школи, батьківська Рада та фонд 

витратили на утримання охорони 

144729 грн. 



Батьківська Рада стала 

ініціатором продовження 

співпраці з Громадським 

бюджетом Києва: проект №1457 

«Твій гардероб- зручність, 

приватність, безпека » 

передбачає можливість 

забезпечення кожного учня 

середньої школи особистою 

шафою у гардеробі школи для 

верхнього одягу, спортивної 

форми тощо. Голосування 

попереду – готуємось.



№ п/п Назва товару Кількість Сума

1 Емаль ПФ-115, 2,8 кг. 15 шт. 1704,90

2 Інженерна фарба для стелі 4,2 кг 5 шт. 313,65

3 Фарба фасадна MAF М690 14 кг 2 шт. 774,70

4 Набір розвивальних настільних ігор 4 шт. 1392,90

5 Засіб для обробки кухонного обладнання 

«Balv»

25 шт. 1369,50

6 Засіб з антимікробною дією «Balv power» 25 шт. 1577,25

7 Хлоровмісний антибактеріальний засіб «Balv

power» 1 л.

25 шт. 1393.

8 Дезинфікуючий засіб для обробки поверхонь 

«Balv profi» 1л.

50 ш. 1408,50

9 Дезинфікуючий засіб для миття технологічного 

обладнання «Balv»5 л.

4 шт. 295,20

10 Халат ізоляційний медичний одноразовий 6 шт. 168.

11 Щиток захисний 3 шт. 96,90

12 Дезинфікуючий засіб для обробки рук і шкіри 15 шт. 632,85

Придбання товарів, обладнання та витратних матеріалів у 2021 р.



№ п/п Назва товару Кількість Сума

14 Дезинфікуючий засіб для обробки поверхонь 3 шт. 3840.

15 Маска медична 3013 шт. 2109,10

16 Бладінас софт дез 25 шт. 1825.

17 Антисептик «Heller» 25 шт. 3124,50

18 «Heller» з ароматом лайму 13 шт. 1755.

19 «Heller» з ароматом малини 13 шт. 1755.

20 МДЗ для прання «Чистолайн Експерт» 3 шт. 1026.

21 Дезинфікуючий засіб «Heller» для інструментів 20шт. 5000.

22 Дезинфікуючі засоби 35 шт. 3890

23 Дзеркало для логопеда з підставкою 1 шт. 3096.

24 Дезинфікуючий засіб для обробки рук і шкіри 45 шт. 2942,55

25 Логопедичний навігатор язика 1 шт. 828.

26 Логопедичний  масажер Z-vi блакитний 1 шт. 1680.

27 Насадка для вібраційного ротового моторного 

інструменту

1 шт. 3360.

28 Набір вібраційного ротового моторного 

інструменту з насадками

1 шт. 3270.



№ п/п Назва товару Кількість Сума

29 Логопедичний пристрій для підняття язика 1 шт. 1140.

30 Дитячий логопедичний тренажер «Доріжка для 

кульки»

1 шт. 1396.

31 Дитяча гра «Мої перші речення, моя сім’я» 1 шт. 108.

32 Ультрафіолетова шафа 1 шт. 1704.

33 Дитячий балансир «Равлик» 1 шт. 1542.

34 Тактильна гумова подушка 1 шт. 648.

35 Обтяжена сенсорна іграшка «Гусінь» 1 шт. 1230.

36 Обтяжені накладки для рук і і ніг 2 шт. 450.

37 Великий дидактичний набір «Фребеля» 1 шт. 8640.

38 Великий набір для мозгової стимуляції 1 шт. 2472.

39 Стіл розкладний для роботи з логопедом 1 шт. 2052.

Разом 72147,70



Організація різних форм позаурочної діяльності 

учнів у районних міських заходах
Специфікою цього року було обмеження можливості безпосередньо 

для учнів участі у позашкільній діяльності, відповідно всі заходи і 

конкурси, свята і пам’ятні дати проходили у дистанційному форматі, 

але отримані приємні відзнаки і нагороди.



«Олімпійський тиждень» присвячений Дню 

фізичної культури та спорту.

Учні впродовж тижня  змагалися у спритності та 

витривалості . Це вчить цінувати власне здоров’я, 

залучає до активних занять фізичною культурою та 

спортом.

Спорт – це круто.

Спорт – це модно.

Тиждень правил дорожнього руху

«Твій друг – безпечний рух»

Життя – це найдорожчий скарб, тому 
традиційно в нашій школі проводиться 
тиждень безпеки дорожнього руху, з 
метою профілактики дорожньо-
транспортного травматизму за участю 
учнів та усвідомлення необхідності 
вироблення необхідності навичок 
дотримання правил поведінки на дорозі.



Запобігти, врятувати, допомогти

До дня рятівника був 
проведений захід з участю 
КАРС(Київської аварійно –
рятувальної служби) відбулося 
показове практично –
тренувальне навчання.

Після навчань рятівники 
ознайомили дітей з обладнанням 
та рятувальними засобами, які 
використовують для ліквідації 
надзвичайних ситуацій.



«Ми не маємо права забути.»

До річниці Бабиного Яру в школі були проведені заходи, метою яких стало 

виховання історичної пам’яті в учнів, формування почуття патріотизму й 

любові до рідної землі.

Також пройшли жалобні заходи до Дня пам’яті 

жертв Голодомору. Вчителі провели уроки –

пам’яті « Україна пам’ятає..» на тему: «Трагічні 

сторінки історіїї. Голодомор 1932-1933рр.»



Андріївські вечорниці
Свято Андрія Первозванного вважається найбільшим передноворічним святом. 

Вечорниці супроводжувалися веселими співами, ворожінням. Учні відтворили 

обряди проведення вечорниць, справжнє українське дійство. 

Кульмінацією свята стала гра «Калита»



Святий Миколай завітав до нас

Напередодні свята діти отримали лист від святого 

Миколая. Він приготував учням квест.

І ось настала мить, коли Миколай 

завітав до учнів початкової 

школи.



День пам’яті «Кіборгів»
« Кіборги вистояли, не встояв бетон» – фраза, яка увійшла 

в історію разом із подвигом українських бійців.

На честь вшанування Героїв Небесної Сотні в нашій школі 

відбулися виховні години. Учні ознайомилися з перебігом 

Революції гідності, вшанували подвиг учасників.



День Єднання

Вперше в Україні та в нашій школі святкують цей день, яке має показати 

згуртованість українців навколо національної ідеї. Учні школи утворили ланцюг 

єдності, який починається  та закінчується Україною. Ми єдині. Ми українці



Нагородження похвальними 

листами МОН України за високі 

досягнення у навчанні

Цього року 28 учнів початкової та 

середньої школи нагородженні за 

підсумками навчального року.



Свято танцю, творчості, таланту –

"Нью-Ансу" 20 років!!!

Попри всі обставини цього року, з 

дотриманням карантинних вимог, 

святковий концерт народного 

хореографічного колективу театру танцю

"Нью-Анс" зібрав творчу родину 

хореографів-засновників Олени та 

Владислава Товбер, їх юних вихованців, 

батьків і гостей у Центрі культури та 

мистецтв Дніпровського району, і свято 

відбулось!



Нас змінила війна..

З початком повномаштабної війни школа активно займається 

волонтерською роботою



В умовах військового стану 

відбувся випуск двох 9-х класів.



Прозорість та 

відкритість діяльності 

школи.

Уся діяльність школи 

систематично 

висвітлюється на сайті 

https://school182.kiev.ua, 

сторінці соціальних 

мереж:
https://www.facebook.com/gro

ups/233269958126533

групах батьківської 

громадськості.


