Оцінювання якості освітньої діяльності за 2019-2020 н.р.
У 2019-2020 н.р. педагогічний колектив спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів № 106 Шевченківського району м. Києва спрямував свою роботу
над науково-методичною проблемою: « Реалізація нового змісту освіти,
заснованого на формуванні компетентностей, необхідних учням для
успішної самореалізації в суспільстві», що сприяло досягненню мети
навчально-виховного процесу: формування конкурентно-спроможної,
соціально-активної, культурної та духовно багатої особистості учня
Станом на 31 травня 2020 року в школі навчалось 578учнів у 28
класах. 5 учнів за станом здоров’я (згідно рекомендації лікарів та довідок
ЛКК) здобували освіту за індивідуальною формою навчання (на дому), 2
учні – навчались в інклюзивних класах. 28 учнів 11-х класів випущено зі
школи, серед яких була одна золота медалістка. 25 учнів 9 го класа було
випущено зі школи , серед яких 3 учня закінчили 9 клас з відзнакою.
Звіт за результатами освітньої діяльності.
У 2019 – 2020 н.р. МР працювала над темою «Реалізація нового змісту
освіти, заснованого на формуванні компетентностей, необхідних учням для
успішноі самореалізації в суспільстві ».
У центрі уваги педагогічного колективу школи було і є запровадження
компетентнісного підходу у навчально-виховний процес шляхом
формування предметних та ключових компетентностей як здатності учня
застосовувати свої знання в реальному житті, становлення всебічно
розвиненої особистості, створення максимально сприятливих умов для
розкриття здібностей і таланту учнів. Цьому завданню, зокрема, й
присвячується робота Методичної Ради школи.
Вчителями школи проводиться значна робота по підвищенню загального
рівня знань учнів, у тому числі по підготовці учнів до ДПА та ЗНО.
-

-

Протягом навчального року були проведені предметні тижні з :
історії ( історичні марафони «Козацькими стежками» та « Подорож у
минуле», історичні брейн-ринги «Видатні українці» та «Ерудит», круглий
стіл «Демократія крізь призму історії», дидактичні ігри –подорожі
«Становлення та розквіт Русі-України», «Правда-неправда на уроках
історії») ;
зарубіжної літератури ( вікторина «У світі казки» для 5-х кл.; уроки
«Лицарський турнір» та «Різдвяні традиції у творах Ч.Діккенса» для 6, 7
кл.);
української мови та літератури (вікторина «Юний мовознавець», день
української вишиванки);
тиждень вшанування памꞌяті Т.Шевченка ( конкурс читців поезій – 5-11 кл.;
вікторина «Юний знавець Кобзаря» - 5-7 кл., радіожурнал);

-

іноземної мови ( святкування Хеловіну та Дня Подяки, захід «Стежками
братів Грімм», випуск газети англійською мовою, флешмоб «English is fun»,
виставка малюнків учнів 1 кл. та учнівських плакатів «Food of Englishspeaking countries» серед учнів 5-8 кл., гра-квест “Treasure hunters” для 9 кл.,
конкурс віршів серед учнів 1-11 кл. “Winter”,брейн-ринг “The UK” , конкурс
презентацій за методом Pecha Kucha англійською мовою, святковий
концерт “Lifelong love”);
- точних наук («Науковий пікнік» за участю студентів НПУ ім.Драгоманова,
турнір «Найрозумніший» - 5-6 кл. та 8 кл.; математичний квест – 4 кл.;
круглий стіл «Ядерна енергетика України. Безпечна структура ядерного
реактора»);
- наук природничого циклу (зустріч
із
науковцями Національного
антарктичного наукового центру, конкурси «Знавець природи» та
«Подорож материками», уроки «Вплив музики на проростання насіння» та
«Квітковий гороскоп», квест – гра Хімія – це просто!», круглий стіл
«Продукти харчування. Харчові добавки. Е-числа».)
В школі у жовтні були проведені олімпіади з усіх предметів, за підсумками
яких учні школи приймали активну участь у проведенні ІІ (районного)
етапу Всеукраїнських предметних олімпіад і показали

-

Протягом навчального року були поставлені спектаклі та вистави
учасниками шкільного театрального гуртка та учнями школи в рамках
проведення предметних тижнів:
«Сорочинський ярмарок»,
вистава англійською мовою «Різдвяне диво» - учнями 7-11 кл.
«Колобок»,
«Пригоди малюка Дракончика» ;
- літературно-мистецька вистава «Жива душа поезії Т.Шевченка»(вчитель
Бова О.І.).
Учителями школи організовувались тематичні заходи та навчальні
екскурсії ( по місту та в інші міста України, до музеїв, на підприємства та у
паркові зони), зустрічі з вітчизняними письменниками та поетами,
викладачами та студентами вузів;
відвідування вистав у театрах та перегляди фільмів у кінотеатрах
відповідно до діючої шкільної програми.
Вчителі школи приймали участь у районних та міських семінарах та
вебінарах, проходили курси підвищення кваліфікації. Всі члени МО
початкових класів пройшли онлайн-курс на платформі EdEra та отримали
сертифікати, а також пройшли практичний курс «Шість цеглинок».
Вчителями початкової школи в рамках реалізації проекту НУШ було
проведено коучинг для завідуючих ДНЗ Шевченківського р-ну,
Калейдоскоп педагогічної майстерності, інтегровані та бінарні відкриті
уроки у 1-4 класах для вчителів району та міста, коучинг для батьків «Робота
над помилками», педагогічний коучинг «Школа новаторства. Інноваційний
поступ НУШ». Також на базі школи проводилися тренінги вчителем Чавро
Л.Г. по підготовці вчителів початкових класів до роботи в НУШ. Вчителями

перших класів було проведено гру з батьками, дітьми та колегами,
присвячену тижню «Вічних цінностей».

-

Вчителі проводили відкриті уроки для колег з метою впровадження
інноваційних педагогічних технологій, удосконалення процесу методичної
підготовки вчителів, підвищення якості навчально-виховного процесу.
Особливо можна відзначити :
тематичні уроки вчителів англійської мови до Дня Святого Валентина, Дня
Святого Патріка, до весняного свята “Easter”, урок-засвоєння методики
роботи із технікою бріколаж, інтелектуальний конкурс «April Foolꞌs Day»;
вчителями дисциплін природничого циклу – «Рухи Землі. Пори року»,
«Будова та функції кровоносних судин. Рух крові»;
вчителями історії та правознавства : гра-лото «Історичні місця Києва»,
практичне заняття «Ігровий суд», дидактична гра по темі «Римська імперія»,
історичні вікторини;
вчителями зарубіжної літератури : конкурс колажів «Сучасна література»,
конкурс – кросворд по творчості Л.Керрола;
вчителями математики та фізики : нестандартні уроки у вигляді тематичних
вікторин, КВК для підсумкового повторення теми, круглого столу
«Вітчизняна космонавтика», уроку-конференції «Розвиток енергетики в
Україні».
На засіданнях МО вчителі проводили аналіз відвіданих уроків своїх колег
з метою надання методичної допомоги молодим вчителям, організовували
обмін педагогічним досвідом, вивчали нормативні документи МОН
України, обговорювали новинки методичної літератури.
У 2019-2020 навчальному році свято першого та останнього дзвоника
проводився у новому форматі – у вигляді арт-пікніка та форматі Open Air.
Свято останнього дзвоника через пандемію проводилось on linе для різних
класів окремо. Проводились заходи у рамках тижнів БЖ; вшанування
памꞌяті жертв Голодомору та Бабиного Яру , героїв ІІ світової війни, героїв
Крут та Небесної сотні. Проводилися заходи до Дня прав людини, Дня
Соборності, Дня матері та ін. У рамках двомісячника по благоустрою була
проведена екологічна акція по озелененню території школи.
Були організовані зустрічі зі шкільним поліцейським, ряд профілактичних
бесід представниками патрульної поліції, соціальної та психологічної служб
району, бесіди з метою профілактики правопорушень та стосовно здорового
способу життя.
Був розроблений план заходів щодо профілактики булінгу в шкільному
середовищі, проводились по цьому питанню майстер класи, семінари з
класними керівниками, педрада.
Зверталась особлива увага по впровадженню інклюзивного навчання в
школі. Проводились спільні наради психолога та вчителів, що працюють з
учнями, які потребують особливої уваги та були розроблені загальні
рекомендації по цьому питанню. Відбулася педрада, присвячена
особливостям інклюзивної освіти. Систематично проводилась робота з
батьками таких учнів. Нагадую, що в школі відкрито 2 інклюзивних класи.

Державна підсумкова атестація учнів (вихованців) у системі загальної
середньої освіти у 2012-2020 н.р. скасована ( рішення педради школи від
28.05.20р. № 12.)
Всі випускники успішно склали тести ЗНО. За результатами ЗНО
наша школа посіла 71 місце серед 455 середніх навчальних закладів Києва.
2. Підвищення професійного рівня
Наші вчителі неухильно підвищують свою кваліфікацію. Результати
атестації представлені в додатку . За результатами проведення атестації АК
І та ІІ рівня вважати план проведення атестації педагогічних працівників
школи у 2019-2020 н.р. виконаним, а проведену роботу задовільною. У
минулому році підтвердили та підвищили свою кваліфікацію 9 вчителів
школи. З 08.04.2020 атестувались року на відповідність раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше
присвоєному педагогічному званню «старший учитель»:
- Пушкарьову Карину Володимирівну, вчителя початкових класів;
- Колесниченко Людмилу Володимирівну, вчителя початкових класів;
З 08.04.2020 року атестувались на відповідність раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше
присвоєному педагогічному званню «старший вихователь»:
- Побережець Віту Миколаївну, вихователя ГПД.
з 08.04.2020 року присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої
категорії» - Колесниченко Людмилі Володимирівні, вихователю ГПД.
з 08.04.2020 року присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої
категорії» та педагогічне звання «старший учитель» - Побережець Віті
Миколаївні, учителю української мови та літератури.
з 08.04.2020 року присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої
категорії» та педагогічне
звання «учитель-методист» - Лопаті Юлії
Миколаївні, вчителю англійської мови.
з 08.04.2020 року присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої
категорії» та педагогічне звання «учитель-методист» та «виховательметодист» - Слободянюк Тетяні Григорівні, учителю початкових класів та
вихователю ГПД.
з 04.04.2020 року встановлено 14 тарифний розряд:
- Колесниченко Людмилі Володимирівні, вихователю ГПД;
- Побережець Віті Миколаївні, учителю української мови та літератури;
- Лопаті Юлії Миколаївні, вчителю англійської мови;
- Слободянюк Тетяні Григорівні, учителю початкових класів та вихователю
ГПД.
з 01.04.2020 року присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст
першої категорії»:
- Трапезніковій Оксані Іванівні, вчителю географії та біології;
- Куліш Марії Михайлівні, вчителю англійської мови.
з 01.04.2020 року підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст
першої категорії»:

- Шевченко Наталії Володимирівні, практичному психологу.
з 01.04.2020 встановлено року 13 тарифний розряд:
- Трапезніковій Оксані Іванівні, вчителю географії та біології;
- Куліш Марії Михайлівні, вчителю англійської мови;
- Шевченко Наталії Володимирівні, практичному психологу.

