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Минулий навчальний рік педагогічний колектив працював над   

проблемою особистісно орієнтованого навчання, формуванням гармонійно 

розвиненої особистості, вихованням національно свідомої людини -  

громадянина України. 

Належна робота проводилась педколективом щодо  зміни  змісту 

уроків, відповідно до  змін у програмах та вимог  концепції  навчальних  

програм. Значна увага приділялась  вихованню учнівської  молоді.  

Першочерговим у виховній роботі   вважалось національне та духовне 

виховання  молоді. 

Вся  виховна робота планувалась  і  проводилась на основі  

взаєморозуміння,   взаємодопомоги,   довір'я   та вимогливості. 

Але результати навчання  за минулий навчальний рік показали, що  в 

роботі педагогічного колективу,   методичних об'єднань є ще ряд проблем.  

Не на належному  рівні  була поставлена робота по  виробленню в учнів 

відповідального  ставлення до навчання,  самостійності  та ініціативи,   

відстаючі учні досить часто  залишалися поза увагою вчителя, який лише  

констатує рівень  їx знань оцінкою.  Поряд  із  здобутками у справі 

навчання учнів  існує ряд проблем,  над  вирішенням яких необхідно  

працювати, для  того,  щоб як найкраще  задовольнити   індивідуальні  

запити  та  інтереси вчителів  і  школярів,  створити  всі умови для навчання 

та виховання соціально розвиненої особистості. У 2019-2020 н.р.   вся 

навчально-виховна робота школи повинна ґрунтуватися на науково-

правовій базі  освітньої  галузі,  яку складають: 

- Конституція України; 

- Закон України  "Про освіту"; 

- Закон України  "Про  загальну середню освіту 

-  Закон України   "Про   мови"; 

- Державна національна програма  "Освіта" (Україна XXI  століття); 

- Національна програма "Діти України" 

- Указ Президента України № 344/2013 «Про Національну стратегію 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» 

Основною метою виховання учнівської  молоді  є  формування 

громадянина України,   гармонійно розвиненої,   високоосвіченої,  соціально  

активної  і національно  свідомої людини,  наділеної  високими  моральними 

якостями, громадянською вiдпoвідaльністю,  здатної до  саморозвитку і  

самовдосконалення. 

Для успішного розв'язання всіх цих завдань педколектив  школи у 2019-

2020  навчальному році працював над науково-методичною проблемою: 

«Забезпечення всебічного розвитку дитини  як особистості, її нахилів, 

здібностей і талантів у процесі навчання і виховання», реалізацію якої було 

розділено на етапи: 

1 етап -  «Оптимізація індивідуальної роботи з слабкими учнями». 

2 етап - « Нові педагогічні технології: мета, суть, методологічні основи і 

шляхи їх впровадження». 



3 етап - «Творчість дитини, ідеї, пошуки, досвід». 

4 етап -  «Розвиток і с самореалізація особистості вчителя та учня» 

5 етап -  «Формування творчої активності школярів у процесі навчання й 

виховання». 

 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА 

 

            На початок року у 1-4 класах навчалося 173 учні, на кінець року 168 учнів. 

Відмінників 30 учнів. Навчаються «на добре і відмінно» 39 учнів. Якість знань 78 

відсотків. 

 Методичною роботою у початковій школі керує методичне об’єднання вчителів 

початкових класів. Складено план та графік проведення методичного об’єднання. 

 Вчителями початкової школи проведено роботу щодо залучення учнів 

шкільного віку до навчання. 

 Впродовж навчального року у 1-4 класах організовано одноразове безкоштовне 

харчування для учнів. 

 З початку навчального року у початковій школі працювало 4 групи 

продовженого дня, їх відвідувало 120 учнів. 

 Організовано роботу 2 груп короткотривалого перебування для дітей 

п’ятирічного віку, до них залучено 36 дітей. 

 Учні 1-4 класів відвідували безкоштовні гурти які працюють на базі школи, а 

саме: «Настільний теніс», «Вокальний гурток»,  «Хореографія», «Шахи» та гурток 

паперопластики. 

 У 2019 - 2020 н.р. вчителі початкової школи продовжили роботу над 

впровадженням Державного стандарту початкової освіти та нових стандартів Нової 

української школи. Відповідно у 1-2 класах учнів оцінюють  вербально.  

 Для навчання учнів 1-2 класів закуплено дидактичні матеріали, парти, 

комп’ютерну техніку. 

 Проведено роботу щодо організації індивідуального навчання учнів початкової 

школи. Всього впродовж року  за індивідуальним планом навчалося троє учнів 1-4 

класів. 

 Учні початкової школи приймали участь у ІІ етапі Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. П. Яцика, та математичній олімпіаді на базі ЛАГ. 

 Вчителі початкової школи впродовж навчального  року проходили курси 

підвищення кваліфікації при ЛОІППО, курси НУШ. Приймали  участь у семінарах 

«Дидактичні особливості уроків з інтегрованих курсів», «Математика в початкових 

класах», «Психічне здоров’я дітей»,»Школа становлення сучасного вчителя», 

«Використання ігрових технологій», «Організація навчання дослідження на уроках 

математики», «Формування мистецьких навичок на уроках інтегрованого навчання», 

«Розвиток пам’яті та уваги у молодших школярів», «Що і як викладати у дітей щоб 

отримати результат», «Стресостійкість як складова внутрішньої гармонії», «Як 

сприяти формуванню відповідальності», «Чому потрібні зміни?». Були учасниками 

онлайн-вебінарів «Ігрові педагогічні прийоми: як пробудити у учнів інтерес до 



навчання», «З чого розпочати дистанційне навчання. Найпростіші онлайн сервіси та 

покрокова інструкція». 

 

 Виступали з доповіддю на тему: «Особистісно-соціальний та інтелектуальний 

розвиток учнів початкової школи в процесі оволодіння ключовими компетентностями 

в умовах НУШ» на педагогічній раді школи. 

 Активною була участь учнів 1-4 класів в Осінньому ярмарку. Впродовж 

навчального року учні мандрували у театри і переглядали такі вистави: «Загублена 

лялька», «Лисеня». Організовано екскурсії в музей інтерактивної техніки «Еврика», 

Натуралістичний центр, Львівську картинну галерею, Природничий музей, музей  ім. 

Соломії Крушельницької, Львівську обласну дитячу бібліотеку, Гавареччину. 

 У зв’язку із COVID 19 перед вчителями початкової школи повстали нові 

виклики пов’язані з організацією дистанційного навчання. Навчання для учнів 1-4 

класів проводилося через освітню платформу GOOGLE CLASSROOM, конференц 

зв'язок ZOOM та Viber. 

 Під час карантину учні 1-4 класів приймали активну участь у флешмобах:  

 До Міжнародного Дня книги; 

 До Міжнародного Дня Землі; 

 До Дня Вишиванки; 

 До Дня Матері; 

 Великодній челендж; 

 Дякуємо лікарям. 

Початкову школу закінчило 40 учнів. Нагороджено похвальними листами 30 

учнів 3-4 класів. 

 

            В старшій школі на  початок навчального року 245 учнів, на кінець року– 

255 учнів. Відмінників – 30 (19- по 5-9 класах, 11 – по 10-11 класах). На “добре” і   

“відмінно” вчиться  87 учнів. Якість знань по 5-11 класам – 46%   

     Методичну роботу  школи скеровувала Методична Рада школи згідно з 

затвердженим Планом роботи Методичної ради. Проведено 4  засіданнні Методичної 

ради.        

     Працювало  5 шкільних методоб’єднань. Проведено по  4 засіданнні шкільних 

методоб’єднань. 

     Проведена робота щодо атестації вчителів: 

- видані відповідні накази по школі; 

- складений План роботи та графік роботи атестаційної комісії СЗШ № 9; 

- складений Графік атестації та курсової перепідготовки вчителів школи на        5 років; 

- проведено 3-и засідання шкільної атестаційної комісії; 

- відвідані уроки вчителів, що атестуються; 

- складений Графік проведення відкритих уроків та виховних заходів вчителями, що    

атестуються; 

- проведені   відкриті уроки тих, хто атестувався.  



В результаті було проатестовано 8 вчителів. Три вчителя проатестовані на 

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 

та відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель».  Два 

вчителя – на  відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та присвоєння   педагогічного звання «старший учитель». Один 

вчитель – на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

першої категорії», та одному вчителю присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

другої категорії».     

     Проведено  5 засідань педагогічної ради, на яких розглядались такі питання старшої 

школи: 

-  «Про результати проведення державних підсумкових атестацій та ЗНО у 9,11 

класах»; 

-  «Методичні рекомендації щодо викладання предметів у 2019-2020 н.р»;  

-  «Інструкція з ведення класного журналу»; 

- «Формування позитивного іміджу школи – запорука успіху щодо існування та 

процвітання навчального закладу»; 

- «Психологічний клімат та емоційний рівень уроку – важлива умова підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу»; 

- «Активізація розумової діяльності учнів на уроках польської мови. Особливості 

викладання другої іноземної мови»;  

-  «Визначення претендентів на нагородження медалями»; 

- «Інноваційні методи викладання предметів художньо-естетичного циклу в умовах 

оновленої освіти»; 

-  «Особливості викладання предмета «Християнська етика» у початковій, середній та 

старшій школі».  

      Учні 6-11 класів взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад та 

вибороли  призові місця у  районному етапі олімпіад  з математики: Мойсеєнко 

Владислав    – 10-А клас – ІІІ м., Вількош Андрій – 8-Б клас – ІІІ м.,  з англійської 

мови: Яремчук Антон –              11-Б клас – ІІІ м;  з інформатики: Мойсеєнко 

Владислав  – 10-А клас  –ІІ м., Лозинський Сильвестр – 11-А клас – ІІ м.,  Яцик Богдан  

– 9-Б клас – ІІ м., з хімії: Габа Юлія  – 10-А клас – І м.; з біології: Габа Юлія  –10-А 

клас – І м., з інформаційних технологій: Мойсеєнко Владислав  – 10-А клас    – І м., 

Яцик Богдан  – 9-Б клас – ІІІ м.    

        Найкращі результати показав учень 10-А класу Мойсеєнко Владислав, який став 

призером 3-х  олімпіад.   Габа Юлія (10-А клас) та Яцик Богдан (9-Б клас)  – призери 

двох олімпіад. 3-є учнів-переможців стали учасниками ІІІ обласного етапу. У ІІІ етапі 

Мойсеєнко Владислав виборов ІІІ місце в олімпіаді з інформаційних технологій, Габа 

Юлія – ІІ місце в олімпіаді з біології. Вона також була учасником відбірково-

тренувальних зборів щодо участі у ІV етапі олімпіади. 

         Призерів олімпіад підготували вчителі: Ксьондзик В.Г., Бобиляк Н.М.,  Івать З.В.,     

Табачишин Л.Я., Демчук І.Л. 5 призерів підготував вчитель інформатики Ксьондзик 

В.Г., два призери – вчитель математики Бобиляк Н.М.        

      На базі школи було проведено 4 районні олімпіади: з трудового навчання, 

інформатики, математики, правознавства. Голови  шкільних оргкомітетів олімпіад –  



директор школи Рудницький І.Б., заступники директора школи Чернікова В.В., 

Павелко Л.В. Також на базі школи проведено засідання апеляційної комісії з 

математики. Учителі школи були членами  районних журі, оргкомітетів та апеляційних 

комісій (Ксьондзик В.Г., Паращук С.З., Волков А.О.,                 Євсєєва Т.В., Мороз 

Н.А., Хирівський І.В., Демчук І.Л., Дюрак М.Г., Фещин Х.І., Темчин Л.Б.,  

Тростинський А.М.).  Членами журі ІІ етару олімпіад були вчителі Чернюх Н.З., 

Демчук І.Л., Войтенко Г.С., Хирівський І.В., Євсєєва Т.В., Івать З.В., Уженкова Ю.Г.  

        В цілому учні  школи показали   хороші результати у ІІ етапі Всеукраїнських 

предметних олімпіад. Найкращих результатів    досягли в олімпіадах з інформатики,   

інформаційних технологій, хімії, біології.   Найбільша кількість призерів – це 

представники 10-А    класу.   

       На базі школи проведено засідання районної апеляційної комісії   предметної 

олімпіади з математики. Учитель математики  Хирівський І.В. – голова журі районної 

олімпіади з предмета, заступник голови апеляційної комісії шкіл міста.  

       Протягом року успішно працював шаховий гурток. Учні школи – учасники   

міського шахового турніру (керівник гуртка вчитель математики  Хирівський І.В.). На 

базі школи проведені районні змагання з шахів. Команда учнів школи  у складі 

Захарчина Владислава (2-А кл.), Захарчина Андріана (7-А кл.), Букланова Олексія (5-А 

кл), Пінаєва Ігоря                      (5 клас),  Чернікова Олександра (3-Б клас), Баранецького 

Льва (7-А клас) нагороджена медалями за призове ІІІ місце.   

        Учні 7-11 класів брали участь у ІV Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з хімії «На 

Урок». Призерами стали: І місце: Аксьонов Марк, Захарчин Андріян – 7-А клас, 

Тодосійчук Денис – 8-А клас, Коваль Вікторія – 8-Б клас, Шацких Анастасія – 9-А 

клас, Габа Юлія – 10-А клас; ІІ місце: Саламаха Діана, Бахур Владислав – 8-Б клас; ІІІ 

місце: Собчик Дмитро – 7-А клас, Білик Анастасія, Нестерович Денис – 8-Б клас, 

Улицький Антон – 9-Б клас. Учитель Табачишин Л.Я.  

       Учні школи – учасники ХХ Міжнародного конкурсу з української мови ім.Петра 

Яцика та Х Мовно-літературного конкурсу ім.Т.Шевченка. Призерами стали Жигунов 

Микита – 9-Б клас, Коваль Вікторія – 8-Б клас. Призерів підготували вчителі 

української мови Кушнір Н.О., Васянович М.В. Вони також були членами журі 

конкурсів.  

       Учні 9-10-х класів та учитель англійської мови Зав’ялич Л.С. – учасники міської 

учнівської конференції у форматі «English Speaking Club».  

       Проведений Олімпійський тиждень та Олімпійський урок. Протягом тижня 

відбулися зустрічі з відомими спортсменами Львівщини, зокрема з легкоатлеткою на 

марафонські дистанції Ларисою Лабарткавою. 

      Учителі географії та основ здоров’я Войтенко Г.С., Іванчук Н.С. пройшли навчання 

на курсах Мальтійської служби з надання першої домедичної допомоги. 

     Учитель Войтенко Г.С. – учасник навчальної програми «Творимо разом простір 

навчання, життя й віри» для вчителів християнської етики міста, учасник постійно 

діючого семінару «Формування загальнолюдських цінностей в контексті викладання 

християнської етики» на базі Львівського обласного Будинку вчителя. 



      СЗШ № 9 – учасник міжнародного українсько-чеського проекту «Навігатор до 

фінансової свободи», який здійснюється під патронатом Департаменту економічного 

розвитку ЛМР.   

      Навчальний заклад – учасник освітнього проекту «Навігатор по етикетках» у 

рамках курсу «Основи здоров’я» для учнів 6-х класів. Учитель географії Іванчук Н.С. 

пройшла навчання щодо викладання уроків за цим проектом.   

     Учні 7-8 класів (Ветвицька Софія, Кудрик Олеся, Базюк Марія, Коваль Вікторія) 

брали участь у міському проекті «Курси аніматорів». Вони учасники ввідного семінару 

у молодіжному центрі ім.св.Івана Боско. Керівник команди –  педагог-організатор                

Фещин Х.І. 

      Учні школи брали участь у міському конкурсі проектно-дослідницьких робіт з хімії 

«Хімічні реалії». Габа Юлія (10-А клас) виборола ІІ місце у конкурсі та відзначена 

подякою управління освіти ДГП ЛМР (учитель Табачишин Л.Я.).  Табачищин Л.Я. 

була членом журі цього конкурсу, також вона відвідала семінар-практикум «Інтернет-

ресурси на допомогу учителю хімії». 

      Проведений День української писемності та мови. Учні школи, їхні батьки та 

вчителі брали участь у написанні   Всеукраїнського радіо диктанту національної 

гідності. 

      Також проведений Міжнародний день рідної мови. В рамках Дня організований 

конкурс-вікторина «Найрозумніший» для учнів 8-х класів (учитель Васянович М.В.). 

      Учні 5-х класів (Газієв Дмитро, Коваль Станіслав, Кулінічев Єгор, Созін Кирило) – 

учасники районного конкурсу з математики «Математичний Еверест». Вони вибороли 

5 місце (учитель Хирівський І.В.). 

      Учні 8-9-х класів брали участь у Всесвітній акції «Година коду» з метою 

популяризації інформатики серед школярів усього світу. Були проведені уроки 

менторами акції. 

       Педпрацівники школи – учасники міського навчання-модулів з ефективного 

управління працівників закладів загальної середньої освіти: Рудницький І.Б.,                     

Павелко Л.В., Бобиляк Н.м., Фещин Х.І., Войтенко Г.С., Демчук І.Л., Глущук С.М.,  

Ціцька М.В. 

       Директор школи Рудницький І.Б. та завгосп Беднаровський О.В. взяли участь у Дні 

безпеки життєдіяльності «Безпечний ФЕСТ 2019». 

       Учні школи брали участь у районних змаганнях з футболу на приз кубку 

«Шкіряний м’яч». Керівник команди учитель фізичної культури Гаранджа М.Р.    

       Учитель історії та правознавства Мороз Н.А. брала участь у презентації освітньої 

платформи «Місто та минуле у цифрі», в історико-культурному лекторії «Голодомор 

України – геноцид українського народу», міських семінарах «Новели сучасного 

законодавства» та «Класичні та інноваційні метод роботи у викладанні історії». Також 

Мороз Н.А. – учасник навчально-методологічного семінару «Новели українського 

законодавства», інформаційно-методичної наради щодо питань організації та 

проведення Уроків пам’яті. Відповідно вчителем були проведені Уроки пам’яті до Дня 

Захисника України на території Меморіалу Героїв Небесної сотні для учнів 8-х класів. 



       На базі школи проведений міський конкурс проектно-дослідницьких робіт з 

математики «Математика в мистецтві». Учитель Бобиляк Н.М. – член оргкомітету 

конкурсу. 

      Учителі української мови та літератури, історії, фізики брали участь у вебінарах 

щодо підготовки та проведення ЗНО-2020, які проводились працівниками ЛРЦОЯО. 

      Учитель інформатики Ксьондзик В.Г. брав участь в обласній конференції «Е-

освіта», у конференції щодо презентації проекту «Е-щоденник. Результати першого 

року впровадження», міського семінару «Робототехніка у школі – це реально». Також        

Ксьондзик В.Г. – учасник  обласного семінару координаторів Міжнародного конкурсу 

з інформатики «Бобер» у Львівській області у с.Дубина Сколівського району.  

       Учитель української мови та літератури Чернюх Н.З. –  учасник семінару «Мовно-

літературна освіта в НУШ: від знань до компетентностей» на базі Наукової бібліотеки 

ЛНУ ім.І.Франка. 

       Заступник директора школи Чернікова В.В. брала участь у зустрічі «Різдвяна 

вістка», організованої для освітян міста освітньо-методичним центром неперервної 

освіти                  ім.отця Ю.Дзеровича Львівської Архиєпархії УГКЦ. 

       Учителем предмета «Захист Вітчизни» Ковалем М.М. для учнів 10-11 класів були 

організовані екскурсії у Національну Академію Сухопутних військ, у в/ч 4114. 

       Учитель фізичного виховання Ціцька М.В. брала участь у семінарі-практикумі 

«Особливості проведення спортивно-масового заходу Cool Games». 

       Учитель інформатики Паращук С.З. – учасник міської мотиваційної зустрічі 

«Використання інтерактивних технологій, пошук та впровадження у навчальний 

процес». 

        120 учнів 2-11 класів взяли участь у Міжнародному математичному конкурсі 

«Кенгуру» і показали добрі та відмінні результати. Учитель математики Хирівський 

І.В. – координатор цього конкурсу   у місті Львові. Він брав участь в обласному 

семінарі координаторів  конкурсу. 

       Учитель фізики Уженкова Ю.Г. пройшла навчання за програмою «Платформа ідей 

з «П»-2» на базі ЛНУ ім.І.Франка. Вона також брала участь у засіданні міського 

круглого столу «Як запросити до себе фізику?», у майстерні «Додатки Google в 

діяльності вчителя» в межах проекту «Челендж». 

        Учні школи Гошовська Христина (10 клас), Банах Лідія, Вишенська Христина, 

Ярова Олена, Кернер Валерія відвідували заняття «Школи юного кореспондента» при 

редакції газети дітей Львова «Галицьке юнацтво». Вони є авторами публікацій всіх 

номерів газети. 35. На базі школи проходили педагогічну практику студенти 

англійської філології ЛНУ ім.І.Франка. Керівники практики – вчителі англійської мови 

Шевякова В.М., Демчук І.В., Зав’ялич Л.С.  

        Поновлена база даних про обдарованих дітей та талановиту учнівську молодь 

школи. 

       На базі школи проведені засідання районних м/о з інформатики, математики, 

головами яких є вчителі  школи Ксьондзик В.Г.,  Бобиляк Н.М. 

       У школі впроваджений проект «Здоров’я та активний рух дітям на перервах та в 

позаурочний час»: тенісні столи та гра в теніс.  



       Були проведені директорські контрольні роботи з базових дисциплін (української 

мови, математики, англійської та польської мов, природознавства, хімії, фізики, 

біології) з метою виявлення рівня засвоєння учнями знань та дотримання вчителями 

вимог щодо оцінювання знань учнів. 

       Проведені наради при заступнику директора школи з різних питань. 

       Сформована база даних для видачі документів про освіту випускникам  2020 року.  

       5 раз здійснена перевірка класних журналів 5-11 класів. 

       Здійснена перевірка стану виконання навчальних планів та програм за І, ІІ 

семестри,   за 2019-2020 н.р. 

       Поновлено стенди «Атестаційні матеріали», «Методичний куточок». 

       Учителі школи брали участь у семінарах, нарадах, засіданнях «Школи 

професійного розвитку педагогів» при НМЦО м.Львова. 

      Школа є базовою для проведення ЗНО. На базі школи проведено 7 основних сесій – 

з української мови та літератури, математики, історії України, англійської мови, 

фізики, біології, географії.  

       Учителі школи брали участь у ЗНО: були інструкторами, старшими інструкторами, 

черговими. Учителі української мови та літератури Кушнір Н.О. та математики 

Хирівський І.В. залучені до перевірки відкритої частини тестів ЗНО. 

       Проведений День відкритих дверей для батьків учнів 5-11 класів.  

      Оформлений стенд «Готуємось до ЗНО». 

      Організована індивідуальна форма навчання для 6-ох учнів: Панахид Олексій – 5-А 

клас, Гев Богдан – 5-Б клас, Гнатишак Анастасія – 9-А клас, Зарічний Олег – 9-Б клас, 

Кимович Анна, Васильків Юрій – 11-А клас. 

       Школу закінчили 40 учнів 11 класу. Отримали атестат з відзнакою та нагороджені 

золотою  медаллю 4 учнів: Войчак Катерина, Оглашенний Олександр, Руппа Кирило, 

Теребух Ольга, срібною медаллю – Чумаченко Дарія. 

       44 учні  закінчили 9 клас та отримали свідоцтва про базову загальну середню 

освіту. Свідоцтва з відзнакою отримали 2-є учнів 9-х класів: Скоропад Тетяна, Шацких 

Анастасія.   

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА 

 

Звіт практичного психолога СЗШ 9 за 2019-2020  навчальний рік 

Діяльність практичного психолога в 2019-2020 навчальному році носила такий 

характер: 

 організаційно-методичний, 

 психодіагностичний, 

 корекційно-відновлюваний та розвивальний, 

 консультативний,  

 психолого-просвітницький. 

Робота проводилася за такими напрямками: 

 адаптація дітей перших класів до НУШ та 5тих класів до середньої школи; 

 дослідження професійних інтересів і нахилів учнів старшої школи; 



 соціально-психологічна робота з дітьми, які попали в кризові ситуації. 

Протягом року проводилася індивідуальна та групова консультативна робота з 

батьками, метою якої було залучення сім’ї до активної співпраці та роботи з 

психологічними проблемами дитини та подальшим її розвитком. 

З вчителями школи проводилися групові та індивідуальні консультації, тренінги та 

психологічна просвіта. 

З метою підвищення рівня професійної компетентності були відвідані 12 

методичних об’єднань та семінарів міста, участь у школі молодого психолога та 

психологічному кіноклубі, отримано 7 сертифікатів, підтверджуючих рівень знань. 

Протягом року здійснювався психологічний супровід всіх вікових груп та 

проводилися корекційно-розвивальні заняття з учнями молодшої школи. 

У 2020-2021 навчальному році необхідно продовжувати удосконалювати 

корекційно-відновлювану,  розвивальну  та психолого-просвітницьку роботу. 

Також більш активніше залучати батьків до співпраці з соціально-психологічною 

службою школи. 

 

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА 

 

         Фінансово - господарська діяльність СЗШ № 9 м.Львова  здійснювалась на основі 

кошторисів загального і спеціального фондів. Джерелами формування кошторису 

загального фонду є кошти освітньої субвенції з державного  бюджету, який, а 

спеціального фонду – кошти від надання школою  послуг.  

  По загальну фонду школа була профінансована  в розрізі кодів економічної 

класифікації видатків: 

- на заробітну плату (КЕКВ 2111) затверджено кошторисом 6763696.26 

грн., фактично надійшло 6763696.26 грн., що відповідає касовим 

видаткам, фактичні видатки 6763696.26 грн. 

- на нарахування заробітної плати ( КЕКВ 2120) затверджено 

кошторисом 1532598.34 грн., фактично надійшло 1532598.34 грн., що 

відповідає касовим видаткам, фактичні видатки 1532598.34 грн. 

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання (КЕКВ 2210) 

затверджено кошторисом 187235.53 грн., фактично надійшло 

187235.53 грн., що відповідає касовим видаткам, фактичні видатки 

187235.53 грн. 

          придбано  шкільні парти  та учнівські стільчики, дидактичні матеріали, 

ноутбуки-2 шт, принтер 3в1,  для НУШ -109531.81грн; 

- придбано дидактичні матеріали для кабінету біології 535700,00грн; 

- закуплено 4 інтерактивні дисплеї для математично-природничого 

циклу -533580,00грн; 

- закуплено 4 ноутбуки+ 4 принтера 3в1 для математично-

природничого циклу -73540,00грн; 

- 3Д принтер-29870,00грн; 

- комутатор 14976,00грн; 



- точки доступу -9900,00грн; 

- підключення інтернету до міської мережі-10807,82грн; 

- придбано жилетки світло – відбитні 60шт-4800,00грн; 

- придбано петанк -3000,00грн;  

- на харчування учнів (КЕКВ 2230) затверджено кошторисом 

319160.85грн., фактично надійшло 319160.85грн, що відповідає 

касовим видаткам, фактичні видатки 319160.85грн 

- на послуги зв’язку та користування лінією Інтернету, послуги 

користування програмним забезпеченням,  послугами охорони відео 

спостереженням (КЕКВ 2240) затверджено кошторисом 

165921.87грн., фактично надійшло 165921.87грн., що відповідає 

касовим видаткам, фактичні видатки 165921.87грн. 

- обробка горища -46583,64грн; 

- встановлено протипожежні двері на горище-10369,40грн. 

-   на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270)  

затверджено кошторисом   459183,32 грн., фактично надійшло 

459183,32 грн., що відповідає касовим видаткам, фактичні видатки 

459183,32 грн. 

Спеціальний фонд 

- на придбання крісла ІКЕЯ 50шт-17500,00 грн; 

- на придбання миючих  та господарських засобів – 5676,60грн; 

- виготовлено кошторисну документацію на спортивний майданчик  -

12788,00,00грн. 

        Станом на 20 серпня  2019р.  немає  кредиторська заборгованість. 

       

Безкоштовна передача від Управління освіти ЛМР 

- інтерактивний дисплей 1-135000,00грн; 

Безкоштовна передача  від відділу освіти Галицького та Франківського районів ЛМР 

- підручники 13765,51 грн. 

 

 РЕМОНТНІ РОБОТИ 

1. Проведено ремонт технічного допоміжного приміщення в каб. 403 (штукатурка, 

побілка, фарбування, заміна старої електромережі, встановлення розеток, 

автоматів). 

2. Ремонт лаборантської в фізичному кабінеті.  

3. Заміна розеток в кабінетах: завуча, бухгалтерія, каб. 312. 

4. Прокладання кабелю електричного від електрощитка  в коридорі до каб. 312. 

5. Ремонт паркету  в фойє на II поверсі. 

6. Ремонт кабінету №403 (підбілювання, підфарбування). 

7. Переобладнання парт в каб. 313. Заміна дерев’яних основ на металічні. 

8. Капітальний ремонт технічного приміщення кабінеті музики 

(підштукатурювання, побілка, пофарбування панелі.). 

9. Ремонт і побілка туалетів. 



10.  Фарбування панелі в кабінеті №306. 

11.  Прокладання кабелю для інтернету і розведення по кабінетах. 

12.  Протипожежна обробка горища. 

13. Встановлення протипожежних дверей. 

14. Проведено заміну огорожі на території школ 

(323971,19+експертиза 5100+тех.нагляд 4210,52=333281,71грн 

15. До кінця 2020 року заплановано початок капітального ремонту спортивного 

майданчика(Виділено у 2020 році на: 

майданчик 187000+експертиза 5700+7088проект=199788,00грн. Загальна 

вартісь спортмайданчика 4054000грн.) 

 
ПРОБЛЕМИ 

1.  Малий набір учнів  у перші класи,  недостатня матеріально-технічна база. 

 2. Нагальні проблеми та шляхи їх вирішення  -  капітальний ремонт їдальні, заміна 

вікон, капітальний ремонт спортзалу, благоустрій території школи, капітальний 

ремонт даху, збільшення споживаної електричної потужності з 15кВт до 30кВт, 

заміна дверей, заміна паркетної підлоги. 

         

Продовжити у 2020-2021рр. брати участь у різного роду акціях, громадських 

проектах, залучати спонсорів для вирішення нагальних проблем школи.  

 

 


