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Заболоттівська гімназія забезпечує

здобуття базової середньої освіти,

здійснює освітню діяльність на

першому і другому рівнях повної

загальної освіти. Початкова школа

функціонує як структурний підрозділ

гімназії

Статут Заболоттівської гімназії, р.І, п.6.



Головна мета Заболоттівської гімназії:

-забезпечення всебічного розвитку, навчання,

виховання, виявлення обдарувань, соціалізації

особистості, яка здатна до життя в суспільстві та

цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до

самовдосконалення і здобуття освіти впродовж життя,

готова до свідомого життєвого вибору та

самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та

громадянської активності,дбайливого ставлення до

родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї

діяльності на користь іншим людям і суспільству;

- формування компетентностей, визначених Законом

України «Про освіту» та державними стандартами

Статут Заболоттівської гімназії, р. І, п.5.



Аналіз існуючого стану гімназії
Сильні сторониСильні сторони

-Наявність визначеної мети закладу; 

-Педагогічні кадри (досвід, напрацювання,      

згуртованість колективу, мотивація та бажання до 

змін); 

-Наявність комп’ютерного класу (7+2ПК), Internet-

мережі, WI-FI, вільний доступ до їх використання

усіма учасниками освітнього процесу;

-Відкритість діяльності закладу (наявність

шкільного сайту);

-Соціальна активність учнів на всіх етапах шкільного

життя, результативність участі закладу у конкурсах,

олімпіадах (вступ випускників, результативність

ЗНО);

- Дієздатна система громадсько-патріотичного

виховання та спортивно-масової роботи;

- Співпраця гімназії з батьками, ЗДО та органами 

місцевого самоврядування;

- Часткове оновлення матеріально-технічної бази

закладу; 

- Організація безкоштовного гарячого харчування

школярів (зона потерпілих від аварії ЧАЕС);

- Наявність централізованого водо-, 

теплопостачання, водовідведення, 

електропостачання.

Слабкі сторони

- Невідповідність фінансування закладу його

потребам;

- Невідповідність штатного розпису гімназії Типовим

штатним нормативам ЗНЗ;

- Відсутність педагогів–фахівців (математики, 

інформатики; трудового навчання, фізичної

культури);

- Однокомплектність гімназії;

- Недостатнє забезпечення закладу комп’ю-

терною технікою (наявні 3 ноутбуки з відеокамерами

у класах НУШ);

- Застарілі меблі та технічне оснащення; недостатнє

обладнання кабінетів сучасними засобами навчання;

- Зношеність внутрішньої тепло-, електричної

мережі, їдальні (вцілому);

- Відсутність харчування школярів у ІІ семестрі (2-3 

місяці).



Можливості
- Отримання педагогічними працівниками

кваліфікованої методичної допомоги завдяки

близькості до управління освіти,освітніх

закладів міста;

- Підвищення фахового та професійного

рівня педагогічних працівників; 

- Встановлення зв’язків з навчальними

закладами  міста, ПТУ, коледжами з                     

метою продовження подальшого навчання 

учнями гімназії у своїй місцевості; 

- Удосконалення комп’ютерної грамотності

педагогічних працівників; оновлення підходів

до організації освітнього процесу;

- Залучення дітей до навчання у гімназії із 

сусідніх населених пунктів;

- Дистанційне навчання: удосконалення

набутого досвіду та його впровадження;  

- Участь педагогічного та учнівського

колективів в різноманітних освітніх

програмах і проектах.                 

Загрози
- Демографічна ситуація, (додаток);

- Конкуренція між  закладами освіти

(безпосередня близькість до закладів

освіти ОТГ); 

- Професійне виснаження педагогічних

працівників;

- Відсутність контролю за успішністю

учнів зі сторони частини батьків, мотивації

в учнів до навчання.

- Відтік молоді (молодих фахівців) із

населеного пункту у пошуках роботи;



Очікуваний результат розвитку 

Заболоттівської гімназії

- Функціонування Заболоттівської гімназії як освітнього закладу зі структурним

підрозділом Початкова школа

- Забезпечення якісної освіти за новими стандартами, зорієнтованої на

індивідуальний розвиток особистості через навчання, формування ключових

компетентностей НУШ;

- Формування системи виховної роботи на засадах партнерства учнів, вчителів,

батьків і громадськості, соціальних служб, органів місцевого самоврядування,

історії та традицій освітнього закладу;

- Оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази закладу, подальша

комп’ютеризація закладу;

- Сприяння у прагненні педагогічних працівників до професійного розвитку через

самовдосконалення, саморозвитк, поглиблення комп’ютерних знань, оволодіння

сучасними освітніми технологіями;

- Створення безпечного, розвивального, інклюзивного, мотивуючого освітнього

середовища закладу;

- Удосконалення системи роботи з обдарованими і талановитими дітьми.



Споживання електричної енергії

РІК кВт/год. за рік

Середньо-

місячне споживання

кВт/год.

2017 4537 378

2018 3623 302

2019 3718 310

2020 4992 416



Споживання теплової енергії

( загальна площа закладу- 1946,5 м. кв.; опалювальна

площа- 1727,7 м.кв.)

РІК Гкал./ рік

Середньо

місячне

споживання Гкал.

2017 471.80 67.4

2018 343.1 49.1

2019 456.81 57.1

2020 499.20 62.4



Споживання холодної води

РІК м.куб./ рік
Середньомісячне

споживання м.куб.

2017 856.6 71

2018 1 129.0 94

2019 602.0 50

2020 352.0 4

РІК м.куб./ рік
Середньомісячне

споживання м.куб.

2019 131.010 11

2020 93.0 7,5

Споживання гарячої води



Станом на 01.09.2020 року в закладі навчалось 155 дітей. 

Із них:

в школі І ступеня – 73 учнів;

в школі ІІ ступеня – 72 учнів;

2013-2014 н.р.- 158 учнів 11 класів;

2014-2015 н.р. – 161 учень, 11 класів;

2015-2016 н.р.- 163 учні, 11 класів;

2016-2017н.р.- 168 учнів, 11 класів;

2017-2018 н.р.-167 учнів, 11 класів;

2018-2019 н.р.-169 учнів, 11 класів.

2019-2020 н.р.-171 учень, 11 класів

2020-2021н.р.-155 учнів, 9 класів



Класи 2021– 2022 2022– 2023 2023 – 2024 2024 – 2025 2025-2026

1 20 13 15 7 9

2 20 20 13 15 7

3 15 20 20 13 15

4 17 15 20 20 13

5 21 17 15 20 20

6 17 21 17 15 20

7 24 17 21 17 15

8 18 24 17 21 17

9 7 18 24 17 21

Всього 159 165 162 145 137

Проект мережі на 2021-2026 н.р.



Навчальний 

рік

К-сть

випуск

ВНЗ ІІІ-

ІV р.а.

ВНЗ ІІ- ІІІ 

р.а.

ПТУ К-сть

випускни

к, які не 

навч.

2015-2016 9 7 2 - -

2016-2017 8 5 1 1 1

2017-2018 7 4

2018-2019 6 5 - -

2019-2020      11           7                 3                 1            -



Навч. рік К-сть випусників

(учасників ЗНО)

Рівненська 

обл.

Володимирецький

район

2016-2017 8 98 6

2017-2018 7 33 3

2018-2019 6 53
3/4

2019-2020 11 83 4/4



Співпраця з навчальними 

закладами

Школа співпрацює з:

 ДНЗ с.Заболоття

ЗЗСО Вараської ОТГ

-Проводяться зустрічі з викладачами, студентами вузів, профтехучилищ з 

метою профорієнтації.

-Налагоджено співпрацю з РАЕС. В рамках цієї співпраці було організовано 

у 2019-2020 н.р. уроки хімії та ядерної фізики для учнів 10 - 11 класів; 2 

учнів нашого закладу брали участь у заняттях «Ядерної школи»; для учнів 

закладу було проведено лекцію на правову тематику; учні брали участь у 

брейн-ринзі, організованого РАЕС «Ядерна енергетика і світ», де посіли 5 

місце з 10 команд.

У 2020-2021 н.р. -1 учень нашого закладу бере участь у заняттях «Ядерної 

школи».



Інноваційні технології навчання і 

виховання: (створення умов для навчання)

1. Впровадження комп’ютерних технологій, оволодіння цифровими 

освітніми ресурсами

2. Використання різноманітних елементів інтерактивного 

навчання 

3. Використання онлайн платформ та онлайн інструментів в 

освітній діяльності

4.Освоєння  елементів технологій дистанційного навчання

Проєктна діяльність:

- Проект «Здорове харчування»



10 ключових компетентностей 

нової української школи

Спілкування державною (і 

рідною у разі відмінності) 

мовами.

Спілкування іноземними 

мовами

Математична 

грамотність

Компетентності в природничих 

науках і технологіях

Інформаційно-цифрова 

компетентність 

Уміння навчатися впродовж 

життя. 

Соціальні і громадянські 

компетентності

Загальнокультурна 

грамотність

Підприємливість

Екологічна грамотність і 

здорове життя



Впровадження програми НУШ 

у  закладі

*У початковій школі  працює 4 класи, де   

навчаються 73  учнів

*За програмою НУШ працюють 1 та 3 класи (1 клас 

20 учнів,2 клас-15 учнів, 3 клас-17 учнів)

*З 2021-2022 н.р. розпочнуть працювати за 

програмою НУШ 4 клас. 

*Всі учителі початкової школи пройшли курси 

НУШ, отримали сертифікати



Створення умов для варіативності навчання

та вжиття заходів щодо упровадження інноваційних

педагогічних технологій у навчальний процес:

- участь в районних та Вараської ОТГ освітніх 
заходах;

- проведення уроків-презентацій, уроків-обміну       
досвіду та позакласних  заходів;

Участь у шкільних формах методичної 
роботи:
- методична рада;
- методоб'єднання вчителів суспільно-гуманітарного 

циклу;
- методоб'єднання вчителів природничо-математичного 

циклу;
- методоб’єднання вчителів початкових класів;
- методоб’єднання класних керівників.
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Робота гуртків
31% учнів закладу у 2020-2021навчальному  році 

охоплено гуртковою роботою:

- Фольклорне мистецтво (кер. Бережна Л.С.),

- Футбольний (кер.Водько Я.Ю.)



Конкурс Рез. Учасники Організатор

Конкурс читців-гумористів 

«Поліські пересмішники» 
І

Іванов Іван ЗДНВР, 

Жильчук Т.О.

Участь у проекті-грі 

«Євросесія» І

Учнівське

самоврядування

Бедик Г.М.,

педагог-

організ.

Конкурс«Об’єднаймося ж, 

брати мої!» 

І

ІІ

Гурток «Народна 

творчість»

Юсько В

Долід В.В. 

кер. гурт.

вчитель 

Бартосевич

С.Т.)



ОЛІМПІАДИ З БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН 2018-2019 н. р.

Навч. рік Переможці та призери

2017-2018

13 призових місць (12 учасн.):

І – 1 (нім.м.);

ІІ- 6 (математика, географія, ІТ, трудове навч.,нім.м.);

ІІІ- 6 (укр.м.,Історія України, фізика, економіка, нім.м., трудове навч.)

2018-2019

14 призових місць ( 13 учасн.):

І- 2 (економіка, нім.м.);

ІІ-1 (математика);

ІІІ- 9 (укр.мова, історія України, математика, герграфія, хімія,ІТ,правознавство, трудове

навчання) 

2019-2020 17 призових місць( 17 учасн.)

І-3 (фізика.економіка,нім.мова);

ІІ- 5 (ІТ, фізика, хімія, нім.мова, трудове навч.)

ІІІ-7 ( правознавство, георгафія, фізика, нім.мова,  

астрономія)



Самоврядування учнівське

* рада школи

* батьківський комітет

* делегування повноважень 

для участі в конференції)

Самоврядування  
громадське

Співпраця з 
громадськими 
організаціями

Співпраця з 
батьками



Учні  залучались до участі у 

різноманітних освітніх конкурсах:

- «Кенгуру» з математики,

- «Левеня» з фізики,

- «Бобер» з інформатики,

- Всеукраїнський конкурс з природознавства 

«Геліантус»,«Sunflower» 



Члени учнівського самоврядування учасники:

- загальноукраїнського проекту « За здорове харчування»;

- брали участь у проекті – грі «Євросесія», представництва ЄС

в УкраЇні (І місце);

Учнівським самоврядуванням організовано квест для педагогів

до Дня вчителя, відеоролик «З користю проводжу час на

карантині», «Краєвид з мого вікна», флешмоб «Пам’ятаємо

про тих, хто забезпечує нам спокійне життя



- Допрофільне навчання.

- Розширення знань про професії на уроках, мережі Інтернет.

- Екскурсії на виробництва.

- Позакласні виховні заходи.

- Зустріч із представниками Центру Зайнятості м. Вараш.

Налагоджено співпрацю з РАЕС- 1  учень нашого закладу брав 

участь у заняттях «Ядерної школи».
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До послуг учнів: 
- 3 навчальні кабінети,

- 1 комп’ютерні класи (9 ПК - 2 з них 2007 року), 

- спортивний зал

- спортивний майданчик

- майстерня (комбінована), 

- Їдальня ( потребує нагального ремонту та матеріально- технічного

оновлення)

Забезпеченість закладу меблями 85%. Більшість

кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та

вимогам навчальних програм, проте потребують

матеріально-технічного оновлення



Кількість витрачених коштів на підготовку закладу :102 472 грн.

-пофарбовано внутрішні приміщення закладу;

- проведено ремонт приміщення під бібліотеку  

- спортивне обладнання шкільного стадіону;

- спортивно-ігровий майданчик для молодших школярів

- підготовка системи до ОЗП

- частково проведено цементування порогів, фундаменту, зовнішньої стіни та колони будівлі

- завершуються роботи по заміні вікон

Всього на суму 91 280грн. ( без суми на заміну вікон)

Що вжито для зміцнення матеріально-технічної бази :

Проведено поточний ремонт внутрішніх приміщень (орієнтовно – 78 780 грн);

Виділено кошти у сумі 70 800 грн.для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря;

Придбано тюль 20м.- 3000 грн.

Виділено кошти у сумі 4 486 грн.для придбання медикаментів;

Використано кошти у сумі 12 500 грн.для підготовки системи до ОЗП;

Виділено кошти у сумі  5 382 грн.для проведення дезинсекції та дератизації;

Виділено  для придбання меблів для 1 класу НУШ- 44 972 грн.

Проведено перезарядку  вогнегасників -2 631грн.

Завершуються роботи по заміненню вікон у закладі.

Виділено кошти у сумі  30 600 грн. на  користування Інтернет-мережею

Придбано всього на суму-253 151 грн.

Всього придбано матеріалів для зміцнення матеріально-технічної бази НУШ 

на суму - 107 000- у 2020 році ( для порівняння: 120 380 грн.(1 клас) та 6 

000 грн.для НУШ (2 клас) у 2019 році; до створення ОТГ- у 2018 році- 71 

783 грн.(1 клас))



У 2020-2021 навчальному році чисельність працівників закладу 

становить 32 особи:

- Обслуговуючий персонал 11 осіб.

- Педагогічний колектив - 21 вчитель, з них :

- Старший учитель – 2 ос.;

- Вищу кваліфікаційну категорію мають - 7 ос.; 

- І кваліфікаційну категорію – 5 ос.; 

- ІІ кваліфікаційну категорію – 4 ос.;

- категорію „спеціаліст” – 5 ос.

Вакансії: вчитель інформатики, математики; фізичної культури, 

трудового навчання



Соціальний паспорт закладу 2020-2021 н.р.

*діти з інвалідністю –2

*діти напівсироти  - 3

*діти з багатодітних сімей  - 63

*діти, які постраждали від аварії на ЧАЕС  - 153

*діти з малозабезпечених сімей  - 0

*Діти-сироти, діти, позбавлені піклування та діти, які знаходяться під 

опікою - 0

*діти, батьки яких є учасниками бойових дій – 2



ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ 

ЗДОРОВ'Я УЧНІВ 

За результатами медичного огляду на початку навчального

року, відповідно цих списків видається наказ по школі. З

числа учнів формуються групи на уроках фізичного

виховання згідно рекомендаціям сімейного лікаря.

Фізкультурні

групи

2017-2018 2018-

2019
2019-2020 2020-2021

спеціальна 11 15 12 12

звільнені 1 - 1 1

підготовча 78 76 70 59

основна 79 78 86 82



Маємо  свій власний сайт, де розміщена необхідна  

інформація для учасників навчально-виховного процесу та новинки 

школи, школа має електронну адресу, де вчителі та учні можуть  

розміщувати свої новинки, пов’язані із шкільним життям 

Основне завдання, яка стоїть сьогодні перед освітянами, 

полягає не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити 

учнів здобувати ці знання самостійно.

Наш веб-сайт – zaboloty.ukr.net
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За навчальний рік під час навчально-виховного

процесу не зафіксовано фактів порушення прав

дитини, санітарно-гігієнічних та протипожежних

норм.
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- Медогляд учнів здійснювався у 2020 році педпрацівниками

місцевого ФАПу, Рафалівською амбулаторією загальної практики та 

сімейної медицини, яка організовує систематичне та планове

медичне обстеження учнів, забезпечує профілактику дитячих

захворювань.

- Щоденний контроль здійснює сестра медична закладу. 
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Заходи котрі проводяться в закладі:

- рада профілактики правопорушень;

- Всеукраїнський тиждень правових знань;

- практичним психологом школи Савонік В.С. проводилися

корекційно-розвиваючі заняття з учнями;

- заступник директора школи Гугайло І.С.,класні керівники 

тримають на контролі відвідування учнями занять у школі;

- проводилася зустріч учнів закладу з працівниками 

інклюзивно-ресурсного центру м. Вараш.
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- Батьківський комітет. 

- Рада школи.

- Співпраця з ДНЗ с.Заболоття.

- Співпраця з органами місцевого самоврядування.
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*Психологічна 

підтримка

Шкільна психологічна служба

служба психології та 

соціальної роботи ОТГ
Директор школи

Педагоги:
• консультації 

(індивідуальні, групові);

 тренінги;  

 виступи на педагогічних 

радах;

Батьки:
 консультації;

 тренінги;

 виступи на 

батьківських 

зборах

Учні:
 діагностика;

 профілактична 

робота;

 превентивне 

виховання;

 корекційно-

розвивальна 

робота;

 консультації



СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ 

ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, дотримання 

санітарно-гігієнічних правил та норм, профілактики травматизму дітей 

у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності 

педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до 

Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про 

пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організацій освітнього 

процесу та інших численних нормативних актів, які регламентують 

роботу закладу з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під 

постійним контролем адміністрації школи. 

Учні та вчителі закладу дотримуються вступного інструктажу з 

безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці.

У закладі розміщені плани евакуації. У квітні місяці у рамках Дня 

цивільного захисту проводилися об’єктові тренування з метою 

відпрацювання дій при евакуації.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових 

днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів.

Щодо стану травматизму серед учнів, то можна відмітити, що у  

закладі здійснюється достатня  робота  щодо 

попередження нещасних випадків,  створення безпечних умов 

навчання. 29



Управління закладом здійснювалося у 2020-2021 н.р.

згідно річного плану роботи закладу. Система планування,

що відпрацьована у закладі і заснована на взаємодії всіх

підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечувала

координацію їх діяльності, єдність вимог, моніторингу

процесі роботи, сприяла досягненню ефективності та

вдосконаленню освітнього процесу й забезпечувала

планомірний розвиток закладу.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва

закладом більш близький до демократичного, так як

більшість рішень приймаються на основі врахування думки

колективу й інтересів справи.

Основними формами спілкування були наради,

педради, індивідуальні бесіди, інформування.
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