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Черкаська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 28 ім. Т.Г. Шевченка 

Черкаської міської ради Черкаської області (далі заклад освіти) знаходиться за 

адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Майдану, 3 (окреме приміщення школи І 

ступеня за адресою м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 22\1). Приміщення основної 

школи – це триповерхова споруда, додаткове приміщення початкової школи – 

двоповерхова будівля, обидві споруди обладнані відповідними інженерними 

мережами та технічним устаткуванням для забезпечення належних санітарно-

побутових умов для учасників освітнього процесу. Приміщення школи здано 

в експлуатацію у 1982 році, загальна площа – 6658м2. Проектна потужність – 

1176 учнів. 

 

Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію положень 

законодавчих та нормативно-правових документів із питань виконання 

законодавства України в галузі  освіти. 

 

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

 Автономія школи: академічна, організаційна, кадрова, фінансова 

 Модернізація курикулуму 

 Дитиноцентризм  

 Упровадження новітніх інноваційних технологій, форм, методів і 

засобів навчання 

 Мотивація учасників освітнього процесу  

 Забезпечення ефективного партнерства, взаємодії та співпраці усіх 

учасників освітнього процесу 

 Орієнтація на загальнолюдські цінності. Плекання національної 

ідентичності 

 Участь у інноваційних проєктах 

 Міжнародна діяльність   

 

Освітній процес організований відповідно до затверджених в 

установленому порядку Концепції розвитку Черкаської спеціалізованої школи 

І – ІІІ ступенів № 28 ім. Т.Г. Шевченка Черкаської міської  ради Черкаської 

області на 2018 – 2023 н. р., освітньої програми й річного плану роботи школи. 

У лютому – березні 2021 року проведений самоаналіз роботи закладу освіти за 

усіма напрямками діяльності. 



 



 

 

Усе для розвитку дитини:



 

Заклад освіти стовідсотково укомплектований педагогічними кадрами.  

Усього педагогічних працівників станом на 01.06.2021 року - 81 особа. Із 81 

педагогічних працівників 80 мають повну вищу освіту (99%). 

У школі працює висококваліфікований педагогічний колектив, якому 

притаманний творчий пошук, упровадження передових педагогічних технологій, 

що сприяє розвиткові творчої діяльності учнів, формуванню високого рівня 

інформаційної культури, досягнень в учнівських предметних олімпіадах, 

конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України, Міжнародних та Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах. Усі 

педагогічні працівники вчасно проходять атестацію та курсову підготовку. 

Якісний склад педагогічного колективу школи  

на кінець 2020 – 2021 навчального року 
 

 
 

Мають педагогічні звання: 

учитель-методист – 14 осіб (17%); старший учитель – 18 осіб (22%). 
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Стан розвитку шкільної мережі (за період 2016 - 2021 н. р.) 
 

Навчальний рік 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021  

Кількість учнів 1004 1048 1104 1176 1218 

К-ть класів 34 35 38 40 41 

Середня 

наповнюваність 

класів 

29,5 29,9 29,1 29,4 29,7 

 
Річний план закладу освіти на 2020 – 2021 н. р. було складено відповідно 

до  Концепції  розвитку Черкаської спеціалізованої школи І – ІІІ   ступенів № 28 

ім. Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської області на 2018 – 2023 н.р., 

Освітньої програми школи на 2020 – 2021 н. р. 

З метою виявлення рівня знань учнів з навчальних предметів протягом 

навчального року проводилися моніторингові дослідження рівня навчальних 

досягнень учнів. Підсумки дослідження проаналізовані в наказах по школі, на 

засіданні педагогічної ради та прийняті управлінські рішення , спрямовані на 

підвищення рівня навченості учнів школи.  

 

Моніторинг результатів річного оцінювання 
 

Навчальний 
рік 

Початковий 
рівень 

Середній 

 рівень 

Достатній 
рівень 

Високий  

рівень 

2018-2019 38 – 5% 368 – 45% 361 – 44% 49 – 6% 

2019-2020 32 – 4% 312 – 36% 444 – 52% 69 – 8% 

2020-2021 33 – 5% 339 – 31% 358 -56% 61- 8% 
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Результати навчальної діяльності учнів школи за результатами ЗНО 

серед шкіл закладів міста 
 

Навчальний  

рік 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Рейтинг по 

місту 
11 8 10 10 24 

 

З 11.01.2021 р. по 22.01.2021 р. та з 01.04.2021 р. 11.05.2021 р. освітній 

процес у 5 – 11 класах у закладі освіти здійснювався з використанням 

дистанційних технологій навчання на єдиній платформи G-Suite for Education. 

95% уроків проводилися в синхронному режимі.  Детальна інформація про 

розподіл навчальних днів розміщена у таблиці:  

Термін 

навчання  

Кількість днів 

очного 

навчання  

Кількість днів 

дистанційного 

навчання 

Святкові дні  Кількість 

навчальних 

днів 

01.09.2020 – 

21.10.2020 

36 днів 

(1-11 класи) 
0 14.10 36 днів 

22.10.2020 – 

27.10.2020 
Канікули 

28.10.2020 – 

24.12.2020 

42 дні 

(1-11 класи) 
0 25.12 42 дні 

26.12.2020 – 

10.01.2021 
Канікули 

11.01.2021 – 

22.01.2021 
0 

10 днів 

(1-11класи) 
0 10 днів 

25.01.2021 -

19.03.2021 

39 днів 

(1-11 класи) 
0 08.03 39 днів 

20.03.2021 – 

28.03.2021 
Канікули 

29.03.2021 – 

31.03.2021 

3 дні 

(1-11 класи) 
0 0 3 дні 

01.04.2021- 

11.05.2021 

26 днів 

(1-4 класи ) 

26 днів (5-11 

класи) 
03.05,04.05,10.05 26 днів 

12.05.2021 – 

07.06. 2021 

19 днів 

(1-11 класи) 
0 0 19 днів 

Разом      175 днів 



Колектив школи постійно працює над розвитком обдарованих дітей. Учні 

школи щороку беруть участь та демонструють високий рівень підготовки в 

предметних олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, інших конкурсах, змаганнях 

різного рівня, що дозволяє не тільки виявити обдарованих учнів, але й формувати 

в них стійкий інтерес до знань, розкривати особистісну перспективу в навчанні. 
 

Аналіз участі учнів у олімпіадах 

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін 
 

Навчаль- 

ний рік 

2015-2016 2016 - 2017 2017-2018 2018 -2019 2019- 2020 

Кількість 

призерів 

32 26 25 23 18 

Предмети Хімія, 

географія, 

фізика, 

українська 

мова і  

література, 

 німецька  

мова,  

англійська  

мова, 

математика, 

  історія,  

біологія, 

технічна  

праця,  

інформаційні 

 технології, 

 російська  

мова і  

література  

Географія, 

фізика, 

українська 

мова і  

література, 

німецька  

мова,  

англійська  

мова, 

математика, 

  історія,  

біологія 

 

Географія, 

фізика, 

українська 

мова і  

література, 

німецька  

мова,  

англійська  

мова, 

математика, 

  історія,  

біологія 

Географія, 

фізика, 

українська 

мова і  

література, 

німецька  

мова,  

англійська  

мова, 

математика, 

  історія,  

біологія, 

російська  

мова і  

література 

Географія, 

фізика, 

українська 

мова і  

література, 

німецька  

мова,  

математика, 

  історія,  

біологія 

 

ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін 
 

Навчаль- 

ний рік 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кількість 

призерів 

6 4 5 3 4 



Предмети Німецька 

мова, 

російська 

мова і 

література,  

історія, 

фізика, 

географія, 

українська 

мова і 

література  

Німецька 

мова, 

російська 

мова і 

література,  

історія, 

географія 
 

Німецька 

мова, 

російська 

мова і 

література,  

історія,  

фізика, 

географія 

 

Німецька 

мова, 

фізика 

Німецька 

мова, 

фізика, 

географія 

 

 

Участь учнів у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України 
 

Навчаль- 

н ий рік 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Міський етап 

Кількість 

призерів 

14 14 10 12 7 

Предмети історія 

німецька мова 

математика 

англійська 

мова 

історія 

німецька мова 

математика 

англійська 

мова 

історія 

математика 

англійська 

мова 

історія 

математика 

англійська 

мова 

історія 

англійська 

мова 

Обласний етап 

Кількість 

призерів 

11 10 9 12 7 

Предмети історія 

німецька мова 

математика 

англійська 

мова 

історія 

німецька мова 

математика 

англійська 

мова 

історія 

математика 

англійська 

мова 

історія 

математика 

англійська 

мова 

історія 

англійська 

мова 

Всеукраїнський етап 

Кількість 

призерів 

2 1 - 1 - 

Предмети історія історія  історія  

 

 

  



Призери та переможці учнів у міських конкурсах 
 

Міський конкурс 2016-2017 2017-2018 2018- 2019 2019-2020 2020-2021 

Кількість призерів 

конкурс з української 

мови ім. П. Яцика 

2 3 2 3 3 

мовно-літературний 

конкурс учнівської та 

студентської молоді ім. 

Т.Шевченка 

3 1 2 4 2 

конкурс «Юний історик 

Черкащини» 

2 - 1 1 - 

конкурс юних математиків 2 3 1 2 1 

конкурс «Розумник»  2 3 2 2 3 

конкурс «Пригоди 

Інфобайтика» 

3 1 2 2 - 

 

Значний  інтерес в  учнів викликають Всеукраїнські та Міжнародні  і к 

онкурси «Кенгуру», «Левеня», «Бобер», «Колосок», «Соняшник»,«Sunflower», 

«Puzzle», «Greenwich».  

Участь учнів у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах 
 

Конкурси 2019-2020 2020-2021 

«Бобер» 157 145 

«Соняшник» 136 164 

«Sunflower» 79 84 

«Левеня» 27 31 

«Кенгуру» 217 221 

«Колосок» 159 148 

«Greenwich» 165 134 
 

Особливі досягнення у 2020-2021 навчальному році: є двоє учнів – 

фіналісти програми молодіжних обмінів «FLЕX» (Бурдядь В., Гелеверя Ю.), двоє 

учнів (Соколюк О., Поліщук А.) склали міжнародний іспит FCE (рівень В2), 12 

осіб - на  міжнародний сертифікат з німецької мови Гете-інституту. Двоє учнів 

(Новак М., Цимбалюк Б.) - стипендіати міського голови і двоє (Драбовська А., 

Тюрпека Н.) отримують стипендію ОДА за досягнення в МАН. Двоє учнів 

(Снесар А. та Рижий Д.) отримують стипендії за вагомі досягнення у спорті 

(майстри спорту); Щербак Є. – стипендію Президента України за перемогу в 

конкурсі «Об’єднаймося ж, брати мої».  



Психологічна служба закладу освіти здійснює діяльність щодо 

забезпечення психологічного та соціального супроводу освітнього процесу 

здобувачів освіти. Розроблено нові правила поведінки для всіх учасників 

освітнього процесу. Прописаний порядок дій на випадок булінгу та інших видів 

насилля та порядок розгляду випадків булінгу. Налагоджена співпраця з 

Національною поліцією, Службою у справах дітей.  

Традиційними у школі є заходи: свято Першого дзвоника, свято до Дня 

захисника України, акція «Запали свічку пам’яті !» до Дня пам’яті жертв 

голодомору 1932-1933 рр, День вчителя, День української писемності та мови, 

День Гідності і Свободи, заходи до Дня Святого Миколая, новорічні та різдвяні 

свята для учнів 1-11 класів, урочистості до Дня пам’яті і примирення, традиційне 

шкільне свято «День подяки». Упродовж навчального року активно працювали 

у проєкті «Демократична школа», реалізовувався  проєкт «Вивчай і розрізняй: 

інфомедійна грамотність». Лідери учнівського самоврядування ДГО «ЮНІКС» 

брали участь у Всеукраїнських зборах лідерів  та у роботі Всеукраїнської ради 

старшокласників. Волонтерський рух є одним з пріоритетних напрямків 

діяльності шкільного учнівського самоврядування. 

На належному рівні проводиться патріотична, правова робота. У школі діє 

курінь ім. В. Вергая,  козацький рій «Ратиборець» є щорічним переможцем 

міського етапу військово-спортивної дитячо-юнацької гри «Сокіл» («Джура»).    

Приділяється увага охопленню учнів позакласними формами навчання, 

постійно діє широка мережа гуртків та секцій.  Усього  гуртковою роботою за 

бюджетні кошти охоплено 273 учнів.  

Напрям гуртка Назва гуртка Кільк

ість учнів 

Гуртки спортивного      

напряму 

«Волейбол» 15 

«Футбол» 20 

«Хокей на траві» 18 

«Баскетбол» 18 

Гуртки художньо-
естетичного напряму 

Вокальний ансамбль «Діапазон» 14 

Хореографічна студія «ДАР»  115 

  

Гуртки декоративно- 

прикладної творчості  

«Творча майстерня» 22 

«Сокіл» («Джура») 25 



Гуртки військово- 

патріотичного 

напряму 

«Влучний стрілець» 14 

Гуртки науково-

дослідницького 

напряму  

«Основи науково-дослідницької 
діяльності » 

12 

 

Також у школі працює гурток робототехніки, створений батьками, 

учителями та спонсорами. Хореографічна студія «Дар» отримала звання 

«Зразковий художній колектив», команда юних туристів школи посіла призові 

місця у Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях. За результатами спортивно-

патріотичної діяльності 12 учнів школи нагороджено обласною відзнакою 

«Відмінник захисту Вітчизни», троє учнів – відзнакою «За заслуги перед 

Черкащиною». Важливе значення надається залученню учнів до різних  форм 

позакласної роботи. Школа активно співпрацює з позашкільними закладами з 

питань організації роботи гуртків та секцій.  

Співпраця з батьками. Педагогічні працівники тісно співпрацюють з 

батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для 

самореалізації та розвитку дитини. Батьки є активними учасниками позакласних 

заходів. Реалізується проєкт «Школа – територія відкритого освітнього 

простору», у ході якого проводяться батьківські уроки та майстер-класи. А також 

щорічно проводиться конкурс «Сім’я року». У співпраці з батьками діють 

громадські комісії з питань забезпечення якості харчування дітей та організації 

дозвілля й безпечного освітнього середовища.   

Медичне обслуговування та харчування учнів. У школі створені 

оптимальні умови для медичного обслуговування учнів. Є два обладнані медичні 

кабінети. На кожний клас складено листки здоров’я. 

Харчування учнів школи здійснюється у двох їдальнях. Організатор 

харчування ПП Котенко відповідно до Договору надання послуг від 19.01.2021р. 

Гарячим харчуванням (за рахунок міського бюджету) охоплено 593 учнів та 607 

учнів харчуються за батьківські кошти. У їдальні старшої школи працює буфет, 

встановлено термінали для безготівкового розрахунку. У 2020 році оновлено 

обладнання кухні (посудомийна машина, марміт, електродуховка, 

електросковорода). 

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

У школі розроблено Положення про службу охорони праці, призначені 

відповідальні за створення здорових і безпечних умов освітнього процесу, 

дотримання норм і правил охорони праці, виробничої санітарії й пожежної 



безпеки. Створена комісія з розслідування нещасних випадків відповідно до 

Закону України «Про охорону праці» та до Положення про порядок 

розслідування    нещасних    випадків. Усі педагогічні працівники пройшли 

тренінг з надання невідкладної допомоги та серцево-легеневої реанімації. У 2020 

році встановлено відеоспостереження, працює  електронна система безпечного 

доступу до приміщення школи «Smarsy». 

Школа на 100% забезпечена дезінфікуючими засобами на період 

карантинних обмежень через Covid-19. 

 

Шкільні проєкти 

У закладі освіти реалізуються шкільні проєкти, які є актуальними й 

обумовлені викликами часу для учасників освітнього процесу:  

 

Проєкт «Обдарована дитина» (координатор заступник директора з НВР 

Гнєзділова М.В.) Цей проект спрямований на пошук та створення умов для 

всебічного розвитку й розкриття інтелектуального та творчого потенціалу учнів, 

стимулювання творчого самовдосконалення обдарованих дітей, сприяння їхній 

самореалізації в сучасному суспільстві. 

У рамках проекту: 
• робота шкільного наукового товариства «Astra»; 

• зустрічі учнів з науковцями та  успішними відомими людьми міста; 

• забезпечення умов для розвитку творчих здібностей учнів шляхом 

залучення до проектної діяльності, участі в предметних конкурсах,     

олімпіадах, МАН. 

 
Проєкт «Творчий учитель – успішний учень» (координатор заступник 

директора з НВР Гнєзділова М.В..) призначений сприяти підвищенню рівня 

фахової  компетентності, професійної майстерності педагогів школи. 

У рамках проекту: 

• забезпечення умов розкриття творчого потенціалу вчителів школи; 

• формування ціннісних орієнтацій, оволодіння тенденціями змін в       

освітньому  середовищі; 

• залучення вчителів школи до Всеукраїнського конкурсу педагогічної    

майстерності «Вчитель року»;  

• підготовка педагогів до сертифікації; 

• професійне  наставництво  



• години фахового спілкування: презентація власного педагогічного 

досвіду.  

 

Проєкт  «Школа – територія відкритого освітнього простору» 

(координатор заступник директора з НВР Нянько О.В.)  

Мета проекту: активізація взаємодії батьків з класними керівниками, учителями, 

інтеграція засобів громадянського та сімейного виховання школярів задля 

покращення становища дітей, сімей та молоді шляхом підвищення рівня 

поінформованості її членів щодо інновацій у соціально-педагогічній діяльності; 

створення належних умов навчання та виховання для кожного учня школи через 

тісний зв'язок з родиною; організація вчителями школи групових форм обміну 

досвідом між батьками щодо їх взаємодії з дітьми. 

У рамках проекту: 

• «батьківські» уроки;  

• проведення майстер-класів за  участі  представників підприємств, 

організацій,  професійних навчальних закладів;  

• практично орієнтовані презентації гуртків, спортивних секцій; 

• проведення дня відкритих дверей для батьків та громади. 

 

Проєкт «Хто віддав життя за Батьківщину, житиме вічно!» (координатор 

заступник директора з виховної роботи Гуреля О.М.)  

Мета проєкту: увічнення пам’яті Віталія Вергая (випускника школи) та 

українських військовослужбовців, які загинули на Сході країни під час 

проведення антитерористичної операції та виховання в здобувачів освіти 

громадянськості, патріотизму, готовності до активного прояву в різних сферах 

життя. 

У рамках проекту: 

• проведення Дня Гідності та Свободи; 

• зустрічі з воїнами АТО, випускниками школи; 

• спілкування з сім’єю загиблого В. Вергая; 

• співпраця з Головним центром підготовки особового складу Державної 

прикордонної служби України  (Оршанець); 

• створення меморіального куточка  та підготовка екскурсоводів; 

• робота волонтерської команди школи та співпраця з  міськими 

волонтерськими організаціями «Центр допомого армії»; ГО «Наш 

батальйон», ГО «Поміч народу». 

 



Проєкт «Сім’я року» (координатор заступник директора з НВР Нянько О.В.)  

Мета: відродження позитивних сімейних традицій, культивування духовних і 

культурних цінностей в сучасних сім’ях; виявлення та популяризація кращих 

зразків позитивного досвіду  сімейного виховання дітей; формування успішної 

дитини в успішній сім’ї; співпраця сім’ї, школи  та громади; створення 

позитивного іміджу сім’ї та дитини. 

У рамках проєкту: 

• Вечір знайомств «Це моя сім’я…»   

• Виставка «Дерево мого роду» та презентація захоплень членів родини.  

• «Тато, мама, я – дружна в нас сім’я» (спортивно-розважальне свято)  

• Виставка «Фотомонтаж найцікавіших моментів із життя сім’ї» 

• Свято «Я, родина, Україна…»  

• Інтелектуально-розважальний квест.  

• Відкрита трибуна «Здорова родина – здорова дитина». Пропаганда 

здорового способу життя та методів спортивно-оздоровчого виховання в 

родині. 

 

 

Проєкт «День подяки» (координатор проекту педагог-організатор школи 

Цимбалюк Л.Б.) Цей проєкт є щорічним і покликаний створювати ситуацію 

успіху для кожної дитини школи та мотивувати якомога  більшу кількість учнів 

та батьків. Підготовка до проєкту триває упродовж усього навчального року. За 

підсумками шкільного моніторингу визначається різноманітні номінації,  за 

якими учні, педагоги, класні й батьківські та творчі колективи школи отримують 

відзнаки й нагороди.  Під час заходу звітують про свою роботу творчі колективи 

школи. 

 
 

Проєкт «Школа дружня до дитини» (координатор проєкту заступник 

директора з ВР Гуреля О.М.) 

Мета проєкту: створення безпечного, психологічно комфортного, вільного від 
будь-яких форм насилля освітнього середовища: 
У рамках проєкту: 

• проведення психологічних досліджень на предмет тривожності у класних 
колективах; 

• відкриття «Скриньки довіри» та робота з інформацією; 

• робота з профілактики булінгу та відповідальності за булінг, правова 

відповідальність, права та обов’язки дитини; 

• проведення представниками Національної поліції інтерактивних занять; 



• відвідування учнями Інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, 

відпрацювання правил з пожежної безпеки; 

• заходи в рамках тижнів «Безпеки дорожнього руху», «Безпеки 

життєдіяльності».   

 
 

Забезпечення та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти. 

У закладі освіти функціонує 42 класних кімнати, кабінети для проведення 

окремих предметів, 3 кабінети інформатики, 2 спортивних зали (великий та 

малий), комбіновані навчальні майстерні (столярна та слюсарна), актова зала, 2 

бібліотеки,  2 їдальні, у двох приміщеннях школи 26 санвузлів, обладнаних 

відповідно до санітарних вимог. 

Усі навчальні кабінети обладнані технікою: проекторами, телевізорами, 

комп’ютерами, ноутбуками, 3 мультимедійні дошки, 1 інтерактивна панель,  що 

дає можливість повноцінно виконувати навчальні програми та проводити 

навчальні заняття із застосуванням дистанційних технологій.  

Для забезпечення доступності приміщення школи для осіб з особливими 

освітніми потребами один з входів оснащено пандусом, на сходах нанесено 

жовту стрічку. Працює логопедичний пункт. 

Потребують ремонту сходові клітини, коридори третього поверху, 

завершення утеплення фасаду основної школи та утеплення фасаду корпусу 

початкової школи. Відсутня автоматична пожежна сигналізація, кондиціонери в 

актовій залі. Потребує заміни огорожа навколо  території школи та асфальтне 

покриття.  

 
Фінансово-господарська діяльність. 

Фінансово-господарська діяльність школи в 2020 - 2021 навчальному році 

була спрямована на створення належних умов для забезпечення освітнього 

процесу. Школа є розпорядником коштів третього рівня і має відокремлену 

бухгалтерію. Достатньо уваги було приділено питанню економії енергоносіїв, 

раціональному та відповідно до законодавства України використанню 

фінансових ресурсів. Основними джерелами фінансування школи були: 

• державна субвенція; 

• місцевий бюджет ; 

• бюджет розвитку;  

• позабюджетні кошти. 

У повному обсязі була забезпечена заробітна плата працівників закладу, виплата 



оздоровчих та винагороди згідно ст. 57 ЗУ «Про освіту» у розмірі 40% від 

посадового окладу. Стовідсотково реалізовані кошти, виділені на потреби НУШ.  

Забезпечено харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій. 

Повністю використані кошти передбачені на закупівлю матеріалів для 

проведення ремонтних робіт та обладнання  для здійснення освітнього процесу. 

Реалізовано проєкт «Громадський бюджет». За рахунок 

позабюджетних коштів учні школи брали участь у конкурсах, 

екскурсіях, змаганнях, були забезпечені спеціальним 

спорядженням.  

Звіт про фінансово-господарську діяльність щомісячно 

розміщується на спеціальній сторінці електронного ресурсу  

закладу.  Переглянути звіт можна зісканувавши QR-код.  

На сайті школи або можна переглянути інформацію щодо сучасного дизайну 

шкільних приміщень та щодо нових підходів у організації харчування учнів 

школи. 

                                                              
                                            Освітнє середовище                            Харчування 

У школі розроблено Стратегію розвитку закладу на 2021-2025 роки, яка 

спрямована на розвиток математичних класів та гуртків технічно-математичного 

профілю. Невдовзі(після затвердження засновником) Стратегія буде розміщена 

на електронному ресурсі закладу. 
 


