
ЗВІТ  

директора  КЗ «Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7» 

 Зизи Миколи Миколайовича про свою діяльність  

за період з 01.06.2019р. по 31.05.2020р.   

 Присутні «_______» чоловік.   

Слухали:          директора     КЗ   «Лисичанська   загальноосвітня    школа     

                           І-ІІІ ступенів №7» Зизу Миколу Миколайовича  
 

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

Чисельність учнів на кінець 

навчального року 

245 219 190 195 222 

- переможців міських олімпіад 

і конкурсів 

12 (5+7) 49 (3+46) 36 (3+33) 103(49+54) 98 (53+45) 

- переможців обласних 

олімпіад і конкурсів 

1 8 (1+7) 5 (1+4) 6 (3+3) 9 (5+4) 

- отримано свідоцтв з 

відзнакою 

- 1 - - - 

- отримано золотих медалей - - - 1 - 

- отримано срібних медалей - - - 1 - 

- дітей-сиріт 1 під 

опікою  

1 під 

опікою 

1 під 

опікою 

1 під 

опікою 

3 під 

опікою 

- чорнобильців 2 2 2 1 2 

- малозабезпечених  3 3 5 6 2 

- багатодітних сімей 19 15 14 10 10 

 Кількість класів     14 14 12 12 11 

 Чисельність учителів 31 28 29 30 28 

- з них мають вищу категорію 11 10 10 10 10 

-  І категорію 6 6 6 5 3 

- ІІ категорію 4 2 2 3 3 

- спеціалісти 3 5 3 3 5 

- 11 розряд    2 2 

- 10 розряд    7 5 

- старші вчителі 7 5 5 5 4 

- методисти 3 4 4 4 4 

- Заслужений  учитель 

України 

1 1 1 1 1 

Кількість кабінетів 21 21 21 22 22 

- спортзалів 2 2 2 2 2 

- майстерень 4 4 4 4 4 

Книжковий фонд 22230 20788 19638 19889 19890 

Кількість гуртків та секцій 13 12 12 2 4 

 

У 2019/2020 навчальному році маємо 11 класів з українською мовою навчання.  

І.  

 За 2019/2020 навчальний рік було зроблено:  

1. Продовжує дію договір між нашою школою та школою  Польщі з метою співпраці у рамках 

«Євросоюзу», так цього року взимку у м. Бичина (Польща)  делегація вчителів школи взяла 

участі в заходах, присвячених 100-річчю становлення Польської республіки, 10-річчя від дня 

підписання Акту Партнерства між школою №7 і гімназією м.Бичина, з метою обміну 

досвідом;  

2. Діє підписаний Договір між нашою школою та Кошиліцькою школою Опольського 

воєводства;  

3. Протягом минулого року КЗ «Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів №7» 



продовжила роботу у проєкті «Глобальна освіта – знаємо права людини» (благодійний фонд 

«Восток СОС», естонська організація «Мондо»). 

4. Триває «Освітній марафон» - проєкт для вчителів зі шкіл Донецької та Луганської областей, 

у якому школа вже пройшла до півфіналу,  спрямований на розроблення Концепцій і 

Стратегій розвитку загальноосвітніх шкіл задля формування Нового Громадянина/ки 

України, а також на розвиток управлінської компетентності керівників закладів загальної 

середньої освіти для впровадження «Нової школи в Україні». Команда пройшла дві сесії 

очного навчання, а також дистанційне навчання протягом квітня – травня. Завдяки участі у 

проєкті школа отримала дидактичну настільну гру «Твій безпечний шлях додому». 

5. З початку 2020 року школа долучилася до Всеукраїнського експерименту із медіаосвіти на 

2017–2022 роки, який має назву «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі 

масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику». Всі педагоги 

пройшли навчання за он-лайн курсом «Медіаграмотність для освітян» на платформі 

«Prometheus». Координаційна група педагогів взяла участь у онлайн-семінарі «Ефективні 

форми реалізації програм з основ медіаграмотності в освітньому процесі ЗЗСО»   на 

електронній платформі Луганського ОІППО. 

6. ЗЗСО №7 вже протягом 16 років є учасником Міжнародних педагогічних виставок «Сучасні 

заклади освіти», «Інноватика в сучасній освіті». 

7.  У жовтні 2019 року школа здобула срібну медаль ХІ Міжнародної виставки «Інноватика в 

сучасній освіті-2019» у номінації «Упровадження інноваційних підходів, методів і форм 

навчання при викладанні предметів природничо–математичного циклу», на колективному 

стенді Луганської області була представлена модель «Розвиток методичного середовища 

педагога школи».  

8. У 2020 році матеріали направлені для участі у ХІ Міжнародній виставці  «Сучасні заклади 

освіти-2020» в конкурсі тематичних номінацій «Компетентнісний підхід – основа якості 

змісту освіти», для колективного стенду Луганської області надані матеріали з теми 

«Військово-патріотичне виховання та допризовна підготовка в закладах освіти», однак через 

запровадження карантину виставка була скасована. Заступником директора з навчально-

виховної роботи Загоруйко Л.М. були презентовані матеріали з виставки на Обласному 

науково-методичному семінарі «Підсумки участі України в міжнародному дослідженні 

якості освіти PISA – 2018. Програма дій на 2021 рік».  

9. У 2019 році за результатами ЗНО школа посіла Х рейтингове місце у Луганській області та 

увійшла у ТОП-200 шкіл України, з української мови – І місце в області, 109 – в Україні, з 

географії – ІІІ місце в області, 116 – в Україні. З предметів історія України, математика, 

біологія, географія учні показали 100% якості знань. 

10.  У 2019/2020 н.р. у конкурсі «Учитель року 2020» вчитель зарубіжної літератури Єгорова 

В.В. посіла ІІІ місце в обласному етапі конкурсу.  

11. Вчителі Амбражевич А., Струпок В., Загоруйко Л. стали співавторами посібника «STEM-світ 

інноваційних можливостей», Мовчан М. збірка практичного досвіду «Глобальна освіта – 

знаємо права людини».  

12. Учні під керівництвом вчителя «Захисту Вітчизни» Зизи М.М. взяли участь у  відкритому 

стрілецькому турнірі «Кубок Сокола» пам’яті Олександра Миронова 

і традиційно посіли призові місця у номінації «Розбирання та збирання автомата».   

13. Всі учні школи на 90% застраховані компанією ТАС, та 10% учнів застраховані 

 батьками на підприємствах. 

14. У 2020 роках вихованці Зизи Г.М. були нагороджені Дипломами ІІІ ступеня дистанційної 

олімпіади з історії та культури Санкт – Петербургу з міжнародною та регіональною участю. 

15. Протягом року в школі випускається шкільна газета «Перерва», яку оформлюють учні 

школи. 

16. На 100% навчальні кабінети підключені до мережі Інтернет, до якого мають доступ всі 

вчителі та учні школи. 

17. Учні школи стали переможцями у предметних олімпіадах з математики, географії, 

Міжнародного мовного конкурсу імені П. Яцика, он-лайн олімпіадах з української мови та 

літератури «Олімпус», з біології, географії, пізнавальних конкурсах з інформатики, 

української мови на платформі «На урок». Також, учні школи були активними учасниками і 

посіли  призові місця у Міжнародних конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Геліантус».  



 

      в школі за цей 2019/2020 навчальний рік з матеріальної частини було зроблено:  

  -    Встановлено вхідні двері на центральному вході у ІІ корпусі (стара будівля). 

  -    На вході до школи побудовано Інформаційну стеллу.  

-  Проведено косметичний ремонт по поверхах 1-4 нового приміщення та 1-2 поверху старого 

приміщення:  

 пофарбовані панелі, пошпакльовані та побілені сходові клітини; 

 косметичний ремонт по кабінетах; 

- Частково перекладена плитка по сходових клітинах.  

- З метою збереження життя учнів та працівників школи була зроблена обрізка дерев.  

- Здійснено заміну головних розподільних електрощитів. 

- Зроблено капітальний ремонт футбольного поля: прокладено та підведена система для 

поливу, оновлено трав’яне покриття (газон),  зроблено глядацький сектор (трибуни).   

- Протягом 2019/2020 навчального року були придбані миючи засоби, матеріали для 

поточного ремонту (клей, цвяхи, лампочки і т.п).  

  

 

За рахунок державної субвенції Відділом освіти Лисичанської міської ради  

поповнена матеріальна база школи: 

для Нової української школи 1 класу: 

- нові сучасні меблі (парти, стільці); 

- ноутбук, проектор,  БФП; 

- ігрові набори LEGO; 

дидактичні матеріали. 

 для школи було зроблено: 

- для кабінетів природничо-математичного циклу отримали 5 ноутбуків, колекції, глобуси, 

демонстраційні прилади і моделі, географічні карти, таблиці з хімії; 

- частково оснащено сучасним обладнанням шкільну їдальню; 

- замінено кабінки у туалетах для учнів; 

- придбані нові вогнегасники; 

- була проведена щорічна перезарядка старих вогнегасників; 

- для учнів 1-4 класів придбано новорічні подарунки; 

- для дезобробки шкільних приміщень було придбано дезінфікуючий засіб «Санідез».  

Завдяки участі у проекті «Глобальна освіта – знаємо права людини» (благодійний фонд 

«Восток СОС») у кабінеті хімії з′явився мультимедійний проектор, у кабінеті російської 

мови – аудіосистема, у зоні Wi-Fi – безкаркасні крісла, у кабінеті трудового навчання – 

сучасні швейні машини.  

 

 

ІІ. 

   Забезпечуючи обов’язковість загальної середньої освіти, школа контролює  продовження навчання 

випускників 9-х класів. За останні 3 роки даний показник складає 100 % випускників школи №7. 

Крім того, слід зазначити, що у 10 класі продовжують навчання близько 85% учнів. 

 

ІІІ. 

      Протягом навчального року адміністрацією школи з метою впровадження допрофільного і 

профільного навчання, розподілу варіативної складової освітньої програми на 2019/2020 навчальний 

рік було вивчено рівень навчальних досягнень з предметів, рівень підготовки учнів до ДПА та ЗНО, 

проведено анкетування учнів, батьків, обговорення питань профілізації на нарадах при директорові. 

Внаслідок проведеного аналізу слід зазначити, що учні 10-11 класів мають інтерес до вивчення 

математики, української та російської мов, інформатики, що було враховано  при складанні 

навчального плану під час розподілу годин варіативної складової, курсів за вибором.  

 

 

 

ІV. 



    В школі ведеться підготовка водіїв автотранспортних засобів з професії 8322.2 «Водій 

автотранспортних засобів категорії «С1» і 2017 році знов отримана ліцензія МОН України та 

акредитація в держдепартаменті ДАІ з обсягом 30 осіб .  

 

V. 

    Протягом 2019/2020 навчального  року додаткову допомогу нам надають:  

- Лисичанський завод «ЛІСПІ»; 

- Обласна психосоматична лікарня м. Привілля; 

- Голова Привільської міської ради; 

- Шахти міста; 

- Батьківська громада.  

 

VІ. 

        В школі  існує система роботи, яка спрямована на соціальний захист учнів: діагностика сімей, 

з’ясування матеріальних, соціальних проблем учнів у сім’ях, індивідуальна робота з дітьми та їх 

батьками, допомога через шкільний волонтерський рух, благодійні міські організації, служби у справах 

дітей, служби по роботі з сім’єю та молоддю, Привільську координаційну раду по роботі з сім’єю. 

    В школі навчаються учні з 10 багатодітних сімей, 19 сімей - дітей виховують матері – одиначки, 5 

сімей у яких виховуються діти з інвалідністю, 2 дитина  позбавлена батьківських прав, 1 дитина – 

сирота, 1 сім'я – де вихованням дітей займається батько. 

      Учні з соціально незахищених сімей отримали новорічні подарунки, протягом року – безкоштовне 

харчування; дитям під опікою виділяли пакети з солодощами до дня Святого Миколая, Нового року. 

Дітям з соціально незахищених сімей надавалась  соціальна  допомога та матеріальна підтримка (одяг, 

шкільне приладдя, солодкі подарунки, перегляд фільмів у форматі 3D, вистави). Діти з соціально 

незахищених сімей  були залучені до участі в міських та обласних конкурсах (Голуб надії). 

    Протягом року було  організовано дозвілля учнів через роботу шкільних клубів «Подвиг», 

«Євроклуб» та роботу гуртків за інтересами.  

 

Цифрові дані по сім'ях такі:  

 

Навч. рік Багатодітні  Малозабезпечені  Сироти  Матері – 

одиначки  

2015/2016 19 сімей 3 сім' ї  1 під опікою  12 сімей 

2016/2017 13 сімей  3 сім' ї  1 під опікою  10 сімей 

2017/2018 12 сімей 3 сім' ї  1 під опікою 10 сімей 

2018/2019 10 сімей 2 сім' ї  1 під опікою 19 сімей 

2019/2020 10 сімей 2 сім' ї  3 під опікою 19 сімей 

 

         У 2019/2020н.р. у школі продовжують навчатися  діти з 5 сімей-переселенців із зони АТО.  

 

       

         В школі працює їдальня, цього року учні 1-4 класів харчувалися безкоштовно за рахунок 

бюджетних коштів.    

        Також у цьому році до штатного розпису введено посаду медичної та дієтсестри,  яка протягом 

року надавала за необхідністю учням  медичну допомогу та контролювала роботу їдальні.    

         Учні, які вступають до школи, обов’язково надають медичні довідки з відміткою про стан 

здоров'я та довідки з профілактичними щепленнями.  

        Всі працівники школи на 1 вересня кожного року проходять медичний огляд.  

Всі педагогічні працівники школи кожного року мають чергову відпустку влітку з виплатою 100% 

посадового окладу на оздоровлення. 

 

VІІ. 

      Як показує аналіз дитячого травматизму за 2019/2020 навчальний рік, найчастішим видом травм 

учнів є побутовий травматизм. Побутових травм 3.  

      В основі заходів з попередження травматизму дітей є добре поставлена роз'яснювальна робота 

серед учителів, учнів та їх батьків.    


