
ЗВІТ  

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

 Зизи Миколи Миколайовича про свою діяльність  

за період з 01.06.2020р. по 31.05.2021р.   
 

 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020- 

2021 

Чисельність учнів на кінець 

навчального року 

219 190 195 222 236 

- переможців міських 

олімпіад і конкурсів 

49 

(3+46) 

36 

(3+33) 

103(49+

54) 

98 

(53+45) 

67 

(49+18) 

- переможців обласних 

олімпіад і конкурсів 

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

(1+4) 

- отримано свідоцтв з 

відзнакою 

1 - - - 1 

- отримано золотих 

медалей 

- - 1 - - 

- отримано срібних 

медалей 

- - 1 - - 

- дітей-сиріт 1 під 

опікою 

1 під 

опікою 

1 під 

опікою 

3 під 

опікою 

3 під 

опікою 

- чорнобильців 2 2 1 2 2 

- малозабезпечених  3 5 6 2 3 

- багатодітних сімей 15 14 10 10 10 

 Кількість класів     14 12 12 11 11 

 Чисельність учителів 28 29 30 28 27 

- з них мають вищу 

категорію 

10 10 10 10 9 

-  І категорію 6 6 5 3 4 

- ІІ категорію 2 2 3 3 3 

- спеціалісти 5 3 3 5 4 

- 11 розряд   2 2 1 

- 10 розряд   7 5 6 

- старші вчителі 5 5 5 4 4 

- методисти 4 4 4 4 3 

- Заслужений  учитель 

України 

1 1 1 1 1 

Кількість кабінетів 21 21 22 22 22 

- спортзалів 2 2 2 2 2 

- майстерень 4 4 4 4 4 

Книжковий фонд 20788 19638 19889 19890 20548 

Кількість гуртків та секцій 12 12 2 4 4 

 

У 2020/2021 навчальному році маємо 11 класів з українською мовою навчання.  

І.  

 За 2020/2021 навчальний рік було зроблено:  

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

«Євросоюзу».  

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

у якому школа стала фіналістом. За результатами участі у проєкті розроблена Концепція і Стратегія 



розвитку школи до 2030 року задля формування Нового Громадянина/ки України для впровадження 

«Нової школи в Україні». Команда пройшла третю сесію очного навчання влітку 2020 року. Завдяки 

участі у проєкті школа отримала оснащення для запису дистанційних уроків, мультимедійне 

обладнання, яке встановлене у кабінетах хімії, георафії, математики, 1 класу. Команда школи у 

рамках реалізації проєкту брала участь у Східному освітньому форумі. 

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. Також учитель української мови і літератури та зарубіжної літератури 

Єгорова В.В. стала фіналісткою освітнього проєкту для вчителів «Інфомедійна грамотність: вивчай 

та розрізняй». Учителі Амбражевич А.І. та Літвін Ю.М. активно проводили опитування учнів, 

учителів щодо використання медіаграмотності, брали участь у конкурсах з різних номінацій. У 

Освітню програму школи у 8 класі включено курс «Медіаграмотність», на всіх уроках у 1-11 класах 

проводилося вивчення основних  понять медіаосвіти. 

6. ЗЗСО №7 вже протягом 17 років є учасником Міжнародних педагогічних виставок «Сучасні 

заклади освіти», «Інноватика в сучасній освіті». 

7. У 2020 році у ХІ Міжнародній виставці  «Сучасні заклади освіти-2020» в конкурсі тематичних 

номінацій «Компетентнісний підхід – основа якості змісту освіти» школа здобула золоту медаль, 

для колективного стенду Луганської області надані матеріали з теми «Військово-патріотичне 

виховання та допризовна підготовка в закладах освіти». У 2021 році у ХІІ Міжнародній виставці 

«Сучасні заклади освіти - 2021» школа брала участь у конкурсі творчих номінацій «Створення і 

впровадження сучасних засобів навчання, продуктів, програм, систем і комплексних рішень для 

підвищення якості освіти». 

8. У 2020 році за результатами ЗНО у місті учні школи посіли: з біології – ІІІ місце, з української 

мови, географії – 5 місце, з математики, фізики, хімії – 8 місце,  з історії України, англійської мови – 

10-11. 

9.  У 2020/2021 н.р. у конкурсі розробок уроків до Всесвітнього дня екологічного маркування 

Загоруйко Л.М. стала фіналістом. 

10. Учителі української мови і літератури Єгорова В.В., Мовчан М.В. захищали Луганську область 

на Всеукраїнському «Соняшниковому» методичному марафоні «Оновлюємо методичний контент 

сучасного уроку словесності разом із «Соняшником». 

11. До проведення Всеукраїнського уроку-марафону «Наша Леся» у межах «Майстерні 

святкування 150 років з дня народження Лесі Українки: нове прочитання життєпису і творчості» 

вони залучили учнів 9-11 класів. 

12. Учителі Амбражевич А.І., Загоруйко Л.М., Роговська Ю.М., Шабрацька М.Е. та учні 5, 8, 9, 10, 

11-х класів брали участь у найбільшому уроці в світі до Дня Землі «Планета – мій дім». 

13. Заступник директора з НВР Загоруйко Л.М. стала співавтором посібника «Інновації в освіті 

Луганщини».  

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

підприємствах. 

15. У 2021 році вихованка Мовчан М.В. Сухарєвська Є. стала переможницею у 11 Міжнародному 

мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г. Шевченка, за що була премійована туристичною поїздкою до 

м. Канева. Учні Вінтонова П., Ємельянова О., Мовчан П, Панова Н. під керівництвом Мовчан М.В. 

стали фіналістами он-лайн конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика.  Панова Н, учениця 9 

класу, вихованка Зизи М.М., була нагороджена Дипломом ІІ ступеня дистанційної олімпіади з 

історії та культури Санкт – Петербургу з міжнародною та регіональною участю. Учні Буданова Г., 

Цицар Я., вихованці Загоруйко Л.М., стали переможцями 15 Регіонального пізнавально-

розважального конкурсу «Екологічний марафон-2021».  

16. Команда учнів у складі Свистун У., Закірова К., Лазарєва Р., Сухарєвської Є. під керівництвом 

Бодрік Н.І. завоювала ІІІ місце у Регіональній он-лайн олімпіаді з фізики ім. М.Германчука. 

17. Традиційно щорічно учні школи беруть участь у математичних турнірах Ф.Євграфова та  

памꞌяті  І.Антипова. 



18. Протягом року в школі випускається шкільна газета «Переменка»у форматі он-лайн, яку 

оформлюють учні школи. 

19. На 100% навчальні кабінети підключені до мережі Інтернет, до якого мають доступ всі вчителі та учні 

школи. 

20. Учні школи Дюкова О., Зінченко Є. стали переможцями у предметної олімпіади з екології, 

Ємельянова О., Сухарєвська Є. - Міжнародного мовного конкурсу імені П. Яцика. 

21. Учні школи були активними учасниками он-лайн олімпіад з української мови та літератури 

«Олімпус», з біології, географії, пізнавальних конкурсів з інформатики, української мови, основ 

здоровꞌя  на платформі «На урок». Також, учні школи були активними учасниками у Міжнародних 

конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Геліантус».  

22. 2020-2021 навчальний рік мав особливості, повꞌязані з пандемією: періодично було 

організоване дистанційне навчання класів, окремих учнів. Заняття відбувалися на єдиній платформі 

Google classroom. Були і проблеми, повꞌязані з тим, що необхідно було постійне забезпечення всіх 

учасників технікою, доступом до швидкісного інтернету, контроль за відвідуванням учнями 

дистанційних уроків. 

 

 

      У школі за 2020/2021 навчальний рік з матеріальної частини було зроблено:  

  -    Встановлено навіс на двері   центральний вхід  у І корпусі (нова будівля). 

  -    Встановлено   двері  на запасний вхід у І корпусі (нова будівля). 

  -    На вході до школи побудовано інформаційну стелу.(вул. Ломоносова)  

-   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 на центральному вході (нова будівля)  

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

- З метою збереження життя учнів та працівників школи було зроблено ремонт 2-х порогів (нова 

будівля)  

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

оновлено трав’яне покриття (газон),придбали шланг для поливу футбольного поля; 

- Пофарбовано спортивний майданчик; 

- Пофарбовано авторозмітку по території школи;  

- Зроблено  капітальний ремонт у коморі для зберігання овочів (харчоблок); 

- Зроблено косметичний ремонт у харчоблоку; 

- В харчоблоку встановлені додаткові мийки та нові сіфони,перероблені двері та вікна для 

роздачі їжі; 

- Встановлені нові крани  в санвузли (для дівчат та хлопців) 

- Частково відремонтовано паркан , ворота та хвіртки,вхідні стовпи; 

-  Пофарбовані паркан,ворота, хвіртки та вхідні стовпи; 

- Було перероблено з’єднання електричних дротів у розподільчих коробах(холодна зварка); 

- Пофарбовано пожежну дробину(стара будівля); 

- Частково встановлений шифер на кришу старої будівлі; 

- З метою збереження життя учнів та працівників школи був зроблений  покіс  трави у два 

заходи; 

- Встановлені нові крани в систему опалювання(стара будівля); 

- Протягом 2020/2021 навчального року були придбані миючи засоби, матеріали для поточного 

ремонту (клей, цвяхи, лампочки і тощо).  

  

За рахунок державної субвенції Відділом освіти Лисичанської міської ради  

поповнена матеріальна база школи: 

для Нової української школи 1 класу: 

- нові сучасні меблі (парти, стільці, шафа); 

- ноутбук,  БФП; 

- ігрові набори LEGO; 

дидактичні матеріали. 



 для школи було зроблено: 

- для кабінетів природничо-математичного циклу отримали колекції; 

- придбано посуд для шкільної їдальні; 

- було придбано миючі засоби для харчоблоку та шкільного посуду; 

- замінено шафи ПК та пожежні рукава; 

- придбані нові вогнегасники; 

- була проведена щорічна перезарядка старих вогнегасників; 

- проведена вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій горищних покриттів (стара, нова 

будівля); 

- були надані послуги з встановлення та налаштування мережевого обладнання; 

- були надані послуги з ТО автомобіля ГАЗ 5327;  

- для учнів 1-4 класів придбано новорічні подарунки. 

З метою недопущення розповсюдження коронавірусу  COVID-19, для регулярної 

обробки приміщення школи, дезінфекції приладів, посуду, стель, сходів, з метою збереження 

життя учнів та працівників школи за цей період було придбано: 

- дезінфікуючий засіб «Санітаб», «Хлоросан»; 

- дезінфікуючий засіб для обробки рук BIOS;  

- паперові рушники, разові рукавички, захисні щитки, пірометри, медичні маски повсякденні.  

Від компанії USAID від американського народу у школі  було встановлено 6 систем для 

обробки рук із дезінфікуючим засобом «Армадез Плюс». 

  

 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, для спортивного розвитку дитини – 

розкладна сітка для бадмінтону (в комплекті пластикові та пір’яні волани, ракетки), 

аерохокей з тенісною кришкою.  

  

 

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 2020/2021 

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» з обсягом 30 осіб .  

 

V. 

    Протягом 2020/2021 навчального  року додаткову допомогу нам надають:  

- Лисичанський завод «ЛІСПІ»; 

- Обласна психосоматична лікарня м. Привілля; 

- 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 дитини - де батьки  позбавлені батьківських прав,  

3 дитини – сироти,  

1 сім'я – де вихованням дітей займається батько. 

    Так у 2020/2021 н.р. 6 учнів школи, які постраждали внаслідок бойових дій отримували пільгу на  

безкоштовне харчування у їдальні школи.   

      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). 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  

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

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

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

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

2020/2021 10 сімей  3 сім' ї  3 під опікою 

 

         У 2020/2021н.р. у школі продовжують навчатися  діти з 3 сімей-переселенців із зони АТО.  

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

бюджетних коштів.    

        Також у школі працює медична та дієтсестра Довбій О.О.,  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 2020/2021 навчальний рік, найчастішим видом травм 

учнів є побутовий травматизм. Побутових травм 10, порівняно з минулим роком, де їх було 3.  

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

серед учителів, учнів та їх батьків.    


