
ЗВІТ КЕРІВНИКА

ПІЩАНСЬКОЇ ІРИНИ ЛЕОНІДІВНИ

директора школи І-ІІІ ступенів № 101

Шевченківського району

м. Києва

за 2020/2021 навчальний рік



Моніторинг якості знань за результатами 

річного оцінювання здобувачів освіти 

2-3 класів
Моніторинг наскрізних умінь 

здобувачів освіти 2-х класів

Моніторинг наскрізних умінь

здобувачів освіти 3-х класів



Кількість здобувачів освіти 2-х класів за рівнями 

навчальних досягнень з української мови

Кількість здобувачів освіти 2-х класів за рівнями 

навчальних досягнень з математики

Кількість здобувачів освіти 3-х класів за рівнями 

навчальних досягнень з української мови

Кількість здобувачів освіти 3-х класів за рівнями 

навчальних досягнень з математики



Моніторинг якості знань за результатами 

річного оцінювання здобувачів освіти

4-11 класи 2020/2021 н.р.



Якість навчання 5-11 класи 2020/2021 н. р.

Середній показник якості навчання - 47,3%



Моніторинг якості знань з української мови

5-11 класи

Середній показник якості навчання - 75%

38



Моніторинг якості знань з математики

5-11 класи

Середній показник - 63%



Моніторинг якості знань з математики

7-11 класи
Середній показник – 56 %



Моніторинг якості знань з англійської мови

5-11 класи 

Середній показник – 71%

43



Моніторинг обліку відвідування занять 

здобувачами освіти за 2020/2021н.р.
Контроль за відвідуванням 

здобувачами освіти школи

відбувається відповідно до:

 Ст. 3 Закону України «Про освіту»,  ст. 

12 «Про загальну середню освіту» 

Постанова Кабінету 

 Міністрів України від 13.09.2017 № 684 

«Про затвердження Порядку ведення 

обліку дітей шкільного віку та учнів» 

 Постанова Кабінету Міністрів України 

від 19.09.2018 №806 «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 13 вересня 2017 р. № 684»

Кількість здобувачів освіти, які 

пропустили навчальні заняття



Кількість 

зд.осв. 

всього

Кількість зд.осв.,які 

пропустили уроки

З поважних 

причин

Через 

хворобу

За сімейними 

обставинами

Через участь в 

конкурсах

Без поважних 

причин

К-сть

зд.осв. 

К-сть

днів

К-сть

зд.осв. 

К-сть

днів

К-сть

зд.осв. 

К-сть

днів

К-сть

зд.осв. 

К-сть

днів

К-сть

зд.осв. 

К-сть

днів

К-сть

зд.осв. 

К-сть

днів

І семестр 568 532 7512 532 7512 218 2557 414 4935 2 20 0 0

ІІ семестр
573 532 5100 532 5100 147 1264 427 3732 9 95 0 0

За рік 573 562 12692 562 12692 270 4506 427 8069 9 115 0 0
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Порівняльний аналіз відвідування здобувачами 

освіти занять за 2019/2020 та 2020/2021 н.р.
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Назва курсу, освітньої платформи

Кількість 

працівників, 

які 

отримали 

сертифікат

и

EDERA (дистанційні та змішані формати) 28

Цифрограм для вчителів 34

На Урок «Використання можливостей «На Урок» для дистанційного 

навчання
17

На Урок « Інтерактивні онлайн тести» 5

Український Світ «Мовний менеджмент в освіті» 5

Освітній хаб міста Києва «Емоційний інтелект» 19

Освітній хаб міста Києва «Персональна ефективність» 16

Освітній хаб міста Києва «Діти покоління Z» 14

Освітній хаб міста Києва «Мистецтво викладання» 16

PROMETEUS «Протидія та попередження булінгу» 15

3D моделювання та 3 D друк 2 2

Національна платформа з цифрової грамотності 12

EDERA «Бери й роби» 14

EDERA «Академічна доброчесність» 18

Стрімтрейн 2

Нова українська школа «Онлайн курс для вчителів початкової школи 3

Ed-Camp 2020 «Школа зараз у світі кризи» 1

Всеукраїнська наукова конференція «Сучасна освіта: методологія, 

теорія, практика»
2

Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні і практичні аспекти 

формування сучасних педагогічних технологій»
2

PROMETEUS «Медіаграмотність для освітян» 5

Всеукраїнська наукова конференція «Компетентності педагогічних 

працівників. Різнобічність та ефективність»
2

Розвиток професійних 

компетентностей 

`            педагогів



Атестація педагогічних працівників



Проведення педагогічних рад
Питання, які виносилися 

на педагогічні ради у 

2020/2021 н.р.:

Українське покоління Z

«Zвірята невідомої породи»

Емоційний інтелектПерсональна ефективність

Медіація. Що це і навіщо?



Проведення педагогічних рад

Безпечне і здорове  освітнє середовище у новій українській школі

Освітнє середовище
Система оцінювання

Педагогічна діяльність
Управлінські процеси

Лайфхаки під час 

дистанційного навчання

Критичне мислення 

– виклик часу



Дослідно - експериментальна робота в 

закладі освіти
«Розбудова 

інформаційно-освітнього 

середовища закладу 

загальної середньої 

освіти на основі 

використання системи 

управління дистанційним 

навчанням»



Дистанційне навчання

Проведення 

відеоконференцій  з 

використанням Zoom

Уроки з використанням 

Ed Era Books

Learning Apps

Edukation Era

Online Test Pad

KMMEDIA ED PROFI

Kahoot



Дистанційне навчання     
власні сторінки у facebook та 

YouTube канали вчителів



Дистанційна 

проєктна 

діяльність, 

виховні заходи

Дистанційні 

години спілкування

До Дня космонавтики

«Україна космічна держава»

Районний

творчий захід



Моніторинг кадрового забезпечення закладу освіти 

за результатами атестації педагогічних працівників



Здобутки і досягнення здобувачів освіти

ІІІ Всеукраїнський учнівський конкурс 

наукових есе «Публічне управління 

в історії української держави»

у секції «Мистецтвознавство»:

ІІІ місце - Бідюк Данііл Олегович

у секції «Біологі я людини »

ІІІ місце - Бондар Марина

у секції «Валеологія»

ІІІ місце - Жердєва Софія

Переможці ІІ (міського) етапу

Всеукраїнського конкурсу- захисту науково дослідних

робіт Малої академії наук України

у секції «Українська література»: 

І місце - Гасанов Емін Джейхунович

ІІ місце - Нощенко Ольга Максимівна

ІІІ місце - Лук'яненко Олена Олегівна



Участь у конкурсах та олімпіадах

Переможці Міжнародного 

освітнього конкурсу  «Олімпіс-

2020» , «Олімпіс-2021» (3 класи)

Олімпіада сайту «На урок» (4-А, 4 –Б класи)

Осіння олімпіада сайту «На урок» (2 –А клас)
(68 грамот,213 дипломів з анг.мови, матем укр.мови, інформат.)



Участь у конкурсах,проєктах,турнірах

Участь у фотоконкурсі у рамках акції

«16 днів проти насильства»

Перемога у Всеукраїнському конкурсі 

відеоробіт в рамках національного 

проєкту «Безпечна країна»

Участь у шаховому 

турнірі «Золота 

тура»

Участь у районному 

творчому  проєкті 

«І все-таки до 

тебе думка лине!»

Участь у районному

творчому проєкті 

«Shevchenko`s Art Promenade»



Участь у конкурсах та олімпіадах

Участь у V Всеукраїнській 

акції «Happy Гав для Сірка»

та проведення

Міжнародного уроку доброти

Участь та призові місця у 

Всеукраїнському конкурсі фото та відеоробіт 

«Lime. Go to read!»



Моніторинг динаміки кількості призерів

ІІ (міського етапу) 

Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів членів КПНЗ 

«Київська Мала Академія Наук Учнівської молоді»

2

4
3

6
5

7

2015/2016 н.р. 2016/2017 н.р. 2017/2018 н.р. 2018/2019 н.р. 2019/2020 н.р. 2020/2021 н.р.



Предметні тижні

Тиждень історії

Природничо-математичний тиждень

Тиждень мистецтва



Предметні тижні

Тиждень англійської

мови

Тиждень читання у голос

Тиждень  

української  мови 

та літератури



Проєктна діяльність

Уроки 

Медіаграмотності

STEAM  TIME

HAPPY UKRAINE



«STEAM-проєкти: ЗD-моделювання та ЗD-друк»



Районні просвітницькі проєкти

Пілотний проєкт

«Шкільна 

Медіація»

«І4» - Інформація-Інтелект-Інновації-Інтеграція

«Школа підприємництва 

та фінансової грамотності»



Районні просвітницькі проєкти

«Моє тіло – моє діло»

«Здоров`я – це стиль життя»



Формування компетентностей здобувачів 

освіти початкових класів

Інсценізація казки «Кривенька качечка»

(3 – Б клас)

І ( шкільний) етап

Міжнародного конкурсу

ім.П.Яцика (3-4 класи)

Ранкова зустріч. 

Обін враженнями 

«Моя мрія»

Комунікативна

компетентність



Компетентнісний підхід у викладанні математики

Навчальний проєкт  «Секрети   

таблиці множення» (3 –Б)

Навчальний проєкт 

«Досліджуємо масу 

предметів» (3-А)

Навчальний проєкт «Мій бюджет»

Навчальний проєкт 

«Задачі навколо нас»



Компетентності 

у галузі технологій

Гурток «Робототехніка» 

(керівник Іванова О.В.)

Гурток «Орігамі» ( керівник КризськаТ.М. )

Компетентності 

у галузі 

природничих наук

Досліджуємо океан 

(4-А, 4-Б)

Вивчаємо властивості води 

та кругообіг води в природі (2-Б)



Досліджуємо світ

Міні-проєкт

«Вареники-

українська страва»

Проєкт «Пізнаємо Україну»

Гра «Органи чуттів»

Проєкт  «Гордість  країни»



Фінансова грамотність

Участь у грі з фінансової 

грамотності  «Cash flow»

Співпраця з благодійним проєктом 

з «Фінансової грамотності» 

від Rotary Club Kyiv International



Правове і превентивне виховання

Всесвітній День 

боротьби зі СНІДом

Акція «16 днів проти 

насильства»

Міжнародний день відмови

від паління (No Smoking Day)



Розвиваючі,

Інтелектуальні,

науково-дослідні 

гуртки

Гурткова робота

Робототехніка

Біологія людини засобами 

STEM - освіти Speaking club

Дебати



Гурткова робота

Мистецькі 

гуртки

Мистецтво
Орігамі



Учнівське самоврядування



Робота команди 

учнівського 

самоврядування



Конкурс-виставка осінніх 

композицій «Дари осені»

День Святого

Миколая

8 березня

День вчителя

Загальношкільні заходи



Відзначення пам’ятних дат

150 річчя Лесі Українки

Шевченківські дні

День пам’яті та примирення

День Соборності України



День Героїв Небесної Сотні
День Захисника України

Національно-патріотичне виховання

День пам’яті жертв 

голодомору

Бій під Крутами



Національно-патріотичне 

виховання

Всесвітній День вишиванки

День Гідності та СвободиДень Української мови та писемності



День Європи в Україні

Громадянське виховання

Річниця 

Чорнобильської трагедії

Роковини трагедії

У Бабиному Яру

День рідної мови



Безпека життєдіяльності

Безпечний інтернет

Місячник 

«Увага! Діти на 

дорозі!»

Пожежна безпека

Проведення 

«Європейського 

тижня мобільності»



Благодійна акція 

«Допомога притулку для 

тварин  «SOS Animals»

Урок до Дня толерантності

Листи підтримки 

захисникам України

Доброчинність, добрі справи

Виготовлення  

шпаківень і дуплянок 

(будиночків для птахів)

Еко-акція 

«Збережи дерево»



УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКОМУ БЮДЖЕТІ КИЄВА 2021

Проєкт «Все буде SMART» 
- 294 840 ГРН

Проєкт «Сучасний 

освітній простір» 

- 1 058 594 ГРН

Проєкт «EVORANK у школі № 101» 
- 100 000 ГРН

Проєкт «Подаруємо 

шанс книжці» 

- 130 200 ГРН



Проєкт «Мольберт»

(закупка мольбертів для 

творчої майстерні)

Проєкт «Кольори у 

шкільні будні»

(канцелярія для 

роботи шкільного 

самоврядвання)

Проєкт 

«Електроніка та ІТ, а саме 3-D»,

(закупка необхідних матеріалів та 

обладнання для друку)

У межах проєкту «EVORANK» серед учнів школи № 101 

пройшов захист дитячих проєктів: «Кольори в шкільні 

будні», «Мольберт», «Електроніка та ІТ, а саме 3-D», 

«Флорбол у нашій школі», «Краса врятує світ», «Сучасна 

бібліотека для сучасної школи»

EVORANK



Проєкт «Сучасна бібліотека для сучасної 

школи»  (закупка нових книг до бібліотеки)

Проєкт «Флорбол у нашій школі» 

(закупка спортивного інвентарю для 

гри «Флорбол»)



Організація харчування

Одноразовим безкоштовним харчуванням 

забезпечено :

• учнів 2 - 4 класів (227 учнів);

• учнів 5 -11 класів  (49 учнів) пільгових 

категорій з них:

- дітей, позбавлених батьківського піклування 

(1 учень);

- дітей з інвалідністю (3 учні);

- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб 

(16 учнів);

- дітей учасників антитерористичної операції, 

осіб яким видано посвідчення бійця–

добровольця, який брав участь у захисті 

територіальної цілісності та державного 

суверенітету на сході України (29 учнів).



Організація харчування

Одноразовим безкоштовним харчуванням 

забезпечено :

• учнів 2 - 4 класів (227 учнів);

• учнів 5 -11 класів  (49 учнів) пільгових 

категорій з них:

- дітей, позбавлених батьківського піклування 

(1 учень);

- дітей з інвалідністю (3 учні);

- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб 

(16 учнів);

- дітей учасників антитерористичної операції, 

осіб яким видано посвідчення бійця–

добровольця, який брав участь у захисті 

територіальної цілісності та державного 

суверенітету на сході України (29 учнів).



Пишаємося нашою школою.

Працюємо із задоволенням.
Залишайтеся з нами. 

Далі буде ще цікавіше!


