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У 2019 р, робота вiддiлу освiти CKarraTcbKo1 MicbKoi ради була направлена на

реалiзацiю з закJIадах освiти вимог Конституцii Украirти, Законiв Украiни < Про

ocBiTy> , < Про загальЕу середню ocBiTy> , < Про дошкiльну ocBiTy> , Про

позаlllк iльну ocBiTy> . Упроловж звiтного перiолу дiяльнiсть вiлдiлу освiти

була спрямована на здiйсненнJI  держtlвноi полiтlжи в гaшузi освiти, збереження

кiлькiсних та якiсrпо<  параметрiв мережi дошкiльних, загальноосвiтнiх

ЕавчЕIJIьнIд( закладiв, створешlя належнpD( умов для ix фуrкцiонуваrпrя i

розвитку, удосконtl,теннrl змiсту навчальновиховного процесу впровадженtul

нових ocBiTHix технологiй, розвиток здiбностей дiтей i пiдriткЬ, пiдвищеншо

црестюку професiй вчL{ TeJuI . Алмiнiстраuiя та педагогiчнi колективи Bcix

закладiв [ раIsовчlли над пiдвrдr{ енrrям якостi ocBiTHix послуг, забезпечення

кожцiй дитинi рiвного достуtry до якiсноi освiти.

Вiддiл освiти Скалатськоi MicbKoi ради пращо€ за Планом роботи вrддiлу

освiти.

Мережа ocBiTнix закладiв Ска..,rатськоi MicbKoi ради дода€ться

 додаток l (заклади ЗЗСО);

 додаток 2 (заклади ЗДО);

 додаток 3 (заклади ЗПО).

Методична робота
ПраIпос 16 методистiв:  З  по l ставцi, 1 по 0,5 ст.!вки, 3  по 0,10 ставки,

9  по 0,25 ст.Iвки.

Методичний супровiд освiтнього процесу
Праrчое 27 методичних об'еднань вчителiв  предметн_rлсiв.

За 20l9 piK було проведено:

/  Монiториrгове дослiдкення вивченI tJl стану виклад { lя та рiвня
навчlulьних досягнень учнiв з базових предметiв ( ГПД, нацiонально 

патрiотичне BI ,D(oBaHIu{  в старшах кJIасах, } .кpaiнcbкa мова в початковID(

KJIacEtx , географiя , дошкiльне вихованIUI , фiзшlне виховшпrя).

/  BceyKpaiTrcbKi олiмпiади з базових н{ 1вчаJIьнID( прелметiв( I ,П,I I I  етаГr);

/  I , Щ I I I  етали Мiжнародного конк} ?су з yKpaiHcbKoi мови iM. П. Яцша,
М iжнаролного мовнолiтерат} рного конкурсу yrHiBcbKoi та студеrпсько'i

молодi iMeHi Тараса Шевченка;
/  1, il етапи Kolfltypcy пошуковID( та lrауководослiдницьких робiт

В ceyKpaHcbKoi красзнавчоi експеддщii yrHiBcbKoi молодi < Моя Батькiвщlл;а

 YKpaiHa> ;

/  Фестива.,ть колядок та конкурс духовноi пiснi;
r' Bci етагrи Kolпrypcy екологiчЕих агiтбригад;
/  Bci етапи фестива.,,токо} курсу < Замiсть ялинкизимовий букет> ;

/  Bci етаги вiйськовопатрiотичноi дитячоюнаlФкоi гри < Сокiл (Джура)> ,



(КозачатФ);

/  Bci заходи з фiзичного вI rховЕlння;

r' 8 квiтня 2019 року на базi Скалатськоi ЗоШ I ш ст. проведено засiдатпrя

обласноi школи вчителя початкових класiв < Формування основних

компетентностей yrHiB через tктивiзацiю пiзнавальноi дiяльностi> , 11

червIut 2019 року обласIей семiнарпрактикум вчителiв xiMii опорнлж

закладiв освiти < ВикористанIл прогр€lJ\ { ного забезпечення KMultiLAB 4>  та

чифровоi лабораторii < Einstein>  на уроках xiMii> > .

/  Здiйснено методичrплй супровiд ДПА в ЗЗСо та ЗНо.

Заходiв методичfiого
знз Захо.щ.l

обласного

рiвня

Семiнари
практшýаrи

Треrrrrги Творчi
гругtrl

Круглi
столI1

майстер
кJIаси

Всього

Колодiiвська ЗОШ I I I I  ст. з 3

Магдалiвська ЗОШ I I I I  ст, 1 1

остап'iвська ЗоШ I I I I  ст. 4 1

Скалатська ЗоШ I I I I  ст, 2 J l 6

Староскматська ЗОШ I JI I  ст 2 1 3

Городниька ЗОШ I I I  ст. 1 1

Кривенська ЗОШ 1J I  ст,

Новосiлкiвська ЗоШ I  1I  ст 2 1 l 4

Подiльський НВК
Полупанiвська ЗОШ I I I  ст з 1 4

ка,,1атс ький БШ 1 ) 3

Скапатський З,ЩО 1 1
1

Цовосiлкiвський З.ЩО 1 1

На базi МК 2 1 4 7

Монiтопинг Dезyльтативностi I I 2019 20 н.
м ЗОШ I Ш ступенiв .Щиплом

I
стчпеня

.Щиплом
tr

ступеня

,Щиплом IП
сryпеня

Загальна
кiлькigгь

Мiсце

2О192020 н.р 20l92020 н.р 20192020 н.р 20192020 н.р

1, Колодiiвська 0 1 4 5 Iч
2, Магдалiвська 0 2 5

,7 I I I
з остап'iвська l 1 з { I v
4 ска,татська 4 11 1з 28 I

5 Староскалатська J 11 6 20 lI
ЗОШ I I I  стчпенiв

6, Городницька 0 2 2 4 I v
7, Кривенська 1 1 J 5 111

8, новосiлкiвська 4 4 4 12 I

9 Подiльський НВК
к ЗОШ I I I  ст  ДtВ>

0 l 4 5 uI

i0. Полупанiвська 0 J 6 9 п
Всього 13 37 50 t00
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ЗОВНIШНЕ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦIНЮВАННЯ 2019 р.

ззсо 20182019 н.р

Колодiiвська 3 мiсце в оТГ

Магдаrriвська 4 мiсце в оТГ

остап iBcbka 5 мiсце в оТГ

скалатська 1 шriсце в отг

Староскапатська 2 мiсце в оТГ

4



ЗНО по роках (рейтинг серед шкiл областi)

зоо

,2оlа
2о19

Ма.далiвська Остап'lвсь* а
зоLlJ l lll ст зош 1_1ll ст

ВсеукраIнський конкурс " Учитель року.2019"
I Iа пiлставi рiпlсtп, фахtrвlп ;K1lli копкl,рст < с} 'чlпt,rь ptlK1 ] 0 l 9ll

 в HoMiHaltii < OcHoBlI  хlоров'я)) вчlпс,Iь HoBoci,rKiBcbKoI  Зопт I п
1,1аршл.rон ,\ в,lрiй 'I  алейовшч посiв I I  rt icцel

в нсlмiнацii < За.хltст Вiтчltзнrl>  вцrrе:ь
Магдапiвськоi JОШ I_1lI  ст.

\ lrtзтр lllrсш.tь lвшltовltч  I t мiсцс

в tloM il laцil < Гсогрпфiяll в,tllтепькп географiт

Остап'iвськоi ЗОlI I  I Ш сц,пt,нiв
Шплк I  аннш Iвпнlвнд  lll мiсцtl

} 'пролошri Jx poкiB у KoшK} * pci в,lяло ),rI  crb ll
якi шrrcfullt t lplt luBi rriсця в | l t lrrпi кOшкур(t,

Належну робоry по пiдготовцi KoHKypcaHTiB провели працiвники

методичного кабiнету вiддiлу освiти СкалатськоТ Micbкoi ради Гелета З.С.,
Журавель О.П.

llc.]  l



ВсеукраiЪський копкурс (УчитеJtь року202D>
На пiдставi рiшень фахового журi конкурсу < Учитель року 

вtIитель початковI ]D( класiв Новосiлкiвськоi ЗОШ I   I I  ст. Гуruеr+ ок

Петрiвна i I  етапi Kolflrypcy отримЕца I I  мiсце.

2020> ,

Любов

Робота з обдарованими дiтьми
Методlтчн шй кабiнет праlIював над пiдвlд: Iенrrям ролi вчrгеля в роботi з

обдароваrпrми дiтьми. Робота з обдароваI rими дiтьми  важливлй напрямок у
дiяльностi ocвiтEix закладiв. З метою створенtш умов для пiдтримки

обдарованоi

молодi. розврfтку ix itпелектуапьного i творчого потеrпriалу учнi шкiл громади

зirл)дilJ.I  ися до yracTi у iнгелектуальtlих змаганнях,олiмпiадах, творчlD(

конкурс€ж та фестrвапях, форумах. Проведено l червrrя свято дJuI  обдароваrпо<

дiтей < Зоряний олiмп> ( прrвiтання i нагородкення).

Педагогiчнi колективи громади разом з методиttним кабiнетом праlцовали

шriдно i досягли гарнlо( результатiв:
 102 учнi стtLIи переможцями i призерами I I  етагry Всеукраiнських олiмпiад

з базових предметiв;

 2 y.rHiB  прlrзерrr I I I  етапу BceyKpaiHcbюrx олiмпiад з базовrл<  предметiв;

 2 уsнiв  призери всеукраiнського та обласного KotlKypciB екологiчного,

образотворчого сцрямув€lнь;

 4 щнi  переможцi обласrшх спортивних змагtlнь;

 19 yrHiB  переможцi i призери I I  етапу VI I  Мiжнародного мовно

лiтературного конкурсу учнiвськоi та студентськоi молодi iMeHi Тараса

Шевчеrжа;

 9 учнiв  переможцi i призери I I  етапу VI I  Мiжнародного конкурсу з

yKpaiHcbKoi мови iMeHi Петра ЯIцака;



 З виховаяцiв Скаrrатського будинку школярiв  переможцi обласних,

BceyKpaiHcbKlo<  коrп< урс i в;

 Команда Городнrлдькоi ЗОШ I I I  ст.  I I  мiсце в обласному Kormypci

екологiчнrл<  агiтбригад;

 Колектив Городrrиlъкоi ЗОШ I П ст I I I  мiсце в обласному KoHKypci

д} D(овноi пicнi;

 Команда Городнlпркоi ЗОШ I I I  ст,  I I  мiсце в обласних змаганI fiх з

мiнiфутболу;

 Комаrца Скалатськоi ЗОШ lШ ст.  ПI  мiсце в обласних змагаЕнJIх з

футболу <  Шкiряний м'яч> .

Пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних кадрiв громади

1. Методкабiнет спiвпраrцовав iз ТОКIППО щодо пйвищення квалiфiкацii

педагогiчних ка,цliв громади. пiдвtllленrrя управлiнського рiвня керiвникiв

закладiв освiти у сучасних умовах.
2, Методичним кабiнетом був розроблений графiк заiзду слухачiв на навчання в

Тернопiльський обласний комунальний iнстtтгут пiслядтпломноi педагогiчноi

освiти на 20l9piK;

З. 52 педагогiчнi прачiвники навчаlrися (навчаються) на курсах пiдвицентlя

квалiфiкацii;

4. 43 педагогiчних прачiвн икi в в iдвiда_lrи навчаннятрен i нги :

5. 1 б педагогiв, з числа керiвникiв МО, вчителiв та класнLD( керiвникiв 1 l
класiв, пройшrли нЕlвчЕlнI fi як тренери, та спiльно з методистами проведуть

нzlвч.Iннll дrя ycix вчителiв у серпнi 2019 року;
6 Працiвlлшси МК здiйсrповаlrи коордшrацiю KypcoBoi передпiготовки

педагогiчгпо<  прачi вник i в,

Атестацiя педагогiчних працiвникiв

Всього в ttьoмy нЕIвч.шьному роцi на Bci види категорiй та розрялiв
атестувчIлося 59 педпрацiвлппсiв ( 55 в черговому порядку та 4  позачергово). З

них  49 вчrлтелiв (20% ), 4 керiвtтиttи гурткiв СБШ (27% ), l методист СБШ
(l00% ),4 вrо< ователi Д]З (l1% ),1 музичний керiвник ДНЗ (l00 % ). На
вiдповiднiсть заlhrанiй посадi було проатестовано 8 керiвrпп< iв закладiв освiти 
4 директори ЗЗСО (40% ), 2 заступнtшси (15% ),2 завiдуъачi ДНЗ (20% ).

I з проатестованих педпратI iвникiв 54 мшоть вищу пед.гогiчну ocBiTy та 5 
середню спецiальну ocBiTy. Педагогiчнi працiвники, якi атестувалися в 2018

2019 н.р. забезпеченi курсами пiдвищення квалiфiкацii по свосму фаху.
За резу.штатами атестацii визн€lно т!lкими, що вiдповiдають ранiше



присвоенiй квшriфiкацiйнiй категорiI :

 < спефалiст вищоi категорii>   21 чол.

 < спецiалiст першоi категорii>   l чол,

Присвоена квалiфiкацiйна категорiя:

 < спецiалiст вищоi категорii>   l l чол.

 < спецiалiст першоi категорii> >   4 чол,

 < спецiалiст дру,оi категорii>   l1 чол.

Визнано т€кими. що вiдповiдають ptlнime встановленим тарифним

розрядам  l0 чол.

Присвоенi педагогiч Hi званI IJI  :

 < старшшi учитель)):   б чоловiк

Визнано такими, що вИповiдають ранiше присво€ному rrедчгогiчному
звtlнню (старшIй r{ итель)  8 1^ лrтгелiв, < керiвник г} ртка  методист>  l

Атестацiйною комiсiсю в УОН ТОДА на вiдповiднiсть ранiше присвоенiй
квалiфiкацiйнiй категорii < спецiалiст вищоI  категорii>  був атестований
один методист МК вiццiлу освiти.

великогаiъською отгСпiвпраця



.Щошкiльна ocBiTa
Першочерговою задачею фуtжцiонувшltrя закладiв дошкiльноi освiти с

забезпечення цiлiсного розвитку дrIтини, ii фiзичних iкгелектуа.,rьнrос, творчих

здiбностей шляхом вI ,D(овtlння, навч!lння, соцiаlriзацii та формувшrня
необхiдtл,tх життсвих нilвичок, дотриман ня державнtD( станлартiв у галузi

дошкiльноi освiти.

OcHoBHi завдання якi вирiшlтоться у дошкiльнiй ocBiTi, полягаlють у
створеншI  ошгимаJIьцих умов длrI  отримашuI  дiтьми вйповiдного BiKy якiсноi

освiти в межах державних вимог ло змiсту, рiвня i обсягу дошкiльноi освiти та з

урЕLхування загшtтiв батькi в.

Законом Украi'rшл передбачено обов'язковiсть дошкiльноi освiти дiтей
старшого BiKy. ! iти 5 рiчного BiKy вiдвiлують пiдготовчу гругry,

Головною метою роботи дошкiльного закJIаду е забезпеченrrя реаrriзацii
права громадян на здобуття дошкiльноi освiти, задоволеннJI  потреб громадян у
наглядi, доглядi та оздоровленнi дiтей, створешш умов длrI  ix фiзичного,

розумового та д} D(овного розвитку.
Грщrовi прrлчriщеrпrя ЗЩО забезпеченi мебдями та iгровим обладнанням,

м€lють с} л{ асний irпep'cp. Розвивальне середовише дитячого садка вiдповiдас

irrновацiйнlтм вимог€lм та оргЕlнiзовано з урi} хуванням itпepeciB дiтей та ix

вiковим особллшостям: cTBopeHi комфортнi, спрrrятливi р{ ови для розвитку
вихованцiв в самостiйнiй та спiльнiй дiяльностi.

.Щля занять дiтей cTBopeHi yci умови, а саме. обладншri Bci примiщення:

 музичнi зали,

 навчальнi кiмнати,

 харчоблоки;

 роздягаJIки;
 спальнi,

 iгровi вуличнi майдаrтч ш< и:

 кiмнати дJuI  медLт.Iних працiвникiв ( Колодiiвський ЗДО, Скалатський

здо)
Проектно пристосован им прим iщен ням вйповiдають :

 Скалатський ЗДО;

 Колодiiвський ЗДО;

 Полупшriвський З,ЩО;

 Горолничькtй З.ЩО.

Два заклади З.ЩО розмiщенi у лвох ЗЗСО:

 Остап'iвсьrстй З!О ;

 Подiльський НВК.

,,Щошкiльнi заклади здiйсr* оють свою дiяльнiсть вйповiдно до рiчного гшану,

який складаеться на навчальrий piK.



Персонаrr дошкiльнюr закладiв, наповнешй згiдно штатного розпису.
Однак, зzL.Iишаеться невирiшеною проблема забезпечення закладiв

дошкiльноi освiти квалiфiкованими кадрами.

Фаховий piBerTb педагогiчних кадрiв, забезпечусться безперервною

системою пiдвлпценrя квалiфiкаrrii педагогiч r* rх кадрЬ на piBHi лошкiльного
ЗаКЛаДУ. шляхоМ вiлвiлуваrъ педагогtlми м етодиq н ло<  об'сднаrъ, KypciB
пiдвищення ква_,riфiкачii на базi ТокIППо м. Тернопiль,

Керуточись основними положеннlIми нормативних докумеrпiв, якi
визнач€tють сrrасну з(конодавчу базу i методичне забезпеченrrя дошкiльноi
освiти та плtlном роботи на 20182019 навчапьний piK, колективи закладiв

зосереджувtьти увЕгу на rrошук огпимaшьнIо( засобiв нilвчаншI  та вихованюI

дiтей з метою реалiзацii прiорrгетнlп( завдitнь, визначенIж на ocHoBi ана.,riзу

роботи дошкiльного закJIаду:

 формування гармонiйного розвитку особлrстостi та реа..,тiзацii творчих
потреб: ( Колодiiвський З!О < Подарунок бабусi своiми рук€lми),
Староскаrrатський З.ЩО < Оформленrrя iHTep'cpy> ).

 аналiз роботи з дiтьми по формуванню сенсорно пiзнавальноi та
математиЕ{ ноi компетекгностi:  (Остапiвський ЗЩО < Ми  мапенькi

чомr{ ки), Кривенськлй ЗДО <  Природа та о, Зарубинецькй ЗЩО,

Полупанiвський ЗДО, Новосiлкiвськrй ЗДО, Городrrицьклй ЗДО 
< Ocirшi вернiсажi> ).

 удосконалення роботи мовленневоi компетентностi дитиr* r шляхом
застосув€lння комIшексу методiв та прийомiв в рiзrтих видах дiяльностi
(yci ЗДО громади).

 спрямуванIш роботи на формуваr+ rя здоровоi особистостi через

використаЕIuI  рiзнлп<  форм фiзкультурнооздоровчоi роботи (yci ЗЩО

громади).

 Забезпечешrя настуrпrостi у роботi з€lкJIаду та початковоi' школи в умовах
BID(oBaHIu{  основних засад концепцii (HYI I I> .

У 20l9 роui колектлви закладiв З!О прашовали творчо i вiдловiдально,
Адмiнiстрацiям закладiв вдalлося охопити оперативI lим контролем стан
пiдготовки до н€шча.] .Iьного року, виконаннjI  вимог режиму ЗДО, органiзачii

роботи по безпецi rrоrттедiяльностi учасrrикiв освiтrъого процесу. Пiд час
проведенюI  педрад, ceMiHapiB використовува.,,чися iнтерактивнi мотоди нzвчання

педагогiв:  дискусii, лiловi iгри, впр€tви, тренiнги i iтшlе. Проведення вiдкригlо<

занять стимулюв€rло педагогiв до поглибленого вивчеш{ rI  I Iит€lнь, що
висвiт,повапися. пошуку нестандартних, цiкавих рiшень, а також сприяло

збiльшеrшю самооцittки.

Колектлви створюваI Iи умови дJuI  емоцiйного благополу.лчя дитини
булували нЕlвч.цьну дiяльнiсть у динамiчному режимi, використовува.ли рiзнi
спецiальнi оздоровчi заходи.



Монiторlпг рiвня засвоення вимог базовоi програми Bcix вiковrлr груп €

основним покilзником педагогiв та усього колективу в цiлому. За результатами

дiагностиrtи дошкiльникiв по осво€нню програми < ,.Щtатино piBeHb знань дiтей

вiдповiдас вимогЕlм дшlоi програми. Проаналiзувавши знання дiтей, якi

вiдвiдують l клас, можна зробlrги висновок, що дiти мають високий та

достатнiй piBerrb успiшностi.

Матерiальнотехнiчне забезпечення.

У продовж 2019 року покращилося матерiатtьнотехнiчне забезпечення

ЗЩО, за кошти мiсцевого бюджету:

 зроблено косметичнi ремонти примiщень закладу;

 встtlновлено 2 iгрових майданчrжи (Скалатський ЗДО, Колодiiвський

ЗДо);

 встановлено брутсiвку у закладах (Колодiiвський З!О);
 придбано ноlтбуки 3 штуки (Зарубинецький ЗДО, Крвенський здо,

Староскалатсьюй ЗЩО);

 комIшекти постiльноI  бiлизrш  l20 штук (СкалатськIй З!О),
 подушки 120 штук (Скалатськtй ЗДО);

 полотенця 120 штук (Скалатський ЗЩО);

 lýl(oнHe приладдя:

 електричнi пллтги 2 штуки;

 комIшекти столового посуду (тарiлки,  60 rrrг., ложки  60 шт.,)

 ваI Iно;

 фарба.

Забезпеченrrя матерiальнотехнiчною базою цроводиться за ра,хунок
копrтiв мiсцевого бюдкету, спонсорських копrгiв.

зАк] IАди зАгАльноi cBpBHboi освrти
Концегrтуальнrши засадЕlми реформуванrrям середtъоi освiти < НУШ>

передбачено формування творчоi особистостi дитини, здатноi самостiйно

долати проблеми повсякденного життя, вибиратп шлях подальшого навчilнIш,

вiдповiдно до cBoiT здiбностей та irrTepeciB. Мережа ЗЗСО вiддiлу освiти

Скалатськоi MicbKor ради вiдповiдас потребам i загпrгам здобрачiв ocBiTHix

посл} т та громади. Навчш* rя у закJIадiж органiзовано за I0,Iасною, груповою,

irцrдiдуальною, irrкшозивною формаrли навчaIння. Створення опорного зalкJIаду

на базi Ска,чатськоi ЗОШ I IП ст., дозвоJuI€ пiдвищ'лпи якiсть навчаттня та дас

можлlшiсть краше сформувати ключовi та прелметнi компетеrггностi y^ IHiB.

Метою вrл< овноi роботи в зЕIкJIад.Lк е формування громадянина Украiни 
цосiя цiнностей та загtцьнолюдськID( надбаrъ. Головr* тм завданшIм €

1] .



нацlонtLI IьнопатрlотиtIне вихованI fi молод1 Еа засадatх загальнолюдськIФq

культурних, громадянськрLх цiнностей.

Прiоритеттпами напрямками формуванrrя гармонiйно розвrшеноi
HarlioHarrbHo свiдомоi особистостi , здатноi до сitморозвитку, надiленоi

глибокою громадяЕською вiдповiдальнiстю, високими духовними якостями,

родинними та патрiотичними почуттями.

Вш< овна робота передбачала реапiзацiю настуI Iних завдань:

 формуванrrя в ylHiB правовоi свИомостi, BlD(oBaHI lJI  громадськоi

вiдповiдальностi, культури поведirки та свiдомоi дисrцтплiни;

 в I ,Lxo BulH ня вiдловiдального стЕIвленнJI  до нtlвчilн кя та до праrri,

розширенюI  кругозору й пiдготовка до свiдомого вибору професii;

 формування в y^ rHiB естетичI lоi культ} ри, розвитку умirъ створювати

прекрасЕе нtlвколо себе, розвиток художнiх здiбностей i Ta.,,TarrTiB дiтей;
 вю(овання в y^ lHiB полiтlтчноi свiдомостi, розвиток суспiльноi активностi.

.Щля реалiзацii цих завдань у закJIадах розроблений I ] I IaH виховноi роботи,

що охоI Iив yci напрямки BLD(oBaHI IJI .

Було систематизовtlно органiзацiю та } пlасть у кЕtлендарних, традицiйнюt,

шкiльtмх свята,х, KoнK} pcarx_ зЕIходчlх шо до змiцненtlя моральностi та

утв ердженI IJI  здорового способу життя.

Формами органiзацii виховноi дiяльностi були:

 тралшriйнi yKpaiHcbKi свята: < Свято Мrколая> , < Козаr{ ькi розваги);
 тематичнi вист.lвки < !ари oceHi> , кСвято урожчlю> , мfu'rюнки < Мiй рiдrпй

крй),
 урок мужностi < Велич безсмертного подвLту)),

 вiдкритi акцii < ПрIdшlов Святи МIжолай> , благодiйнi акцil < Щiти

поможемо дiтям> , < Лист солдатр, зустрiчi з r{ асЕиками бойовю<  дiй на

сходi та волонтерами. дитячi ярмарки:

 виховнi години: < Що ми зна€мо про CHI !> , < Ми за здоровий спосiб

життя)).

У ЗЗСО громади спiвпраrцос трик} тник: дiтибатькивчителi, який дас
моясrивiсть бiльш ефективноi дiевоi органiзацii школярiв та сприrI€

формуванrтю демократичних традицiй мiж BciMa членами urкiльного

с€lп4оврядраI rня.

Учнiвське сilмоврядувантlя забезпечуе дитинi прЕrво на свободу вибору

цiнноi позшI ii, формуе установку на подол€tнIш дисгармонii в досвiдi, поведirщi,

спiлкуваrшi, дйльностi, спршIс зryртуванню шкiлБного колективу, розвитку
громадськоi думки, формуваrлло в yrHiB органiзаторськrо<  та управлiнськиrх

BMirrb, ефективному входженню в доросле жlтггя. .Щiти ст€lють не пасивними

спостерiгачали життя, а його )цасниками. Ш.пяхом зirJ,Iуrення до роботи в

оргЕlн€tх у^ rнiвського сaIмоврядуванюI  вiдбlъасться пiдготовка активних

громадян держави.



Виховний гrроцес с невiд'емною складовою усього освiтrъого процесу.

IНКЛЮЗИВНА OCBITA

Важливий напрям 
 

забезпечеrrня належнlD( умов для навчrlння дiтей з

особлrвrдrци освiтнiми потребами. Запровадження iнкгпозивного навчанI lrI

розпочато у 2019 роцi, що створило передумови для irrгегруваrлrя дiтей з

особливими освiтнiми потребами в освiтнiй простiр. Щiтям шкiльного BiKy,

яким рекомеIцовано нiвчанвя за спецiальними програмами, за вибором батькiв

органiзовано iндивiдуальну форму навчанIш, iнклюзивну ocBiTy, навчаннJI  у
спецiальtпах зitкладах.

У 2019 роцi на базi трьох закладiв освiти Скалатськоi MicbKoi ради було

з€rпроваджено iнкшозивну ocBiTy, а czlMe: Новосiлкiвська ЗОШ I I I  ст.

KprBeHcbKa ЗОШ I I I  ст., Подiльський НВК.

Впровадження Копцепцii I IoBoi украiЪськоi школи
в ЗЗСО вiддiлу освiти Скалатськоi MicbKoi ради

Коrщепцiя HoBoi yKpaiHcbKoi шI оли cTapTyBEuIa в закладах освiти
Скалатськоi громади з l вересrrя 2018 року,

Д,тя rФого було здiйснено ряд пiдготовчих заходiв:

l. З 2З лютого 20l8 року по lб листопада2019 року вiдбулися чотири етfiIи
навчання по бо годин для вчlлгелiв. якi навчають та булуть навчати 1лlнiв
l класiв HoBoi yKpaiHcbKoi школи.

2. Перенавчаrшя проftппrл 86 вчlтгелiв початкових класiв.

З. Навчашrя проходили на базi Ска,чатськоi ЗОШ I Ш ступенiв пiд
керiвництвом Тихолiз С.Л., методиста вiддiлу освiти, яка с регiональним
тренером НУШ та LEGO Fundation.

4. Одночасно вчrтгелi пройпи онлайн к} ,рс на сайтi edERA, що
пiдтверджено сертифiкатами.

5. Також у грулнi 2019р, перен.rвчанIuI  пройшли lЗ директорiв, завучiв та

завфiлiями, якi вiдловiдають за початкову ocBiTy у ЗЗСО вiллiлу освiти
Скалатськоi MicbKoi рали.

6. На базi Пiдволочиськоi ЗОШ I 1I ]  ст. вiдбулося кущове перенавчЕlнIuI

вчителiв англiйськоi мови (9 вчrтгелiв) та HiMeIpKoi мови (4 вчителя).

З видiленням держilвнtл( кошгiв для НУШ розпочitвся цроцес
комплектуваr+ rя закладiв освiти засобами навчttння вiдповiдно до орiснтовного
перелiку затвердженого наказом MitricTepcTBa освiти i науки J$1021 вiц

1з



13.07.2017р. < Про органiзацiйнi питаI lпя запроваджеЕня КопцепцiiНовоТ

украiпськоi школп у ЗНЗ I  ступепя>

l. Станом на 01.09.2018р.

 держtlвою було видiлено кошти на суму: 474 509 грн.

 з мiсцевого бюджету видiлено: 53 000 грн.

2. Закуплепо:
 учнiвськi парти на суму 181 000 грн,

 дидактиtlнi матерiали  l78 000 грн,

*  комп'ютернутехнiку 109 000 грн.

3. При сприяrшi ТО.ЩА та УОН у 2018 poui отримано мультимедiйнi

комплекси на суму | 98 бZ4 грн. (4 комгtлекги) та мультимедiйне

обладнання дJuI  опорЕого закладу на суму l27 б00 грн.

У 2018 роцi в перший шtас пiшли вчитись 146 ylHiB НУlП, з них 47 
навчасться в опорному закладi.

У 2019 роцi в перший клас пiшли вчитись l34 щнi, з нл,tх 27  у опорному

закладi.

Yci y.rHi Н УLЦ мають можливiсть навчатись в ocBiTrboMy сереловlллi л.,rя"

яке органiзовано вiдповiдно до Методичнrо<  рекомендацiй затвердженIж

пакдзопl МОН ЛЪ283 вiд 23.03.2018р. < < I Iро затвердженпя Методкчннх

рекомепдацiй щодо органiзачli освiтпього простору I IoBoi украiЪськоi
школи>

Навчаrrrrя учнiв l та 2 класiв здiйсrлоеться вiдповiдно Нового ,Щерлсавного

Стшrдарту та TlпtoBoi освiттъоi прогрilми О.Я.Савчеrко.

Yci } "rHi 1 та 2 класiв HYILI  забезпеченi новими пiдручниками в I Iовному

обсязi,

Здiйсгпосться заохоченнJI  педагогiчних прачiвниlсiв, якi навчають 1лtнiвl та

2класiв НУШ у розмiрi 20%  престлокностi вiд заробiтноi п_ltати.

Iнформацiя цро впровадженttя Нового,Щержавного стандарту початковоi

освiти висвiтJIю€ться на офiцiйному сайгi та сайгах ЗЗСО вiддiлу освiти

Ска.,rатськоi MicbKoi ради.
Створено базу консультативномgтодиtlного супроводу HoBoi yKpaiHcbKoi

школи.

Забезпечено науковометодичний супровiд формувального оцiтповаrтrrя

I I ,Iвчaшьних досягнень yrHiB початковоi школи.

невiд'смною

IНФОРМАТИЗАЦIЯ
скJIадовою iнформатrвацii освiти е iнформацiя

загальноосвiтнiх навчальrrих закладiв. Вона мас охопити Bci напрямки та сфери

дiяльностi учнiв, у"rителiв. керiвнlлсiв нЕtвчalльних закладiв та установ i суттсво

вIшиl{ ути на змiст, органiзацiйнi форми та методи нilвчанIul та управлiнI rя

14



Еавчirпьнопiзнавальною дiяльнiстю, Iнформатшацй навчапьного процесу

передбачас cTBopeHHJl, впровадження i розвиток комI Iютерноорiснтовоного

навчiшьного середовища на ocHoBi iнформацiйнюс систем, мереж, pecypciB,

побудованlо<  на фунтi застосувЕIнrш cy{ acнoi обчислювапьноi i
телекомун iкачiй Hoi технiки.

Головною метою iнформатизацii ЗЗСО навч€Iльних закладiв е пiдготовка

пiдростшочого поколir+ rя до повноцiнноi гшliдноi жлтгтедiяльностi в

iнформатизованому суспiльствi. п iдвиrцешlя якостi, лоступностi та

ефективностi освiти. Решiзацiя мети передбача€ досягненюI  основних зilвдatнь.

На irrгернетизацiю в навчальних зЕlкJlадtlх було видiлено у 2019 poui 
389 400 грн. з державного бюджету. А також за сцрияшu{  прогрilми DOBRE
було доставлено у зЕrкJIади громади мультrпледiЁпri комплекси на суму 4l0 тис.

!.гrя KiMHaT фiнансовоТ грамотностi. що дас моrютивiсть удосконfuтити систему

пiдготовки в подtlJIьшому вибору професii.

ШКIЛЬНИЙ АВТОБУС
Парк шкiльtштх автобусiв налiчус три одиницi. У 2019 роцi органiзовано

пiлвiз злобрачiв освiти та педагогiчних прачiвrrикiв на l00 вiдсоткiв.

Затверджено 3 маршрути шкiльних автобусiв:

 СкалатЗарубинчiСкапат;
 Скалат  Поплави  CKa_llaT;

 СкалатПолупанiвка Скалат.

На пiдтримку технiчного стану шкiльнrл<  автобусiв, а т€кож запрчtвка,

здiйсr* осться за рахунок мiсцевого бюджету

ФII IАНСУВАННЯ ГАЛУЗI  ОСВIТИ CKAJIATCьKOI  MICЬKOI  РАДИ

Освiтня субвенцiя  27043800 грн.

 27129622rрн.

мiсцевий бюджет  l6809560 грн.

предметц матерiа_,rи, обладншrня  1208295 грн.

комунальнi  5007l50 грн.

посл} ти  626152 rрн.

 436505 грн.

харчрtl} GIя  l2З l598 грн.
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