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Пріоритети діяльності 
школи

Головною метою освітньої діяльності закладу є всебічний 
розвиток людини як особистості та найвищої цінності 
суспільства. 

Досягти даної мети можна, забезпечивши високий рівень якості 
освіти. При розбудові внутрішньої системи забезпечення якості ми 
спираємось на такі принципи:

-дитиноцентризм
-автономія закладу освіти
-ціліснісність системи управління якістю
-постійне вдосконалення
-вплив зовнішніх чинників
-гнучкість і адаптивність



Комунальний заклад 
«Середня загальноосвітня школа №23»

Кам’янської міської ради

«Створення системи 
шкільної медіаосвіти 
на основі принципів  

наскрізного навчання»

«Успішні батьки – 
щасливі діти»

Формуємо  ключові 
компетентності 

учнів

знання

уміння

ставлення

життєві
навички

Реалізація освітньої 
траєкторії учня

Впроваджуємо систему 
науково-методичного 

супроводу
 професійної компетентності 

педагогічних працівників

створення оптимальних 
педагогічних умов для 

самореалізації 
індивідуального розвитку 

особистості

визначення школи 
важливим фактором 

гуманізації громадських 
відношень

розвиток активної 
життєвої позиції у 
педагогів та учнів

Головна мета
 розвитку закладу



Класи 1-а 1-б 2-а 2-б 3-а 3-б 4-а 4-б 1-4 5-а 5-б 6-а 6-б 7-а 7-б 8 9-а 9-б 5-9 10 11 10-1
1

1-11 ГПД

кількість 
класів

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 2 19 2 ст.

учнів 30 29 27 28 33 28 31 31 237 31 32 30 29 33 32 32 29 29 277 35 33 68 582 90

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у комунальному закладі

«Середня загальноосвітня школа № 23» Кам'янської міської ради

Дніпропетровської області

станом на 01.04.2020

Ліцензований обсяг осіб - 600

Фактична кількість осіб станом на 01.04.2020 р. – 582

Мережа класів КЗ «СЗШ № 23» на 2019-2020 н.р.

на 01.04.2020

 



Створення освітнього 
середовища



Кількісні і якісні показники кадрового забезпечення 
освітньої діяльності  в 2019 - 2020 н.р.

Успішність реалізації численних завдань, які поставлені перед 
освітянами сьогоденням, у більшій мірі залежить від професіоналізму 
та майстерності  вчителя, адже  ключову роль у системі освіти 
надано педагогу. Кадрова політика закладу має позитивні тенденції.

Педагогічний колектив школи  налічує 34 особи, з них 29 вчителів,
1-бібліотекар, 1-  вихователь ГПД, 1- соціальний педагог, 1-
педагог організатор, 1 – практичний психолог , 29 вчителів 
мають вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста, магістра. 
Розподіл вчителів за освітнім рівнем

Кваліфікаційний рівень:
·        вища категорія - 22;
·        1 категорія – 2
·        2 категорія -3,
·        спеціаліст-2

Педагогічні звання мають 15 освітян, з них -10 вчитель - методист,
6 - старший учитель.
Педагоги школи творчо спрямовують свою практичну діяльність на 
реалізацію суспільних функцій навчання та виховання, гуманізацію 
відносин учнів і педагогів, забезпечують умови розвитку 
інтелектуальної, гармонійної, соціально активної особистості, яка 
здатна бути яскравою індивідуальністю.

 

 

 

 



Результати моніторингу якості освіти за 
2019-20н.р.



Результати участі учнів КЗ “СЗШ №23” в 
міських  олімпіадах у 2019 -2020 н.р.

❑ Технічна праця (Павлюк О.Т.)
●  шкільна команда посіла ІІІ місце.
● учні Крівенко Є. та  Пасько С. (7 клас) за представлену роботу отримали 

високу оцінку і посіли ІІІ місце    
❑ На І міський етап Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-

дослідницьких робіт членів  МАН України в поточному році представлені  
роботи :

● секція “Психологія” (Паламарчук К.І.).   Учениця  
●        Кудашкіна А. (11 клас) - ІІІ місце 
● секція “Мультимедійні системи , навчальні та ігрові програми”(Климіна 

Ю.В.) роботу представив учень Мороз А. (11 клас) - ІІІ місце.
❑ Шкільна команда юних істориків та з правознавства (Залокоцька А.С.)  - ІІІ 

місце.
● Учениця Безугла П.- ІІ місце серед правознавців 9 класів міста.
❑ На міському етапі літературно – мистецького конкурсу “Собори наших 

душ” (Кондрашева С.І.) учениця  Пофаліт А. (9 клас) у старшій віковій групі 
в номінації “Поезія”. “Проза”- І місце. Робота представлена для участі в 
обласному літературно-мистецькому конкурсі.



Відкрити в кожній дитині 
душу творця, дати їй 
змогу пробудитися і 
розквітнути.

В.О.Сухомлинський

               



Експериментальна діяльність
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа № 23» Кам’янської міської ради  - учасники експериментального 

впровадження наскрізної медіаосвіти.                                                               
      Завданням кожного вчителя школи № 23 є розвиток у учнів усіх вікових категорій особистісної медіакультури й 
забезпечення їхньої підготовки до ефективної взаємодії із сучасним інформаційним простором.
В 2019-2020 н.р. педагогічний колектив школи та учні продовжили активну роботу з упровадження медіаосвіти в освітній 
процес. В 1-4 класах викладається курс  «Я у медіапросторі» в 5 класі - «Цифрова та медіаграмотність». Була здійснена велика 
робота, завдяки якій відбувалось масове залучення дітей до медіаосвітнього процесу.
   В школі відбувся загальношкільний  медіафестиваль.  який проходив під девізом : « Скажи мені – і я забуду. Покажи мені – і я 
запам’ятаю. Дай мені спробувати самому – і я навчуся.» Цей фестиваль став дивовижним святом. Діти усіх вікових категорій 
змогли продемонструвати свою медіаграмотність, медіатворчість і, звичайно, ближче познайомитися з напрямком медіа. 
Фестиваль об’єднав нестандартні уроки з медіаосвіти, тренінги з безпечного користування інтернет ресурсами для шкільного 
парламенту та активу учнівських колективів, години спілкування, інформдайджести, заняття для батьків у Школі усвідомленого 
батьківства. Учасники  медіафестивалю залюбки вивчали та пізнавали світ медіа та розширювали свою інфо-медійну 
грамотність.            
 Нова школа потребує нового вчителя, який зможе стати агентом змін. Секрет успіху всієї школи на 100 % залежить від успіху 
команди творчих педагогів. Варто сказати, що до викладання медіаосвіти певним чином залучені вчителі всіх предметів нашої 
школи.
   Учителі школи - активні учасники науково-практичних семінарів з упровадження медіаосвіти та тренінгів. Протягом року 
вчителі удосконалювали свої знання і вміння з курсу. Також брали участь в обласних конкурсах даного направлення. Успішна 
реалізація медіаосвіти в школі залежить від співпраці команди однодумців, яким є педагогічний колектив нашої школи, 
готовності до впровадження освітніх інновацій. Велику роль у цьому відіграє і соціальне партнерство з батьками учнів.
    .    Учні нашої школи брали активну участь в медіа конкурсах протягом 2019-2020 навчального року:
-Обласний конкурс учнівської та педагогічної медіатворчості «Будь медіаграмотним!»
-Обласний конкурс дитячої художньої творчості та медіатворчості «Несподівана петриківка»

https://www.facebook.com/profile.php?id=100051821810653

https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/profile.php?id%3D100051821810653%26__cft__%5B0%5D%3DAZU1ygEuSvMVY-ZTJNnPWJpD0jMerjwEk8FS3p3vyjocNV1LeK8RjvCohuC9hlY8Ga-JB2xnwJg3BHnwFJlnX523_F6WFu5tRLZW8m3VIQRLTg%26__tn__%3D-UK-y2.g-R&sa=D&ust=1594042282289000&usg=AFQjCNEizfuCzRq80yFBuBAd5xZlNKVSdA


Професійне  зростання педагогів 
школи



ВИКОРИСТАННЯ СУБВЕНЦІЇ  ДЕРЖАВНОГО ТА 
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ КЗ “СЗШ №23”

 Кам’янської міської ради  2019 р.

1 Дидактичний матеріал для НУШ 19816,00

2 ФОП Шарбаталі І.О. (парти 
одномісні зі стільцями)

  32690,00

3 Комп'ютерна техніка для 
НУШ)

158840,00

4 Комп'ютерна техніка для НУШ 41160,00

5 комп'ютерна техніка для 5-11 
кл.

6050,00

6 Комп'ютерна техніка для 
навчальних кабінетів %-11 касів

32597,00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

 

   



Співпраця з батьками. 

Загальнощкільний  відкритий конструктивний діалог "Простір рівних: школа-батьки". 
Загальношкільна  ( не) конференція "Школа,  дружня до дитини, - це школа довіри."

Психологічна просвіта та профілактика негативних проявів в
учнів



Дитяча організація Промінці

ШКОЛА ЛІДЕРА
Лідер особа що має загальне визнання групи
до якої прислухаються і яка здатна вести за
собою людей



Навчаємо навчаючись
З початком оголошення всеукраїнського карантину,  в школі  швидко перебудовано  

освітній процес, проводиться  навчання учнів з використанням дистанційних технологій..
Для здійснення дистанційного навчання педагоги використовують наступні  онлайн 
інструменти:

Ø освітній сервіс LearningApps.org.: створення інтерактивних вправ;
Ø освітній ресурс WosdWall: створення дидактичних онлайн-ігор;
Ø безкоштовне розширення  Chrome – Loom: запис відеоуроків;
Ø додаток Class Dojo: зворотній зв’язок з учнями (надання завдань,
Ø оцінювання);
Ø сервіси GoogleКлас,: блог, e-book, тести;
Ø онлайн-тести «На Урок», інтерактивні вправи для контролю знань;
Ø персональні сайти вчителів;
Ø вайбер.

Онлайн уроки, відеоконференції проводяться освітянами  на   платформі ZOOM.

З метою кращого розуміння навчального матеріалу учням надаються лінки для 
перегляду відеофрагментів, фільмів , екскурсій, відеоуроків інших відео матеріалів в You Tube, 
розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн.

Особливу увагу вчителі приділяють  зворотньому зв’язку: своєчасній перевірці завдань, 
їх коригуванню та коментуванню . Кожен вчитель формує  набір інструментів для 
проведення дистанційного навчання, але в закладі відпрацьовується загальношкільна 
система з даного напряму. Регулярно,  на  платформі ZOOM  під час педагогічної кухні 
відбуваються методичні заходи з обговоренням актуальних питань створення нового 
дистанційного освітнього середовища.

Діджиталізація навчання -це незвично,  сучасно, цікаво.

Як справжні актори , діти на камеру читають вірші , надсилають свідоцтва про 
участі у дистанційній олімпіаді «Весна-2020».



Виховна робота



Спортивні  досягнення


