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СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 80 

ЗВІТ 

ПРО ПІДСУМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

У  2021-2022 навчальному році колектив школи працював за такими напрямами: 

1. Методична робота: з класними керівниками, роз’яснювальна робота з батьківською громадськістю, організаційна 

робота з органами учнівського самоврядування. 

2. Організація позаурочних заходів. 

     3.  Робота з учнями пільгових категорій. 

Протягом звітнього періоду в школі проходили засідання методичних об`єднань класних керівників: протоколи    

№ 1 від 30.08.2021 р; № 2 від 18.09. 2021 р, № 3 від 26.10 2021 р., № 4 від 06.11.2020 р., № 5 від 06.01 2022р., № 6 від  

07.02.2022 р.№ 7 від 25.03.2022 р., № 8 від 12.04.2022 р., № 9 від 15.05.2022 р , на яких особливо активно 

обговорювались болючі питання сьогодення у вихованні учнів, а саме: «Творчий простір класних керівників», 

толерантної поведінки дітей, булінгу як негативного явища сьогодення, нові форми співпраці з батьківською 

громадськістю, відповідно до Закону України «Про протидію булінгу», листа Міністерства освіти і науки України від 

29.12.2018 р. № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому 

насильству та булінгу».  
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У  класних колективах  проведено тренінги, лекції, бесіди, круглі столи з питань толерантної поведінки учнів у 

школі, на уроках, на перерві та позашкільний час, виховання поважного і шанобливого ставлення до батьків, вчителів, 

виховання в учнів доброти, порядності, гідності, патріотизму. 

           В школі ведеться систематична робота з правового виховання: 

Складено та активно впроваджується  план заходів з національно-патріотичного виховання, формування здорового 

способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад учнів. 

По завершенню навчального року надається інформація про стан роботи з профілактики правопорушень серед 

учнів в Управління освіти та інноваційного розвитку,  Службу у справах дітей. 

16 листопада 2021 року у школі  пройшли заходи до Міжнародного Дня Толерантності. Учні 5-х, 8-х, 10-а класів  

висловлювали свої думки на предмет розуміння суті поняття толерантності, передивились презентації про толерантність, 

обговорили української та англійською мовами «Що означає бути толерантною людиною» (керівник Носач І.Я) 
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Також, до Дня Толерантності долучились учні 1-а класу (класний керівник Острогляд І.С.)

10 грудня проведено круглий стіл, присвячений Правам людини у 9-А класі (вчитель - Бессараб Н.С.) Також учні 1-в 

класу нагадали про роль особистих прав кожної людини у громадянському суспільстві ( класний керівник Іванова О.В.) 

22 лютого учні 8-б класу ( класний керівник Мироненко Н.О.) переглянули виставу «Ігри на задньому дворі» у 

Національному драматичному театрі ім. Лесі Українки 

Одним із основних напрямків роботи педагогічного колективу є безпека дитини. Проведено відповідні тематичні 

заходи: 

         Представниками ювенальної поліції та патрульної поліції Печерського району протягом року проводились бесіди з 

учням и на знання правил поведінки під час освітнього процеcу, протидії булінгу, безпеці в інтернеті тощо. 

           29 вересня 2021 року Начальником сектору ювенальної превенції Печерського управління поліції ГУНП у місті 

Києві, капітаном поліції Дем’яненком Володимиром Олександровичем проведено профілактичні бесіди на теми: «Протидія 

булінгу в освітньому середовищі для учнів 4-в класу  та «Запобігання паління  та профілактика шкідливих звичок для учнів 

7-8-х класів. 

           20 грудня 2021 року в рамках проведення акції «16 днів проти насильства» до школи на бесіду з учнями 6-а та 6-б 

класів завітали Занюк Лідія Борисівна – капітан поліції, старший інспектор відділу зв’язків з громадскістю управління 

патрульної поліції м. Києва та Биковець Олександр Анатолійович – старший лейтенант поліції. Говорили про 

відповідальність підлітків за порушення закону, безпеку в інтернеті , протидію булінгу в освітньому середовищі. 
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           13 січня 2022 року представник Ювенальної превенції УП ГУНП у місті Києві Твердохліб Андрій Іванович провів 

бесіди про правила поведінки в школі, внутрішній розпорядок, профілактику шкідливих звичок, відповідальність 

неповнолітніх за правопорушення для учнів 3-а, 5-в, 6-в, 8-а класів. 

          17 січня 2022 року в рамках правової освіти, профілактики правопорушень та шкідливих звичок старшим 

інспектором ВЗГ УПА у місті Києві капітаном поліції Занюк Лідією Борисівною та старшим лейтенантом поліції 

Пилипенком В’ячеславом Володимировичем проведено заняття на тему: «Права дитини», «Правила дорожнього руху для 

пішоходів», «Безпечний інтернет для користувачів підліткового віку», «Відповідальність підлітків за порушення закону», 

«10 головних правил безпеки для дітей» для учнів 4-в, 5-в, 7-б, 8-а класів. 

                        

          В рамках проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності з 14 по 18 грудня учні 2-б та 2-в класів 

підготували творчі роботи про правила безпечної поведінки під час проведення Новорічних свят та зимових канікул. 
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           Протягом воєнного стану свої творчі роботи презентували учні 1-в, 2-б, 2-в, 6-а, 6-в класів для підтримки наших 

працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

          В рамках проведення «Тижня безпеки дорожнього руху» в період з 11 по 15 вересня, 15 по 20 листопада та  з 23 по 27 

травня класні колективи 1-8-х класів провели онлайн уроки «Безпечна країна» та презентували свої творчі роботи на 

знання правил дорожнього руху та значення дорожніх знаків. 

          Протягом навчального року проходили «Тижні протипожежної безпеки», «Тижні дорожнього руху», «Тижні з 

охорони праці», «Тижні з охорони безпеки життєдіяльності дитини під час воєнного стану», « 28 квітня – Всесвітній день 

охорони праці», «4 травня -День цивільного захисту» 

          З початку навчального року з метою вирішення питань соціального захисту і профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх, в школі створено Координаційну раду у справах дітей у складі: Носач І.Я. – заступником директора з 

виховної роботи, Самишкіною О.В.. – психологом школи, Мироненко Н.О. – педагогом-організатором, Кошарною Марією 

– лідером учнівського самоврядування, Крих Надією – заступником лідера учнівського самоврядування, Оломуцькою В.Г. 

– головою батьківського самоврядування. На засіданнях Координаційної ради у справах дітей розглядаються питання, 

пов’язані з усуненням порушень законодавства про неповнолітніх, посилення профілактичної роботи серед дітей і 

підлітків, питання соціального захисту неповнолітніх, організації їх літнього відпочинку, працевлаштування та інші 

питання. 

На внутрішкільному обліку та контролі з початку 2021-2022 навчального року перебувають: Лобенко Дмитро - 2-а, 

Лихвар Микита – 4-в, Чумаков Єгор – 4-в, Михайленко Катерина – 5-а, Єременко Руслан – 6-в, Генсицький Ілля – 7-б, 

Кримчук данило 7-б,  Берташ Павло – 9-Б. 
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  З дітьми постійно працюють психолог школи Самишкіна О.В., класні керівники, представники Соціальної служби, 

Ювенальної превенції та Національної поліції Печерського району. 

 Адміністрація школи, класоводи, класні керівники  проводять певну роботу з дітьми пільгових категорій (сироти , 

напівсироти, багатодітні діти, діти, які опинились в складних життєвих обставинах, діти, які потерпіли від Чорнобильської 

катастрофи, діти переселенці із Криму та із зони ООС). Ці діти постійно перебувають в центрі уваги. 

 Протягом декади, присвяченої  Міжнародному Дню порозуміння з ВІЛ- інфікованими та хворими на СНІД у школі 

проведено ряд заходів:   

- бесіди та класні години на тему «Що ти маєш знати про СНІД для учнів 5-11-х класів»; «Браслети за життя», 

виготовлені учнями 1-в класу; перегляд відеофільмів учнями 3-х класів про страшну хворобу. 

 З метою патріотичного виховання в школі проведено ряд заходів, присвячених Дню Партизанської слави, Дню 

Захисника України, 77-ій річниці визволення України та 78-ій річниці визволення Києва від нацизму у Другій Світовій 

війні, Дню Збройних сил України, Дню пам’яті Героїв Небесної Сотні, Дню пам’яті і примирення та Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 1939-1941 рр. 

Класоводами та класними керівниками проведено бесіди та виховні години у класних колективах.  

         Вчителем образотворчого мистецтва Щербиною Я.Т. організовано та проведено конкурс малюнків та стінгазет. 

         12 жовтня в школі відбувся виховний захід до Дня Захисника України та Дня Українського Козацтва.  

 До Дня захисника України учні початкової школи намалювали малюнки та написали листи нашим воїнам, які 

знаходяться на передовій. 
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           Через управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ учні школи передали засоби 

гігієни, теплі речі та смаколики нашим захисникам до свята. Також відправили наші привітання воїнам на фронті до 

бригади швидкого реагування у м. Маріуполь.     

        13 жовтня учні 1-в, 3-а, 5-б, 7-а класів передали нашим захисникам малюнки та листи з привітаннями у Київський 

військовий шпиталь. 

           Учні 3-б і 3-в класів взяли участь у квесті «Як козаки». Учні 2-в класу висадили кущики калини на подвірї школи. 

            13 жовтня команда учнів «Чайка» у складі Мірталібова Даміра, Дейнеки Андрія, Гаєвського Назара, Клименко 

Софії, Молокової Анастасії взяла активну участь у спортивно-пізнавальному квесті «Ми – славетні нащадки козаків» та 

посіли 4 місце (керівник Мироненко Н.О.) 
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В рамках відзначення Дня захисника України команда учнів 10-11-х класів взяла активну участь у районних 

військових стрілецьких змаганнях. 

          До 78-річниці визволення Києва від нацизму у Другій Світовій війні учні 5-х та 10-а класу презентували свої творчі 

роботи. Також, були проведені круглі столи у класних колективах. 

             29 березня учні 1-в, 4-в, 5-в, 6-а, 6-в, 7-а класів проєднались до флешмобу, ініційованого президентом України із 

закликом «Закрийте небо над Україною та 14 квітня 2022 року учні 1-в класу приєднались до відео-флешмобу на пісню 

«Ой у лузі червона калина»  

            До Дня Пам’яті і Примирення 8 травня учні 3-б, 6-а, 6-в,10-а класів презентували творчі роботи на тему: «Мир – 

найцінніше надбання людства» 

             З початку повномасштабної війни росії проти Україні ведеться активна волонтерська діяльність батьківською 

громадкістю, а саме головою батьківської ради школи Вікторією Оломуцькою та членом батьківської ради Оленою 

Полевецькою. Організовується допомога ліками, предметами особистої гігієни, маскувальними сітками, теплими речами, 

їжею тощо на передову та вимушеним переселенцям, а також постраждалим у Бучі. Ірпені, Гостомелі. 

Колектив школи продовжує активну участь у Всеукраїнському проєкті « Global Dignity». В період з 19 по 21 

листопада 2021 року учні школи взяли участь у проведенні Всесвітнього Дня гідності.  До «Відкритого мікрофону» 

запросили учнів школи з питанням «Що таке гідність?» та знято відеоролик, який  розміщено на офіційному сайті школи і 

громадської організації Global Dignity Day.  
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        На виконання Указу Президента України від 09.11.2015 р № 633 «Про відзначення 21 листопада 2015 року Дня 

Гідності та Свободи» 25 листопада  проведено виховний захід в 10-а класі на тему «Принцип убунту» ( керівники : 

заступник директора з виховної роботи Носач І.Я., класний керівник Цьомпелою О.В.) 

Учні 1-а, 1-в та 4-в класів презентували свої творчі роботи «Що таке гідність?», «Я гідний громадянин своєї країни» 

          03 грудня учні 8-а класу переглянули спеціальні відео зі своїми історіями про гідність відомих особистостей: 

освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, координаторки «ЩедрийВівторок» Любові Раїчук, поміркували, що таке 

доброчесність. Учні 1-в класу взяли участь у акції «Лист із шоколадкою». Діти загортали у конвертик малюнок та 

шоколадку з побажаннями міцного здоров 'я військовим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено ряд заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв Голодомору 1932-1933-х років в Україні: виховні години у 1-4-

х класах; виховні класні години «Пам’яті жертв Голодомору 1932-1933-х рокі  в Україні» у 5-11-х класах; творчі роботи 
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учнів 1-4-х класів; представниками культурного сектору  учнівського самоврядування 11-Б класу організовано і проведено 

презентацію та  урок- реквієм «Запалимо свічку пам’яті!» 23 листопада для учнів 7-9-х класів, присвячений страшній 

трагедії України (керівник Носач І.Я.). До Міжнародного дня музеїв в період з 20 по 26 травня класні колективи 5-б, 6-а, 7-

а, 10-а відвідали онлайн екскурсії на тему: «Голодомор – геноцид українського народу» та інтерактивні уроки «У пошуках 

права», Геноцид – що це?», «Історія одного щоденника». 

06 грудня, до дня Збройних Сил України, наших мужніх воїнів вітали учні 6-б класу флешмобом «Тримай на 

долонях…», 4-в класу малюнками, а також, учні 4-б та 3-а класів передивились відео про озброєння української армії. 

 Учні початкової школи подарували особисто обереги та малюнки, які згодом поїдуть на передову. 

03 грудня з нагоди святкування 30-ї річниці Збройних Сил України в школу завітали курсанти Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Разом з учнями 10- та 11-х класів передивились відеофільм про 

Збройні сили України, обговорили війну на Сході. 

Проведено бесіди у класних колективах, організовано випуск стінгазет та виставку малюнків на честь 30-ої річниці 

Збройних Сил України. 

 У районних змаганнях «Снайпер столиці» команда учнів посіла І призове місце. (керівник Трюхан Б.Л.) 

Організовано гуманітарну допомогу дітям з прифронтової зони в с. Красногорівку Донецької області: новорічні 

подарунки, дитячі малюнки, поробки, канцтовари, книжки, тощо. 14 грудня відзначається День вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Учні 6-а та 8-б класів обговорили наслідки цієї страшної трагедії, передивились 

документальні фільми та прослухали ліквідаторів-чорнобильців. 

На Великдень відправили воїнам ООС писанки, зроблені руками дітей з любов'ю. 
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Святкуючи день Соборності України, проведено святковий флешмоб «Ланцюг Єдності», представники учнівського 

самоврядування Бессараб Єлизавета та Ретинська Софія взяли участь у патріотичному флешмобі за участю лідерів шкіл 

міста Києва, присвяченому Соборності України, також, Ретинська Софія взяла активну участь у міському фотоконкурсі 

«Україна – це ми!» 

Провели виставку малюнків учнів 4-А, 4-Б,  класів до Дня Соборності України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 січня в День Пам'яті Героїв Крут представники учнівського самоврядування провели історичний екскурс щодо 

цієї трагічної сторінки національної історії України для учнів 4-6-х класів. 
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20 лютого 2021 року в День Пам'яті Героїв Небесної Сотні проведено патріотичний  виховний захід з переглядом 

докуменальних фільмів про героїв Майдану для учнів 3-А, 5-Б, 8-Б, 8-Б класів. Також на фронт воїнам  передали малюнки 

та маленьких янголят-охоронців, які були зроблені ними власноруч.  

Учні 1-А класу виготовили «Янголів пам’яті» 

Учні 9-а класу провели годину спілкування , переглянули фотоматеріали і освітній ролик «Люди створюють історію» 

           15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Цього дня у 1989 р. було виведено 

обмежений контингент радянських військ з Афганістану. Учні 3-а, 4-в, 11-а класів та вчителі переглянули документальний 

фільм, прослухали спогади офіцерів, які пройшли горнило афганської війни. 

           16 лютого учні школи взяли участь у патріотичному заході до Дня Єднання. 

            Учні школи  Софія Ретинська та Вероніка Новікова взяли активну участь у районних конкурсах відеоробіт «Моя 

Соборна Україна» і читців поезії «Слово – запорука Гідності та Свободи». Нагороджені грамотами управління освіти та 

інноваційного розвитку Печерського району. 

           18 лютого  учасники гуртка «Джура» провели військово-спортивні змагання з кульової стрільби та стройової 

підготовки (керівники Ірина Землянська, Анатолій Левчук) 

           Команда гуртківців школи «Чорногорці» «Сокіл» (Джура) взяла активну участь у Всеукраїнській онлайн вікторині 

«Відун» (керівник – Ірина Землянська) 

 З метою екологічного виховання  учні школи беруть активну участь в екопроекті, ініційованому МОН «Компола». 

Зняли відеоролік , стали призерами та отримали компостер для переробки органічних відходів (керівник Носач І.Я.). Також 

в школі проводяться спільні заходи з батьківською громадськістю з питань збереження навколишнього середовища. 
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 Учні протягом року контролюють механізм компостування та  наприкінці  підживлюють кінцевим продуктом переробки 

дерева, кущі  та квіти на шкільному подвір'ї. 

                                

 

Трагічна сторінка нашої історії - 36 річниця аварії на Чорнобильській АЕС. Представники учнівського 

самоврядування  презентували відеоролик про страшну техногенну катастрофу, учні разом з класними керівниками 

переглянули документальні фільми. 

До Дня Довкілля та Дня Землі учні 2-а, 2-в, 4-в, 6-а класів презентували творчі роботи щодо необхідності берегти 

природу, свою землю, планету Земля. все навколишнє середовище. 

На початку навчального року складено план роботи учнівського самоврядування. Представники учнівського 

самоврядування на чолі з лідером  - ученицею 10-А класу Кошарною Марією організовували ряд виховних заходів:  збір 
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вторинних відходів разом з батьківською громадськістю, участь у шкільних виховних та благодійних заходах, ,  участь в 

районних та міських конференціях. 

            В період з 7 по 14 грудня 2021 року до Дня місцевого самоврядування учнівський, педагогічний колективи та 

батьківська громадськість взяли участь у П’ятому Київському Фестивалі Партнерства «Освітній Хакатон-2021» -  

«Хакатон на хвилі 5D. 

    Так, в День місцевого самоврядування, педагоги та учні обмінялись ролями. Учні вправно проводили уроки, а 

вчителі ім не заважали. Наступні дні  фестивалю, пройшли не менш насичено.  Знімали відеороліки, проводили флешмоби 

та караоке. Також, батьки долучились і провели тематичні уроки по класам. 

21 грудня ми провели телеміст з нашими колегами «Дружнього четверга» із КПНЗ СЮТ Саксаганського району 

міста Кривого Рогу. Діти привітали один одного та обговорювали шкільні предмети та подарунки на день Святого 

Миколая. 
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В рамках «Освітнього Хакатону» в День Добра та Благодійності учні школи долучились до акції «Теплі долоньки» 

 ( керівник Мироненко Н.О.). Також, долучились до допомоги важко хворим дітям (керівник Бессараб Н.С.) 

В «Освітньому Хакатоні» брали участь учні 1-11-х класів та батьки 1-6-х класів. 

Протягом освітнього процесу представники учнівського самоврядування знімали відеоролики: 22 січня – День 

Соборності України, 29 січня –День Пам’яті Героїв Крут, 20 лютого – День Пам’яті Героїв Небесної Сотні,  Про початок 

повномасштабної війни росії проти України, до 36 –ї річниці Чорнобильської катастрофи, День Української Державності – 

28 липня; День Незалежності -  24 серпня. 

З Вересня 2021 року учнівське самоврядування долучилось до Всеукраїнського проєкту «Школа миру». 

24 та 28 вересня представники учнівського самоврядування  школи взяли участь у VІІІ Конгресі юних посланців 

миру «Усім світом за мир». Брали участь у флешмобі « Дзвін миру». З 2013 року СШ № 80 є колективним членом  

Української ради Миру. 

05 жовтня активні представники учнівського самоврядування Ретинська Софія, Мірталібов Дамір, Кошарна Марія, 

Бессараб Єлизавета, Крих Надія взяли участь у церемонії нагородження Юних послів миру – учасників Конгресу Юних 

посланців миру «Усім світом за мир». Після нагородження взяли участь у акції висадки дерев у Націрнальному 

Ботанічному Саду ім. Гришка.  

20 жовтня наші учасниці громадського руху «Діти Посли миру» Ретинська Соофія , Бессараб Єлизавета, Кошарна 

Марія взяли участь у занятті «Школи Миру», презентуючи свої проєкти «Чистий Київ», «Близько до серця»; 17 листопада 

у конференції , організованої Федерацією Всесвітнього Миру на тему: «Виклики 21 століття»; 23 грудня у занятті «Школи 
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миру» і прослухали міні лекцію «Міжнародне право та глобалізація» академіка Національної Академії правових наук 

України В.В.Костицького та провели дебати. 

7 липня на робочій зустрічі онлайн обговорювались питання благодійної та волонтерської діяльності, сприяння 

розбудови миру наслідків війни з росією, 

15 грудня представниці учнівського самоврядування Кошарна Марія, Ретинська Софія, Бессараб Єлизавета взяли у 

часть у міському Проєкті Y1317 у якості учасниць тренінга «Прокачай свою мрію». 

                               

 

Підсумовуючи роботу активу учнівського самоврядування оголошена подяка президенту школи Кошарній Марії, 

членам культурного сектору – Ретинській Софії, Бессараб Єлизаветі, Трофімовій Поліні,  членам інформаційного сектору 

Молоковій Анастасії, Клименко Софії звукорежисерам – Конобасу Дмитру, Дробині Максиму. 

З метою пропагування здорового способу життя, підвищення ефективності фізичного виховання в школі, активізації 

фізкультурно-масової роботи, підвищення спортивної майстерності учнів протягом багатьох років у школі ефективно 
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працюють  туристичні гуртки різного профілю (водного, пішохідного, спортивного туризму). Керівниками туристських 

гуртків є Петрова Ніна Миколаївна та Левчук Анатолій Федорович. 

25 вересня взяли активну участь у «Туристсько-краєзнавчому фестивалі серед учнівської молоді, присвячений 30-

річчю Незалежності України та Всесвітньому дню туризму». 

26 вересня чотири команди школи молодшої, середньої та старшої вікових груп взяли участь у першості міста Києва 

з водного туризму. 

9 жовтня команда школи у складі: Молокової Анастасії, Клименко Каріни, Клименко Софії, Землянського 

Владислава, Шастуна Віктора, Березовської Таїсії, Антипенко Анастасії, Степанової Тетяни взяли участь у  національ-

патріотичному фестивалі учнівської молоді міста Києва «Патріотичний Non-Stop» 

10 жовтня у змаганнях зі спортивного туризму на приз «Срібний карабін» команда молодшої вікової групи посіла ІІ 

призове місце, команда середньої групи  - ІІ призове місце, команда старшої групи -  ІІІ призове місце. 

14 листопада учні школи взяли участь у першості м. Києва зі спортивного орієнтування та посіли призові місця: 

Масалітова Дар’я – ІІ місце, Мантров Олександр – ІІІ місце, Баранова Марія -  ІІ місце. 

15-16 січня у змагання зі спортивного туризму в закритих приміщеннях команда середньо вікової групи у складі : 

Березовської Таїсії, Прохоренка Михайла, Землянського Владислава, Сурмай Софії посіла ІІІ призове місце, команда 

старшої вікової групи у складі: Масалітова Андрія, Зибіної Євгенії, Молокової Анастасії, Клименко Софії  посіла ІІІ 

призове місце. 

      Крім туристичних походів, злетів Землянська І.Ю., ,Левчук А.Ф.,  Богатиренко В.П. організовують і проводять заходи у 

школі: «Старти надій», змагання з флорболу, волейболу, баскетболу, шашок в яких беруть участь учні школи. 

      В рамках Олімпійського тижня учні початкової школи стали активними учасниками заходу «Маленькі олімпійці» 
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 ( керівник Землянська І.Ю.) 

         В період з 18 по 21 грудня відбувся Всеукраїнський футбольний турнір Christmas Cup. В змаганнях взяли участь наші 

учні, вихованці ДЮСШ-1(керівник Сергій Ранський). 

        25 грудня  відбувся турнір з Чирлідінгу, де команда школи посіла ІІ призове місце (керівник Анастасія Микитчина) 

        20 вересня відбулися Всеукраїнські змагання зі спортивного танцю «Opening the season». За підсумками вихованці 

гуртка «Dance Land»  посіли відповідні призові місця: Анна Лазарович -  І місце в категорії Леді, Василик Ярослава -  ІІ 

місце в категорії Леді, Дмитро Синенко та Поліна Прокопович -  ІІ місце зі стандарту у категорії Юніори, Ростислав 

Шевалдін та Сабріна Петренко  - І місце з латини у категорії Юніори, Марія Майоренкова та Семен Дмиртієв ІІ місце в 

латині та І місце зі стандарту в категорії Юніори. 

        3 жовтня міському фестивалі J.E.M. Dance вихованці гуртка вибороли відповідні призові місця: Сандровський 

Костянтин та Мілушева Олеся І та ІІІ призові місця у Ювеналах,  Василик Ярослава -  ІІІ місце зі стандарту у Юніорах, 

Лазарович Анна – І місце зі стандарту у Юніорах 

        23 жовтня у м. Черкаси відбувся Чемпіонат України зі спортивного бального танцю. За результатами змагань наші 

гуртківці вибороли місця: Василик Ярослава -  ІІІ  місце зі стандарту в категорії Леді, Лазарович Анна -  І місце зі 

стандарту в категорії Леді, Синенко Дмитро та Прокопович Поліна -  ІІ місце зі стандарту в Юніорах, Шевалдін Ростислав 

та Петренко Сабріна  - ІІІ місце з латини в категорії Юніори, Мажуга Кирило та Литвиненко Мілана І місце з європейської 

програми у Юніорах. 

        14 листопада у Києві пройшли Всеукраїнські змагання « Family Dance Festival. За підсумками конкурсу Ярослава 

Василик посіла ІІІ призове місце, Анна Лазарович   - ІІ призове місце у категорії Леді. 
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        6 грудня у Всеукраїнських змаганнях зі спортивного танцю «Зимова Зірка 2021» наші учні посіли відповідні призові 

місця: Анна Лазарович – І місце, Марія Майоренкова  -  5 місце,  Шевалдін Ростислав та Петренко Сабріна  - ІІ місце з 

латини в Юніорах, Дмитро Синенко та Прокопович Поліна  - ІІ місце зі стандарту серед Юніорів, Михайло Роздобутько та 

Ярослава Василик І місце зі стандарту у Юніорах. 

        16-19 грудня у м. Хургада (Єгипет) пройшов міжнародний танцювальний фестиваль – Red Sea dance Festival. Наші 

учні посіли відповідні призові місця: Шевалдін Ростислав та Петренко Свбріна – ІІІ призове місце серед Юніорів з латини , 

Анна Лазарович  -  фіналістка у категорії Леді, Синенко Дмитро та Прокопович Поліна -  ІІІ місце у стандарті серед 

Юніорів, Василик Ярослава – ІІІ місце у стандарті  серед Юніорів (керівник -  Тетяна Рожкова) 
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Передріздвяну традицію розповсюджувати Вифлеємський вогонь миру – започатковано у 1986 році. По Україні 

Вифлеємський Вогонь поширюють члени Пласту - Національної скаутської організації України. 18 грудня 2021 року 

Вифлеємський Вогонь Миру було передано і нашій школі членами гуртка «Пластуни» учнями 8-А, 9-Б класів (керівник – 

Осипчук Д.Б.) 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Належне місце у школі приділяється художньо-естетичному вихованню. 

Проведені загальношкільні святкові заходи -  Перший дзвоник 01.09.2021 р., День Миру 21.09.2021 р., День Вчителя 

04.10.2021 р., Новорічний концерт 27.12.2020 р., День Вишиванки 19.05.2022 р.(онлайн), Останній дзвоник 31.05.2022 
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р.(онлайн), Прощавай, букварику 25.05 2022 (онлайн) Святкові збори учнів 9-х класів 15.06.2022 р., Випускний 11-х класів 

15.06.2022 р.  

  Активну участь у святкових виховних заходах брали участь учні 1-А, 1-Б, 1-В, 2-А, 2-В, 3-Б, 4-В, 5-А, 5-Б, 5-В, 6-А, 

6-Б, 6-В, 7-А, 10-А, 11-А, 11-Б класів. 

         Учні 1-7-х класів разом з батьками взяли участь у Святі осінніх композицій «Осіння феєрія». Композиції та поробки  

виготовлялись із овочів та фруктів та відображали відповідну тематику. Учням була дана повна свобода творчості. 

           

21 жовтня 2021 року стартував тиждень святкування Дня Народження школи. Відбулися презентації учнів 1-х класів,  

конкурси малюнків  учнів 2-5-х класів, представниця учнівського самоврядування Бесараб Єлизавета провела вікторину 

«Що я знаю про свою школу?» для учнів 5-7- класів, Софія Ретинська зняла відеоролик з інтерв’ю з вчителями школи,  

драйвовий флешмоб учнів 8-а та 9-а класів. 

Учні 1-а класу долучились до святкування «Всесвітнього дня тварин», «Всесвітнього дня доброти», «Дня безпечного 

інтернету», «Святого Валентина», «Стрітення», «Великодня», «Дня Матері», «Дня Кульбабки» 

З 19 по 23 грудня 2021 року пройшли новорічні свята. 

На початку ІІ семестру 2021-222 року в школі започатковано загальношкільний проєкт «Шляхами архітектурних 

рішень Йосипа Каракіса».  Шкільні колективи 5-10-х класів презентували свою пошукову діяльність згідно заданим їм 

спорудам: « Будинку Офіцерів», «Національного історичного музею України», Ресторану «Динамо», «Будинку Київського 

особливого військового округу» ,»Житлового кварталу по вулиці Мазепи, 3», «Дитячого садочку заводу «Арсенал», 

«Музичного провулку у місті Києві», « Спеціалізованої школи № 80», «Школи в різних містах України»,  «Житлового 

будинку Поллітехнічного інституту в Голосієво», 2Готелю «Україна « у місті Луганську» . 
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Наступний етап – виготовлення макетів та створення музею в мініатюрі в стінах рідної школи. 

    

 

Учні школи брали активну участь у творчих виставках до визначних дат: Дня захисника України, Дня пам’яті  жертв 

Голодоморів в Україні», Дня Соборності, Дня Конституції,  Дня Чорнобильської катастрофи, Дня Незалежності. 

Команда учнів школи «Розумники» у складі учнів: Дейнеки Андрія, Мірталібова Даміра, Мірталібової Вероніки, 

Гаєвського Назара, Бісіркіної Валерії, Лисюка В’ячеслава взяли активну участь в районних циклах інтелектуально-

розважальних ігор «Quiz» та посіли призові місця: ІІІ призове місце на тему « Halloween», ІІІ призове місце на тему 
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«Мультфільми», VІ місце на тему «Різдво»;  ІІ призове місце в онлайн-вікторині «Творча логіка»;  ІІІ призове місце у 

районному етапі гри Інтелект-турнір.  (Керівник Носач І.Я.) 

  У районному етапі гри «Юніор» команда 6-а класу  «Всезнайки» посіла 4 місце (керівник Маренич О.В.) 

 

 

 

 

 

      Протягом навчального року в школі активно працювали  13 шкільних гуртків, з них 5 спортивних секцій та 8 творчих 

об’єднань, в яких задіяно понад 630 дітей, що складає 99% від загальної кількості учнів. 
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          22 жовтня 2021 року доцентом кафедри фінансового аналізу та аудиту Київського національного торгівельно-

економічного університету Безверхим Костянтином Вікторовичем проведено профорієнтаційний захід з учнями 11-х 

класів. 

  З метою вивчення історії рідного краю, естетичного, культурного розвитку учнів протягом навчального року  

проведені екскурсії по місту та за його межами: до Національної бібліотеки ім. Вернадського, до музею Книги, музею 

Мелицини, музею Літератури, Київського Зоопарку, Мистецького Арсеналу, Експериментаніуму,  національного Музею 

архітектури та побуту України, атракціону «Всередині людини», на фабрику «Рошен», до  Дитячої залізниці», до 

хлібзаводу «Кулиничі». 

 

 

 

                        В/о директора школи                                                      Світлана СТЕЛЬМАЩУК 


