
Середня загальноосвітня школа №128 
Дніпровського району м. Києва

представляє



ЗВІТ КЕРІВНИКА СЕРЕДНЬОЇ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
І-ІІІ СТУПЕНІВ  № 128 М. КИЄВА 

САЙКА ОЛЕГА ВІКТОРОВИЧА  
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПЕДАГОГІЧНОГО 
КОЛЕКТИВУ, БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ, 

РАДИ, ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ ТА 
ГРОМАДСЬКОСТІ

ЗА 2020-2021 н.р.



СЗШ № 128 І-ІІІ ступенів м. Києва заснована
в 1957 р., площа 3885,9 м2

В 2015 році школу було реконструйовано та
добудовано, у зв'язку з цим площа
збільшилась та стала 14133,80 м2



Велика 
актова зала 

258 м2

Басейн 
довжиною 

25м з 
душовими та 
роздягальнями

Два 
спортивні 

зали: 
великий: 

539м2; 
малий: 
286м2

Їдальня на 
400 місць 

Школа 
розрахована 
на 930 учнів



Новітня система пожежної
сигналізації;  відеоспостереження

Зручний гардероб; 

33 навчальні класи

Бібліотека з читальним залом та
книгосховищем



 15  телевізорів                                             

 142 комп'ютери 

 36 інтерактивних дошок

 36 проекторів 

 6 ноутбуків 

 16 БФП

 1 екран 

 6  дошок обертових для маркера 

 273 Магнітно–маркерні дошки (маленькі)

 2 факси

 1 сканер

 1 проектор (великий)

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА



SmartBoard (інтерактивні дошки) – 3 шт.;
Ноутбуки – 3 шт.;

Кольорові принтери – 3 шт.;
Парти –90 шт.;
Набір лего «Шість цеглинок» - 89 наборів;
Стіл вчителя – 3 шт.;
Набір лего–конструкторів – 6 кор.;
Шафи для зберігання речей – 9 шт.;
Дивани – 3 шт.;
Фарба для принтерів – 15 наборів;
Демонстраційний матеріал – 18 шт.



Медикаменти та 
предмети 

біологічного 
захисту

Дезинфікуючі 
засоби 

Господарчі
товари

Журнали;

Дидактичні 
матеріали 

Матеріально-
технічна база 

для НУШ

Вогнегасники

(12 одиниць),

та інше 

ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
У період 2020 -2021 рр. – від управління освіти школа отримала

на суму 1166701,43 грн:



У 2020-2021н.р. 
управлінням освіти 

профінансовано 
ремонтні роботи 5-ти 

кабінетів



ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

2020-2021 н.р.

Навчається:
 Учнів 1-4 класів - 364
 Учнів 5 -9 класів - 499
 Учнів 10-11 класи -102

 Випускників 9-х класів - 79
 Випускників 11-х класів - 52



1-х класів - 3
2-х класів - 4

3-х класів – 2
4-х класів - 3
5-х класів - 4

6-х класів - 4
7-х класів - 3
8-х класів - 3
9-х класів - 3

10-х класів - 2 
11-х класів — 2

1-х класів-3
2-х класів-3

3-х класів-4
4-х класів-2
5-х класів-3

6-х класів-4
7-х класів-4
8-х класів-3
9-х класів-3

10-х класів-2
11-х класів-2

Мережа станом на
01.09.2020

Перспективна мережа 
станом на
01.09.2021



З метою запобігання спалахів інфекції, поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19)
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, стабільного та впорядкованого освітнього процесу, на
підставі рішення педагогічного колективу, об’єднання голів батьківських комітетів класів,
результатів голосування батьків учнів 6-11 класів у 2020-2021 н.р. було організовано змішане
навчання методами дистанційної освіти за допомогою ресурсів Zoom, Google Meet, Viber,
Skype, Google classroom тощо, взявши до уваги допустимий обсяг часу перебування дітей
відповідного віку перед монітором комп’ютера.

https://youtu.be/IRTi8PlQxtw



https://youtu.be/xJE-0R1yX4Y



НАШІ ДОСЯГНЕННЯ 2020-2021 Н.Р.

5-8, 10 класів – 40 учнів

4 класи – 22 учні

Похвальними листами нагороджено

62 учнів



Кандидат історичних наук - 1 

Вчителів початкової школи -14

Вихователів ГПД - 6

«Відмінник освіти» - 3

Асистент учителя - 1

*ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ШКОЛИ 
НА КІНЕЦЬ 2020-2021 Н.Р.



8 молодих спеціалістів

31 вчителів вищої категорії

5 учителів-методистів

20 старших вчителів

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ШКОЛИ 
НА КІНЕЦЬ 2020-2021 н.р.



Атестація 2020-2021 н. р.

: 

• підтверджено відповідність раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 

6 педагогічним
працівникам

• присвоєно педагогічне звання «учитель методист»1 педагогічному
працівникові

• присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 
першої категорії» 

3 педагогічним
працівникам



• підтверджено відповідність раніше
присвоєному званню «старший учитель» 2 педагогічним працівникам

• присвоєно педагогічне звання 
«вихователь методист» 1 педагогічному працівникові

• присвоєно педагогічне звання «старший 
учитель» 3 педагогічним працівникам

• присвоєно кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст другої категорії» 4 педагогічним працівникам

АТЕСТАЦІЯ 2020-2021 Н. Р. : 



Вчителі школи працюють над 
темами: 

1
• Концепція Нової української школи (НУШ).

2
• Формування всебічно розвиненої дитини в умовах новітніх 

технологій в освітньому процесі.

3
• Новітні технології в системі НУШ

4
• Особливості організації дистанційного навчання; 



Вчителі школи працюють над 
темами: 

5
• Особливості освітнього процесу та корекційно-розвиткової роботи 

для дітей з ООП. Особливості дистанційного навчання дітей з ООП.

6
• Форми організації освітнього процесу в системі розвивального

навчання в умовах новітніх технологій.

7
• Розвиток креативного мислення учнів початкових класів через 

використання творчих завдань.

8
• Етика спілкування вчителя і учня. Родинне виховання. Вплив сім’ї

на розвиток дитини та ії формування як особистості



Вчителі школи працюють над 
темами: 

9
• Адаптація майбутніх першокласників до школи і перші кроки в школі учнів

10
• Наступність між молодшою та середньою ланками навчального закладу з 

метою успішної соціально-психологічної адаптації майбутніх п'ятикласників

11
• Використання новітніх технологій на уроках математики в рамках року 

математичної освіти в Україні

12
• «Новітні технології – нові можливості у сучасній школі»;



Вчителі школи працюють над 
темами: 

13
• Форми організації освітнього процесу в системі розвивального навчання в умовах новітніх 

технологій

14
• Цифрові інструменти для проведення синхронного та асинхронного дистанційного 

навчання. Забезпечення інформаційної безпеки при використанні дистанційних платформ. 

15
• Використання інтерактивних технологій у формуванні комунікативних та соціокультурних 

компетенцій учнів на уроках іноземних мов

16
• Використання краєзнавчого матеріалу на уроках і у позаурочний час



1. ЗФП з елементами карате - керівник Яковлева А.І.

2. Плавання – керівники вчителі фізкультури – Обремська О.Ю., 
Петренко Ю.О.

3. Спортивний танець «А-6» - Соколова Т.О.

4. Хореографія - Андрієнко А.І.

5. Музично-драматичний театр „Гармонія” - Шевченко І.Д. та 
Андрієнко А.І.

6. Військово-патріотичний – вакансія

7. Туристсько-краєзнавчий  - Семєчева Н.В.

ШКІЛЬНІ ГУРТКИ 2020-2021 н.р.







Співпраця школи і 
Київського університету

імені Бориса Грінченка

Концепція Нової української школи (НУШ).

Адаптація майбутніх першокласників до школи і перші кроки  учнів в 
умовах НУШ.

Наступність між молодшою та середньою ланками навчального закладу 
– успіх соціально-психологічної адаптації майбутніх п'ятикласників.

«НУШ– ключова реформа освіти»

всі вчителі початкової школи отримали сертифікати.





https://www.youtube.com/w
atch?v=gBKyodB6tSw&ab_
channel=128128



https://www.youtu
be.com/watch?v=
4uE9Bdy2Ehw



https://www.youtube.com/watc
h?v=uIElfKh9MB4&ab_channel
=128







https://www.youtube.co
m/watch?v=4IBjhebiYrk
&ab_channel=128128



https://www.youtube.c
om/watch?v=zVQLHD
oNtFQ&ab_channel=1
28128









https://www.youtube.co
m/watch?v=kNT39kxK
whw&t=1750s&ab_cha
nnel=128128



https://www.youtube.com
/watch?v=GW6VG_r2vo
E&ab_channel=128128





https://www.youtube.com/wat
ch?v=5fJEDvHKZpQ&t=124s
&ab_channel=128128



Онлайн-привітання для захисників України від учнів 1-в та 4-в класів СЗШ І-ІІІ 
ступенів #128 м. Києва



https://www.youtube.com/watch?v
=9DzGbpzQs3I&ab_channel=128
128



https://www.youtube.co
m/watch?v=_P8K-
Y_5FNw&ab_channel=1
28128





- ІІІ місце в міському конкурсі дитячо-юнацької творчості «Світ без насильства», в рамках
щорічної Міжнародної кампанії "16 днів проти насильства"Соціальний - ролик "Світ без
насильства" - творча робота учнів.
- І місце в XX районному онлайн - конкурсі читців Шевченківської поезії «Єднаймо душі словом

Кобзаря» у 2020/2021 н. р.
- ІІІ місце Міхновець Марія за участь у районному онлайн-конкурсі вокального мистецтва

«SоlоFest.Dniprovision – 2021»
- ІІ та ІІІ призові місця за участь у відкритому районному конкурсі-витавці «Первоцвіти під

охороною»



ГУРТОК ЗФП З ЕЛЕМЕНТАМИ КАРАТЕ



НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНА РОБОТА 
БІБЛІОТЕКАРЯ ШКОЛИ ВЛАДИМИРОВОЇ В.І.





ГУРТОК ПЛАВАННЯ



ГУРТОК ТАНЦЮ «А-6»



ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧИЙ ГУРТОК



МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР 
«ГАРМОНІЯ»



4
діти-

сироти/під 
опікою 

67
Багатодітні 

сім’ї 

14

ЧАЕС

6
Учні з числа 

дітей з  
інвалідністю 

16
Учні із сімей 

АТО

45

ВПО          

1 1          

ПІЛЬГОВІ КАТЕГОРІЇ 
(станом на травень 2021 р.)

Діти з 
особливими 
освітніми 
потребами

Діти з 
малозабезпече-
них сімей



ХАРЧУВАННЯ 2020 -2021н.р.

Станом на 20 травня 2021 р.:
Всього в школі - 937 учнів. З них харчуються 
безкоштовно:

Учні 1-4 класів – 363 осіб;
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 
піклування – 2;
Діти із сімей киян-учасників АТО – 5
Діти з інвалідністю – 3;
Діти з малозабезпечених сімей – 1;
Діти з числа внутрішньо переміщених осіб -
14



БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Безпека життєдіяльності учнів під час навчально-
виховного процесу:  

Вересень - Місячник безпеки дорожнього руху 
«Увага! Діти на дорозі», Єдині уроки; 

Жовтень - Тижні з безпеки життєдіяльності

Листопад –Здоровий спосіб життя.

Грудень – заходи до Всесвітнього дня боротьби зі 
СНІДом. Тиждень здорового способу життя



БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Лютий – День безпеки в Інтернеті. Екологічна акція 
«Допоможемо птахам взимку»: майстрування годівничок, 
розміщення їх на території школи
Постійно – заходи щодо організації протиепідемічних заходів 
під час пандемії, спричиненої поширенням короновірусної
хвороби (COVID-19);
Заняття з безпеки в інтернеті «Безпечний інтернет. Кібербулінг»; 
«Не ведись – прояви свою стійкість в Інтернеті»;
Заняття з елементами тренінгу з профілактики суїцидальної
поведінки «Цінність життя»;
Заняття онлайн «Підтримка соціальної взаємодії між учнями під 
час карантину»



ДОТРИМАННЯ ПРАВОПОРЯДКУ НЕПОВНОЛІТНІМИ ТА ВЖИТІ ПРОФІЛАКТИЧНІ 
ЗАХОДИ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ З ЇХ БОКУ

 Протягом року - заняття з профілактики насильства та булінгу, 
кібербулінг;

- Заняття з елементами тренінгу: «Моя поведінка у школі»;

Жовтень – Місячник правових знань; заходи до Дня боротьби з 
торгівлею людьми; 

Листопад – заходи в рамках акції «16 днів проти насильства»

Грудень – тиждень права. Всеукраїнський урок права. Заходи до 
дня прав людини. 



ДОТРИМАННЯ ПРАВОПОРЯДКУ НЕПОВНОЛІТНІМИ ТА ВЖИТІ ПРОФІЛАКТИЧНІ 
ЗАХОДИ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ З ЇХ БОКУ

Бесіди з питань протидії наркоманії, ігроманії, паління, 
торгівлі людьми;

Систематична робота соціально – психологічної служби школи 
з учнями, що потребують уваги, схильними до порушення 
правил поведінки, пропусків занять без поважної причини, 
постійний зв’язок із районною службою у справах дітей, 
районною службою ювенальної превенції.



Психологічна служба
середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №128 

м. Києва

Консультаційна робота 

Діагностична робота з учнями, 
педагогами та батьками учнів

Розвивальна робота 

Просвітницька та 
профілактична робота 

Психолог - Гуржій Катерина
Віталіївна

Соціальний педагог -
Лимаренко Валентина 

Григорівна 



РОБОТА З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА 
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, 

ПРОФІЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМУ 
ДІТЕЙ

Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації
школи. Наказом по школі створено службу з охорони праці,
здійснюються відповідні заходи.

Систематично проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед
учнів.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з
питань охорони праці. Кабінети, спортзали, басейн, комп’ютерний клас
мають необхідний перелік документації з питань безпеки
життєдіяльності.

Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово
обговорювались на нарадах при директорові.



СТАН ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ 
УЧНІВ ШКОЛИ

У 2020-2021 н. р. випадків 
звернення учнів з травмами до

медичних установ не було.



ЗАЛУЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА 
БАТЬКІВСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО 
УПРАВЛІННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ; 

СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ



РАДА ШКОЛИ

У 2015-2016 н.р. на загальношкільних
батьківських зборах від 26.08.2015 було
переобрано голову батьківської ради школи

№ 128 та обрано Раду школи.

Станом на 2021р. голова батьківського комітету
школи: Павлина О.В. 



•Матеріальні цінності – 12771,54 грн

•Послуги – 309188,20 грн

•Всього – 321959,74 грн

За 2020-2021 надана допомога на суми:




