
Аналізнавчально-виховноїроботишколи

за2019-2020навчальнийрік

            Педагогічний колектив КЗ«ШелюгівськаЗОШ І-ІІІст..»ЯСРу 

2019-2020 навчальному році працював відповіднодозаконуУкраїни

«Проосвіту»прийнятому 05.09.2017,набравчинності28.09.2017.

Метоюосвітиузакладібуввсебічнийрозвитоклюдинияк
особистостітанайвищоїцінностісуспільства,їїталантів,інтелектуальних,
творчихіфізичнихздібностей,формуванняцінностейінеобхіднихдля
успішноїсамореалізаціїкомпетентностей,вихованнявідповідальних
громадян,якіздатнідосвідомогосуспільноговиборутаспрямуваннясвоєї
діяльностінакористьіншимлюдямісуспільству,збагаченнянаційоснові
інтелектуального,економічного,творчого,культурногопотенціалу
Українськогонароду,підвищенняосвітньогорівнягромадянзадля
забезпеченнясталогорозвиткуУкраїнитаїїєвропейськоговибору.

Основним напрямком роботи школи відповідно до концепції

«НовоїУкраїнськоїшколи»буловиховання освіченогоУкраїнця,всебічно

розвиненого,відповідальногогромадянинатапатріота,здатногодоризику

таінновацій.

У 2019-2020н.р.ушколі навчалося ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬104 учні у 11-ти 

класах.Ще13учніввідвідувалипідготовчий клас, 18учнів1-4класів

відвідувалиГПД

         9 учнів  закінчили  навчальний  рік  із  високим 

рівнем навчальнихдосягнень(11.84%), 24учня –здостатнім(31.57%), 41

учень-з середнім  (53.94%),початковийрівеньмали-_2_учнів(2.63%). 

Якість знань становить - 43.41%. Зарезультатамирічногооцінювання

_2_учні4класута__5_учнів5-9класівнагородженіПохвальнимилистами.

1випускниця 9класуотрималасвідоцтвозвідзнакою,1випускниця11

класуотрималаЗолотумедаль«Зависокідосягненняунавчанні»

На підставі довідки ЛКК та заяви батьків для учня 9 класу

ТкаченкаБогдана звересня2018рокубулоорганізоване індивідуальне



навчаннянадому.

НапідставівисновкуІРЦ тазаявбатьківдляучня1класутадля

учня2класуорганізовано навчанняв інклюзивномукласі,розроблено

індивідуальну програму розвитку іпроводились корекційнізаняття з

«Корекціїрозвитку»,«Корекціїмовлення»,«Логоритміки»,«Лікувальної

фізкультури»,заняття з психологом.У першому семестрікорекційні

заняттяпроводилисьвповномуобсязі,напочаткудругогосеместру у

зв’язку з недостатнім фінансуванням обсяг корекційних занять було

скорочено,анакарантинівонивзагалінепроводились.

           Всівипускники 9 класу булизвільненівідДПА,отримали

свідоцтвапроздобуттябазовоїсередньоїосвітиіподализаявиу10клас.

6учніввипускного11класузгідноїхзаявбулизвільненівід ДПАу

будь-якійформі.ЗНОздавали

- Зукраїнськоїмови–4учнів;

- ЗісторіїУкраїни–4учнів;

- Зматематики–2учні;

- Збіології–2учні.

Всі6учнівотрималисвідоцтвопроздобуттяповноїсередньої

освіти.3учнівступилидоВНЗ,двазнихнабюджет,3доПТУ.

У2019-2020н.р., ушколіпрацювали 23 педагогічніпрацівники(2-

відпустка по догляду за дитиною до 3 років. З них вчителів - 15,

вихователь–1,педагог-організатор–1,асистентвчителявінклюзивному

класі– 2,психолог-1(засуміщенням),бібліотекар – 1. Кваліфікаційні 

категорії: Ікатегорія-__9_,ІІ категорія - ___4____, спеціаліст - ____9____. 

Вищу освіту мали __21_ учителів, середнюспеціальну - 2__.

Управлінськадіяльність
Управління школою здійснюється згідно з річним планом

роботишколи.
У навчальному закладів наявностіусінормативно-правові

документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього
навчальногозакладу.

У 2019/2020 навчальному році адміністрацією школи, у
відповідностідорічногоплануроботишколи:



-перевіренорівень наступностіунавчанніучнів5 класу,адаптації
шестирічнихдітейдонавчаннявшколі,освітнійпроцесу1класіНУШ.
проведено персональний контроль роботи учителів Бартиш А.О.,
ІлюхіноїН.М.,якіатестувались;
-перевірялосьведенняконтрольнихтаробочихзошитів;щоденників
учнів.Заступником директора контролювалося ведення класних
журналів,відвідуванняшколиучнями.
Перевіркистанувивченнявикладанняпредметіввцьомуроці не

змогли здійснити в повному обсязі,тому запланованіпредмети
будутьперевіреніу2020/2021році.

Запідсумкамиперевірокпідготовленідовідки,накази.

Назасіданняхпедагогічноїрадиу2019-2020н.р.розглядалисьтакі

питання:

1.Вибірпідручниківдля5та10класів.

2.Проадаптаціюучнів1класутастворенняумовдлярозвитку

індивідуальнихздібностейдитинивНУШ.

3Адаптаціяучнів5класу.

4.Проорганізаціюінклюзивногонавчаннявзакладі,роботукоманди

психолого-педагогічногосупроводу.

5.прозатвердженняпретендентівнаотриманнязолотоїмедалі,

свідоцтвапроздобуттябазовоїсередньоїосвітизвідзнакою.

6.прозатвердженняорієнтовногопланупідвищеннякваліфікаціїна

2020р.

7.Провибірізамовленняпідручниківдля3класу.

8.Провибірізамовленняпідручниківдля7класу.

9.ПрозвільненнявідДПАу2019-2020н.р.

9.Провипуск9класу.Пронагородженняпохвальнимилистами,

видачусвідоцтвазвідзнакою,нагородженнязолотоюмедаллю.

10.Пробезпекупідчаслітніхканікул.

11.Пронавчальніпланитапопереднєнавантаженнявчителів.



Навчальнадіяльністьучнівтапедагогічногоколективу
Навчальна діяльність учнів 1-11 класів протягом 2019/2020

навчальногорокуздійснюваласьзгіднозосвітньою програмою та
згіднонавчальнихпланів,занавчальнимипрограмами,підручниками
та навчальними посібниками, рекомендованими Міністерством
освіти та науки України для використання у загальноосвітніх
навчальнихзакладахзукраїнською мовою навчанняу2019/2020
навчальномуроці.

Урезультатіперевірки,проведеноїадміністрацією укінцітравня
2020року,буловстановлено,щокількістьзапланованих уроківзаІІ
семестр 2019/2020 навчального року відповідає календарному
плануванню. Всівчителішколизаписиукласнихжурналахведуть
державною мовою відповідно до календарно-тематичних планів.
Формулювання тем уроків конкретні,відповідають навчальним
програмам. Проводиться відповідна кількість уроків розвитку
зв’язногомовленнятапозакласногочитаннязукраїнськоїмовита
літератури,російськоїмови,зарубіжноїлітератури.Виставляються
бали за практичніта лабораторніроботи з фізики,хімії,біології,
географії, інформатики, проводяться різні форми контролю з
англійської мови відповідно до вимог програми. Тематичне
оцінювання здійснюється за результатами поточного оцінювання,
враховуючибализапрактичніталабораторніроботи,затести.

Фіксаціяфакультативнихзанятьзросійськоїмовиу 11класі
ведетьсявчителемвідповіднодонауково-методичнихрекомендацій,
вчасно здійснюються записи проведених занять,ведеться облік
відвідуванняучнямиуроків.Факультативнізаняттянеоцінюються.

Семестрове та річне оцінювання відповідає вимогам,
відведенаспеціальнаколонкадлявиставленняскоригованогобалу
після семестровихоцінок.У 2019/2020 н.р.коригування балів не
відбувалось.

Всінавчальніпрограмивиконановповномуобсязі,збільшості
предметів дистанційно проведено підсумковіконтрольніроботи,
навчальнийрікзавершенодистанційно.

У школі створено умови для розвитку здібностей обдарованих 

дітей та заохочення їх до творчої самостійної роботи. У2019–

2020н.р.НеласаЄва,учениця8класу,посілаІмісцеврайонному

етапіолімпіадзфізичноїкультури,НеласаЄва,учениця8класу,

посілаІІІмісцеврайонномуолімпіадізросійськоїмови,Самофалова

Єлизавета,учениця7класу,посілаІІІмісцеурайонномуетапі



олімпіадизукраїнськоїмови,ІвасенкоМикола,учень8класу,посівІІІ

місцеврайонномуетапіолімпіадизбіології.СамофаловаЄлизавета,

учениця7класу,посілаІІІмісцеурайонномуетапіМовно-

літературногоконкурсуім.П.Яцика(вчительШакалН.В.),Казанчан

Артем,учень4класу,посівІІІмісцеурайонномуетапіМовно-

літературногоконкурсуім.П.Яцика(вчительШекшуєваЛ.А.),учениця

5класу,ЩербинаВеронікапосілаІІмісцеурайонномуетапіМовно-

літературногоконкурсуім.Т.Шевченка(вчительМалаО.В.).

Окрімпредметнихбулищетворчіконкурси.Учнінашоїшколидовели

щовонитворчі,креативні,талановиті.

У2019-2020н.р.учень9класуКовальДмитропосівІмісцеу

обласномуетапіВсеукраїнськоївиставки-конкурсу«Український

сувенір»9керівникБражкоВ.М.),учениця8класуТаганова

МаргаритапосілаІІІмісцеуобласномуетапізаочногоконкурсу

«Новорічнакомпозиція»(керівникМалаО.В.),таІІІмісцеу

міжшкільномуетапіобласноївиставки-конкурсудитячоїтворчості

«Народнаіграшка»(керівникКрутьЮ.А.),ЧернявськаДомініка,

учениця6класу,посілаІмісцеуконкурсі«Книгоманія»(керівник

ШакалН.В.).Учніпершогокласуздобулиперемогууконкурсі

«Новорічнаіграшка»іБурцеваГ.В.разомзпершимкласомздобула

перемогувконкурсі«Ранковазустріч»івиграламеблідлякласної

кімнати. УучнінашоїшколибралиучастьуМіжнароднихта

Всеукраїнськихконкурсахзнавчальнихпредметів:«Sunflower»,

«Соняшник»,«Грінвіч»,«Патріот».У2019-2020н.р.учнінашоїшколиє

активнимиучасникамиінтернет-олімпіадіконкурсів,щопроходять

наосвітніхплатформах«Наурок»та«Всеосвіта».

Багатоувагиприділялосьпитанню НУШ щопочалафункціонувати
з 1.09.2018р. В даному навчальному році велась підготовка до
функціонування1, 2та3класівНУШ.ПитанняНУШ розглядалисьна



нарадіпри директорові,складено перелік матеріалів необхідний для
створення освітнього середовища, направленні клопотання щодо
придбанняцихматеріалівдовідділуосвіти.Веласьроботаздепутатами
щодо комплектаціїкласів відповідним обладнанням..Вчитель,що буде
навчати 1 класпройшладистанційнікурсинаосвітнійпедагогічній
платформі«Едера»«Длявчителівпочатковоїшколи»,пройшланавчанняі
отримала сертифікат на очному тренінгу «Нова Українська школа»,
пройшлатренінгдлявчителівфізичноїкультурищобудутьпрацюватиу
НУШ,вчителіанглійськоїмовипройшлитренінгдлявчителіванглійської
мови що будутьвикладати уНУШ.Напочаткутравнябуло проведено
батьківськізбори для батьків майбутніх першокласників.Про шляхи
реалізаціїнового Державного стандарту початковоїосвіти у школіта
впровадження освітніх ключових компетентностей Концепції Нової
української школи у 2020 говорила директор школи Ілюхіна Н.М.
познайомила батьків з умовами функціонування НУШ,познайомила з
особливостями створення нового освітнього середовища, вчитель
ВасилевськаО.С.познайомилазособливостяминавчальногопроцесув
умовахНУШ .Протягом рокуу1класівчительБурцеваГ.В.та у2класі
вчительБражкоН.В..працювализапрограмою підредакцією Савченко.
Готуваламатеріалвідповіднодотем тижня.Успіхиучнівзафіксованоу
«Свідоцтвахдосягнень»,роботикожногоучнязібраніупортфоліо.

НапідставіПоложенняпрометодичнуроботузпедагогічними

кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого

удосконаленняметодичноїроботибуловиданонаказпошколі№ 85від

06.09.2019 р. «Про організацію методичної роботи в 2019-2020

навчальномуроці».

Колектившколиперший рікпрацювавнаднауково-методичною

темою «Впровадження новітніх освітніх технологій,як засіб формування

ключовихкомпетентностейучнів.».

Атестаціяпедагогічнихпрацівниківу2019-2020навчальномуроці

проходилазапланом заходівзпроведенняатестації. Запідсумками

атестаціїкваліфікаційнукатегорію «спеціалістпершоїкатегорії»присвоєно

Бартиш А.О..,вчителю математики,кваліфікаційнукатегорію «спеціаліст

першоїкатегорії»присвоєноІлюхінійН.М..,вчителюфізики.

Курсовуперепідготовкуу2019-2020н.р.пройшли:

- ЄфименкоЮ.М.занапрямком«асистентвчителя»

- БартишА.О.занапрямком«Вчителіматематикитаінформатики»



- БурцеваГ.В.занапрямком«Вчителіпочатковихкласів»

- УсольцеваЛ.М.занапрямком«ЗаступникизНВР»

- БражкоВ.М.занапрямком«основиздоров’я»

- КолодочкаН.А.занапрямком«трудовенавчання»

Бралиучастьутренінгах:

-«Інтерактивнізасобинавчання»-16вчителів

-управлінськийаспектНУШ-ІлюхінаН.М.,УсольцеваЛ.М.

У 2019-2020 н.р. у школі  продовжувалась  робота  щодо 

комп’ютеризації закладу.Дляпершогокласувідділом освітизакуплено

смарт-телевізор,принтер,ламінатор.Депутатподарувавтелевізор,якийна

даний момент встановлений у 3 класі. У квітнімісяціпроведено

високошвидкіснийінтернет.. 

У школі проводиться робота щодо поповнення бібліотеки 

підручниками, художньою та методичною літературою. Впродовж року

надійшлипідручникидля2,6,11класів,додатковалітературадля5-6класу

«Антологія.Фольклор,міфиілегендинародівсвіту»,»Антологія.Казкав

шкільномукурсілітератури»,«Сучаснахудожнялітература.Серіяшкільна

бібліотека»,«Унікальністорінкигеографіі.Визначнігеографічнівідкриття»

«Цікавіфактизісторіїдавніхчасів.»,«Основиспоживчихзнань.Споживча

етика»,«Захопливийсвітбіології».МетодичналітературадлявчителівНУШ.

Розподіл та використання підручників проводився пропорційно до 

кількості учнів у класах. Всі підручники, які використовувалися, мали 

гриф МОН.Підручники, що не були рекомендованіМОН,- списані.

Впродовжрокубулозамовленоновіпідручникидля3,7класів.

 

ВиховнароботауШелюгівськійЗОШ включалавсебетакі

компоненти:

- вихованнявпроцесінавчання;

- позакласнавиховнаробота;

- позанавчальнадіяльність;



- позашкільнавиховнаробота;

- формуваннястилювідносинушкільномуколективі;створення

соціально-психологічногоклімату;(самоврядування)

- роботазбатькамитагромадськістю.

Однією з форм виховноїроботи є предметнітижні,що традиційно

проводяться майже зусіхпредметів інваріантноїчастини навчального

плану.

Учнішколивідвідувалигуртокволейбол(керівникКолодочкаН.А.),

Булипроведенітрадиційнідляшколисвята:Деньзнань,День

вчителя,Святоврожаю,новорічнісвята,концертприсвячений8Березня.

Свята«Останньогодзвоника»небулооскількибувкарантин.

Використовувалисягруповіформароботиздітьми(класнігодини,години

спілкування)таіндивідуальні(відповіднодоінтересівтапотребучнів)

Зазвітний період педагогічний колектив школи приділяв значну

увагу вихованню майбутніхгромадян країниудусіповагидозакону.З

цією метою соціальним педагогом Шекшуєваю Л.А.булопроведенотаку

роботу:

- уточненобанкданихпроучнів,схильнихдоправопорушень;

- спланованопрофілактичнуроботунарік;

- проведено індивідуальнібесіди,зустрічізбатькамиучнів,що

схильнідоправопорушеньтаучнівздевіантноюповедінкою.

У кожномукласівелася роботазпрофілактики злочинності

середучнівськоїмолоді.Напочаткурокукоженкласнийкерівниквизначив

учнів,якілегкопотрапляютьпідчужийвплив,систематичнопроводився

контрользаповедінкою танавчанням такихучнів.Підчасзустрічей з

інспекторомювенальноїполіціїобговорювалисяпитаннявідповідальності

учнівзарізніправопорушення,булінгушколі,торгівлюлюдьми.



Профорієнтаційнаробота
Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до

свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у школі
здійснюєтьсяпідчаснавчально-виховногопроцесуівпозаурочний
час.Учнірозширюютьколознаньпропрофесіїнауроках,змережі
Інтернет,напозакласнихвиховнихзаходах.З профорієнтаційними
заходамидошколизвертаютьсяпредставники ТДату,МДПУ,ЯПАЛ,
інщіпрофесійно-технічніліцеї.

У школіоформлений профорієнтаційний куточок,який містить
цікавіінформаційніматеріали.Вивчаютьсяінтересиучнів9класу,що
відображаєтьсяувиборіпрофілюнавчання.

Збереженняізміцненняздоров’яучнівтапрацівників
Медичне обслуговування учнів та працівників школи

організовановідповіднодонормативно-правовоїбази.Дляякісного
медичного забезпечення учнів та вчителів у закладіобладнаний
медичний кабінет, де працює шкільна медична сестра, яка
організовуєсистематичнетаплановемедичнеобслуговуванняучнів,
забезпечує профілактику дитячих захворювань. Медкабінет
оснащений холодильником,тонометром,ростоміром,кварцовою
лампою .Є необхіднімедикаменти длянаданняпершоїмедичної
допомоги.Укабінетієпроточнавода,злив.Дезактинпридбанийза
кошти техпрацівників(спонсорська допомога)іза кошти батьків.
Перед початком нового навчального року відділом освіти було
придбанодезінфікуючий засібдляруктаполідездляприбирання
приміщеньтаобробкиповерхонь.

Відповідно до результатів медичного оглядудітей,напідставі
довідоклікувальноїустановиушколіформуютьсяспеціальнімедичні
групи,атакож уточненіспискиучнівпідготовчої,основноїгрупита
групизвільненихвідзанятьфізичною культурою нанавчальнийрік.
Відповідноцихсписківвидаєтьсянаказпошколі.

Протягом навчальногорокуушколібулозафіксовановипадки
захворювання на повітряну віспу , коросту, мононуклеоз та
ентеробіоз. Вівся постійним контроль за контактними учнями.
Медичноюсестроютаперсоналомшколибулопроведенокарантинні
заходи.

Медичне обслуговування працівників школи організовано
щорічно.Проходження медичного оглядуфіксується в санітарних
книжкахустановленогозразка,якізберігаютьсяушколі.Зцьогороку
медичнийоглядбувплатний,коштинаоплатубрализрахункуна
екстренийремоншколи.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення
умовдляраціональногохарчуваннядітейпротягом перебуванняу
школі,але це питання залишається не вирішеним.У зв’язку з
відсутністю узакладіумовдляхарчуванняівідсутностіпідприємця



щобудейогоздійснювати.

Станохоронипрацітабезпекижиттєдіяльності
Відповідно до річного плану роботи школи на 2019 – 2020

навчальнийрікзметою забезпеченняздоровихібезпечнихумовпід
часнавчально–виховногопроцесу,запобіганнянещаснимвипадкам
середучнівупобуті,дотриманнячинногозаконодавствазохорони
праці у відповідності до нормативних документів з питань
попередженняусіхвидівтравматизмутаохоронижиттяіздоров'яна
виконання законів України «Про освіту»,«Про загальну середню
освіту»,«Про позашкільну освіту»,«Про дошкільну освіту»,«Про
охоронудитинства».

На початку І семестру проведено інструктажі з безпеки
життєдіяльностіучнів1–11класів.Класнікімнатипровітрюються,
здійснюється вологе прибирання у відповідностідо санітарно –
гігієнічнихнорм.У кабінетахфізики,хімії,інформатики,спортивній
залієвнаявностіінструкціїзтехнікибезпеки,журналиреєстрації
інструктажів.Продовжується роботапоупорядкуванню нормативно
–правовоїдокументаціїзбезпекижиттєдіяльностітаохоронипраці.

В рамках проведення Дня ЦЗ(08.11.2019р.,було проведено
лекціїзпитань електробезпеки, дотримання вимогпожежноїта
технічної безпеки, цивільного захисту, правил поведінки на
водоймищах, порядку дій населення при виявленні
вибухонебезпечних предметів, пожежі, надання допомоги
потопаючому. Другий день ЦЗ (у квітні) проходив в умовах
карантину(дистанційно)шляхом розміщенняінформаціїнасторінці
школифейсбуці,сайтішколи,угрупахвВайбері.

Одним із основних напрямків в роботішколи є формування
навичок безпечноїповедінки учнів.З цією метою в навчальному
закладіорганізованочергуваннявчителів тачерговогокласупо
школі,проводяться виховнігодини в класах,установлена єдина
тематикабесідізпопередженнядитячоготравматизму..Вкласних
журналахвідведеністорінкидлябесід.

Протягомрокубулозафіксовано1 випадоктравмуваннядітей.
-22.10.2019р.зучнем8класуПотебенкоДанилом;

Наказомпошколіпризначаєтьсявідповідальнийзаорганізацію
роботи з охорони праціта безпеки життєдіяльностіу закладі,
спланованізаходи.

Напочаткунавчальногороку,напередодніканікултасвяткових
днівпроводятьсяінструктажізбезпекижиттєдіяльностісередучнів,
відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно
відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями,



походами,спортивнимизмаганнями.Ушколівнаявностінеобхідні
журнализреєстраціївсіхвидівінструктажівзпитаньохоронипраці.
Кожнийкабінет,спортивназаламаєнеобхіднийперелікдокументації
зпитаньбезпекижиттєдіяльності.Такожушколіоформленостендиз
безпеки життєдіяльності,протипожежноїбезпеки,електробезпеки,
правилдорожньогоруху.
Співпрацязбатьками

Вихованняучнявшколіісім’ї–щоденнийнерозривнийпроцес.
Томупедагогічнийколективпрацюєутіснійспівпрацізбатьківським
колективом з метою створення найсприятливіших умов для
самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним
замовником школи,а тому беруть активну участь у навчально-
виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів,
пов’язанихзпрофесіями,світомзахоплень,родиннимисвятами.

У школі заведений журнал обліку звернень громадян. На
батьківськихзборахбатькимаютьможливістьписьмововисловити
побажання щодо покращення навчально-виховного процесу.На
батьківських зборах у квітнібатьки мали змогу висловити свої
порбажаннящодоформуванняосвітньоїпрограмизакладу.

Назасіданняхбатьківського комітетурозглядаютьсяпитання
навчанняівиховання,розвиткушколитапоповненняматеріально-
технічноїбази.

Протягом навчального року класними керівниками
організовуєтьсянавчання длябатьків ізпитаньправовоїосвіти
населення,виконання батьківськихобов’язків,відповідальностіза
життя та збереження здоров’я дітей,профілактики жорстокого
поводженняздітьмитанасильствавсім'ї,протидіїксенофобським
проявам,профорієнтації,протидіїторгівлілюдьми,профілактичні
індивідуальнібесідизбатькамиучнів.

Фінансово-господарськадіяльність
Вліткуцьогорокубатьками,окремимивчителями,техперсоналом

булоприкладенобагатозусильщодопідготовкибудівлішколидо
нового2019-2020навчальногороку.

Проведеноремонтвсіхкласнихкімнат.

Проведенокосметичнийремонткабінетівфізикитахімії.
Проведенокосметичнийремонтусанвузлах,тамбурі,насходах

(пофарбовано підлогу.стіни). Пофарбованотамбуріфойєшколи.У
санвузлах встановлено електросушарки, у медичному кабінеті
встановленопроточнийводонагрівач.

Дляпроведенняремонтнихробітвикористовувалисьспонсорські
кошти.



Зусилля були спрямовані на створення атмосфери співробітництва, 

взаємодопомоги, прояву ініціативи, творчого підходу, самостійності в 

роботі як учителів, так і учнів.


