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РІЧНИЙ ЗВІТ

директора комунального закладу освіти

"Середня загальноосвітня школа № 96" 

Дніпровської міської ради Моргуль Н.Л. 

перед педагогічним колективом та громадськістю

за 2019-2020 навчальний рік.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

на 2019-2024 роки



Інформаційна довідка

 Школа заснована у 1973 році 

 Потужність школи – 1020 учнів

 108% наповнення

Освітній рівень Кількість 

класів

Чисельність 

учнів
Середня

наповнюва-

ність

І ступінь(1 – 4 класи) 17 547

32
учні

ІІ ступінь(5 – 9 класи) 16 491         559
ІІІ ступінь(10 – 11

класи)
2 68

Всього: 35 1106
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НУШ , Інтелект України

Фінансова грамотність

Економічний, математичний 
профілі
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Кадрова політика: всього працівників – 82,

педагогів - 64

"учитель методист"- 24
«відмінник
освіти" - 5

"спеціаліст" -17

"старший 
учитель" - 5

4 6
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до 3-х 3-10 р. 10-20 р. 20 і більше

"спеціаліст І 
категорії "- 8

"спеціаліст ІІ 
категорії" - 4

спеціаліст вищої
кваліфікаційної

категорії - 35
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Основні модулі програми розвитку 

навчального закладу

1

Впровадження 

новацій в 

управлінську 

діяльність школи

Створення 

сучасних умов

організації 

освітнього 

середовища

2

Покращення 

матеріально-

технічної 

бази школи

3

План 

розвитку

Раціональне 

використання 

ресурсів 

закладу

4
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Новації управлінського менеджменту спираються на:

Очікування дітей:

-комп`ютер та планшети в 

кожний клас

-активізація батьків до 

партнерських відносин зі

школою

-суперкапітальні ремонти в 

усіх приміщеннях школи

Очікування педагогів:

-підвищення рівня засвоєння 

навчального матеріалу, а, 

відповідно, - рівня знань учнів 

-створення в школі комфортних

психолого-педагогічних і 

матеріальних умов для 

здійснення професійної

діяльності

-створення умов для творчої

самореалізації в професійній

діяльності

-покращення матеріально-

технічного забезпечення

освітнього процесу

Очікування батьків:

-збереження та зміцнення 

здоров'я дітей

-якісна підготовка школярів

до вступу в заклади вищої, 

середньої та початкової

професійної освіти

-задоволення різноманітних

інтересів і потреб учнів та 

розвитку здібностей

школярів
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Технології, 

розроблені 

педколективом

Технології, 

розроблені 

окремим 

педагогом

Проект 

«Безпечна 

школа»

Адаптивне 

управління

Управлінський 

моніторинг
Компютерізація

управління
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Структура нової школи КЗО «СЗШ №96» ДМР

Початкова школа – гімназія 

РІВЕНЬ 1

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

РІВЕНЬ 2

БАЗОВА ОСВІТА

1 ЦИКЛ 2 ЦИКЛ

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

1 ЦИКЛ 2 ЦИКЛ

ГІМНАЗІЯ
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Типи освітнього середовища

 догматичне освітнє середовище – сприяє розвитку пасивності і 

залежності дитини;

 кар’єрне освітнє середовище – сприяє розвитку активності і залежності 

дитини;

 безтурботне освітнє середовище – сприяє вільному розвитку й 

зумовлює пасивну життєву позицію дитини;

 творче освітнє середовище – сприяє вільному розвитку активної 

дитини.

СТАРША ШКОЛАБАЗОВА ШКОЛА

9
ПОЧАТКОВА 

ШКОЛА



МЕМОРАНДУМ

про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу

між учасниками освітнього процесу 

Партнерство і співпраця школи з батьківською 

громадськістю у справі становлення особистості учня
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Напрямки

виховного 
процесу

Національно
-

патриотичне

виховання
Морально-

етичне

виховання

Художньо-
естетичне

виховання

Фізичне 
виховання

Пропаганда 
здорового 
способу 
життя

Екологічне

виховання

Превентивне

виховання

Громадянське

виховання
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Іменна стипендія міського голови

активній молоді міста Дніпра! Вітаємо

наших учнів – Саєнка Павла, Вакуліч

Ілону та Піліпаса Микиту!

Вони лідери Шкільної Демократичної

Республіки та активні учасники

громадських заходів у школі, 

районі та місті!
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Військово – патріотичні ігра

«Сокіл - Джура», «Прорив» 14



Вітання

з Днем 

збройних

сил 

України
в рамках акції

«Патріот»
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Добавить 

заголовок 

слайда — 6

В школі створені та активно 
працюють Медіатека і 
Ресурсна кімнати, які  

оснащені сучасною технікою, 
якісними матеріалами для 
розвивально-корекційної 

роботи та відпочинку дітей.

Єдиний механізм 
інклюзії

9

8

0
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Матеріальна база сьогодні:

 - 36 кабінетів;

 - шкільна бібліотека та 
читальний зал;

 -ресурсна та медіакімнати;

 -медичний кабінет, ліцензія; 

 -актова та спортивні зали;

 -їдальня;

 - сучасне спортивне поле;

 -народознавчий музей 
«Світлиця»;

18Мета фінансово-господарської діяльності: створення 

організаційно-економічних умов для забезпечення 

сталого розвитку навчального закладу, ефективне 

використання бюджетних коштів, залучення 

позабюджетних коштів у освіту

Технічні засоби навчання:

-2 комп’ютерні кабінети;

Кількість комп’ютерів (всього) –

61,

з них 41відповідають сучасним

вимогам; 

-20 ноутбуків;  

-7 мультимедійний комплексів;

-8 проекторів;

-21 плазмовий телевізор.



1.Утеплення та ремонт фасаду школи

2.Облаштування, зон відпочинку для учнів

3.Благоустрій під’їзних шляхів до закладу

4.Капітальний ремонт туалетів

5.Заміна труб холодного водопостачання

6.Ремонт обідньої зали, харчоблоку

7.Ремонт огорожі

8.Поточний ремонт шкільних коридорів та кабінетів

9.Оновлення комп’ютерної техніки

10.Ремонт опалювальної системи

11.Оновлення навчальних меблів

12.Ремонт сходових кліток І – ІV поверхах

13. Ремонт покрівлі

14. Придбання мультимедійної техніки (плазми, ноутбуки, 

мультимедійні дошки)

15. Ремонт актової зали

16. Ремонт малого спортивого залу

Планування фінансово – господарської діяльності 19



Перспективний план поліпшення 

матеріально-технічної бази школи

Ремонт

20

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

 Туалети на 

4-х поверхах

 Капітальний

ремонт їдальні, 

харчоблоку

 Утеплення 

та ремонт 

фасаду школи

Покрівля

 Ремонт 

огорожі

 Покрівля

 Малий 

спортивний 

зал

Ремонт 

опалюваль-

ної системи

Сходові 

клітки на 

поверхах та 

ремонт 

шкільних

коридорів

Ремонт 

актової зали
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Проект «Безпечна школа» - унікальна системи захисту 

навчального закладу, учнів, та вчителів

МЕТА ПРОЕКТУ:

• захист учнів, вчителів та відвідувачів під час навчального 

процесу

• інформування батьків про навчально-виховничий процес та 

відвідування школи їх дітьми

• контроль за територією школи

Запущена система дозволить значно підвищити

рівень безпеки в нашій школі та стане першим 

кроком у справі забезпечення безпечного

майбутнього підростаючого покоління.
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Міський проект «Бюджет участі – 2020 –

Сучасне шкільне подвір'я»
За допомогою міського проекту «Бюджет 

участі -2020» ми плануємо зробити 

капітальний ремонт, реконструкцію та 

переоблаштування шкільного подвір’я.

Також ми плануємо 

встановити новий паркан 

навколо шкільної 

території, замінити старий 

асфальт на нову довговічну 

бруківку та облаштувати 

зручні місця відпочинку та 

занять спортом.

На зеленому просторі 

нашої школи 

плануємо засіяти нові 

газони та 

облаштувати 

пішохідні доріжки.
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Перспективний план поліпшення 

матеріально-технічної бази школи

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

Меблі в обідню 

залу

Спортивні мати 

та спортивне 

обладнання

Мульти-медійна

техніка (плазми, 

ноутбуки, мульти-

медійні дошки)

Облаштування 

зони відпочинку на 

1 поверсі

Комп’ютери, 

принтери в кабінети 

інформатики 

Шкільні меблі

Мультимедійні

комплекси (кабінет

хімії, кабінет

української мови)

Придбання
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Заміна
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

 Заміна 

коридорних 

вікон на 3, 4 

поверхах

 Облаштування 

шкільного подвір’я 

(оновлення дерев та 

заміна бігових 

доріжок на 

шкільному стадіоні)

 Заміна огорожі 

навчального 

закладу

 Двері (на 

переходах 3, 4 

поверхів) – 4 шт.

 Двері до 

підвального 

приміщення

 Лінолеум в 

коридорах      1 

поверху

 Підвісні стелі в 

коридорах школи

Заміна застарілих 

навчальних меблів

Ремонт під'їзної 

території



ШКОЛА

РЕСУРСИ
Фінансові 

ресурси
Матеріальні 

ресурси

Нематеріальні 

ресурси

Інформаційні 

ресурси

РЕЗУЛЬТАТИ

Умотивовані 

трудові 

ресурси
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Командні складові роботи

Розуміння того, яких результатів очікують 

від команди однодумців

Зацікавлення в отриманні результатів

Відчуття задоволення від своєї роботи

Сприяння соціально-психологічному клімату в 

колективі для продуктивної роботи в команді
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Очікувані соціально-економічні ефекти від 

реалізації програми розвитку 

КЗО «СЗШ № 96» ДМР на 2019-2024 роки

•поліпшити якість шкільної освіти, створити механізми її стійкого інноваційного

розвитку, варіативність та індивідуалізацію навчання, забезпечити рівні

можливості для випускників школи;

•стовідсотково підключити структурні одиниці школи до глобальних інформаційних 

ресурсів із використанням високошвидкісних каналів, доступу усіх учасників 

освітнього процесу до освітніх інформаційних ресурсів; 

•створити та використовувати у освітньому процесі сучасні електронні навчальні

матеріали і організацію ефективного доступу до них через Інтернет;

•створити умови для отримання повноцінної освіти, соціальної адаптації та

реабілітації дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на

довготривалому лікуванні;
•створити електронну бібліотеку і ресурсний центр, що забезпечать інформаційну

та науково-методичну підтримку освітнього процесу;

•розвивати інформаційну взаємодію та інтеграцію закладу освіти у світовий

інформаційний освітній простір;

•формувати статус школи як одного з лідерів в державній освіті
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