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Облаштування матеріально-технічної бази 
медіатеки за рахунок державних коштів 

(субвенція) 

258 649,84 
гривень



Облаштування матеріально-технічної бази 
ресурсної кімнати за рахунок державних коштів 

(субвенція) 

289 416,72 
гривень



Допомога народного депутата України 
Куліченка І.І.

604 572 
гривні

 Мультимедійний 

комплекс

 Персональний 

комп’ютер – 15 шт.

 Інтерактивна 

дошка – 2 шт.

 Проектор – 1 шт.

 Комутатор 

 Система 

відеозв’язку



Фінансування департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради

23 782 
гривні

 М’ячі, скакалки, 

гімнастичні мати 

(4 шт.), шахи

 Комплект 

обладнання для 

дитячої легкої 

атлетики 

59 998,50 
гривень



Допомога депутата Дніпровської 
міської ради Лисенка М.О.

51 000 
гривень

Музичний центр

Фарба

Покос трави

Вивіз листя



У 2017-2018 навчальному році 
за рахунок благодійних внесків 

було зроблено:

Придбання тематичних 

стендів до кабінету “Захист

Вітчизни” – 3 500 грн.

Капітальний ремонт 

кабінету “Захист Вітчизни” –

12 810 грн.



У 2017-2018 навчальному році 
за рахунок благодійних внесків 

було зроблено:

Установка нових 

протипожежних дверей в 

електрощитовій – 6 150 грн.

Спил аварійних дерев –

3 500 грн.



У 2017-2018 навчальному році 
за рахунок благодійних внесків 

було зроблено:

Придбання стенду 

“Інклюзивна освіта”

(1 поверх) – 4 885 грн.

Придбання вогнегасників 

(32 класи), стендів та 

табличок з пожежної безпеки 



У 2017-2018 навчальному році 
було витрачено на господарські потреби:

 Придбання миючих та дезінфікуючих засобів 

– 18 000 грн.

 Придбання медикаментів першої медичної 

допомоги – 3 000 грн.

 Заправка принтера – 7 000 грн.

 Придбання канцтоварів – 8 000 грн.

 Придбання ламп денного світла – 3 000 грн.



Було виконано 
у 2017-2018 навчальному році

Акт обстеження та списання зелених насаджень

 Заявка на встановлення люків на шкільному

подвір’ї (5 шт.)

Клопотання до департаменту гуманітарної

політики Дніпровської міської ради на придбання

металопластикових вікон та на продовження

фасадних робіт
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Якість успішності учнів
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Аналіз педагогічного складу 

КЗО “СЗШ № 96” ДМР

• Спеціаліст вищої категорії36

• Спеціаліст першої категорії6

• Спеціаліст другої категорії6

• Спеціаліст17

• Учитель-методист24

• Старший учитель4

Всього:65



Передумовою у забезпеченні успішності навчання 
дитини з особливими освітніми потребами

у загальноосвітньому навчальному закладі і є

ідивідуалізація навчально-виховного процесу.

Індивідуальне планування навчально-виховного процесу має на меті:
•розроблення комплексної програми розвитку дитини з особливими освітніми
потребами, що допоможе педагогічному колективу закладу пристосувати
середовище до потреб дитини;
•надання додаткових послуг та форм підтримки у процесі навчання;
•організацію спостереження за динамікою розвитку учня.



Індивідуальне навчання учнів

2-Г клас: Руденко Анастасія
Класний керівник: Коваль Н.В.

7-А клас: Строценко Олександр
Класний керівник: Федорова К.І.

3-В клас: Голіков Едуард
Класний керівник: Бондаренко О.О.
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Індивідуальне навчання  учнів 

2-Г клас: Руденко Анастасія
Класний керівник: Коваль Н.В.



З 01.09.2017 р. у КЗО “СЗШ №96” ДМР

в рамках інклюзії навчається 9 учні, з них

6 – в початковій школі, 3 – в середній









Дипломанти 

I ступеню

Міжнародного

багатожанрового

фестивалю

«Всі зірки

Галактики 2017»









Конкурс моделей 

шкільного 

самоврядування  

«Maxima »















ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ШКОЛИ

Почніть робити те, що потрібно. Потім робіть те, що можливо.

І ви раптом виявите, що робите неможливе!
СВ.ФРАНЦИСК АСІЗСЬКИЙ



ТЕМАТИКА БІЛЬШОСТІ ЗВЕРНЕНЬ 
ДО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА  

ПРОТЯГОМ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ:
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Батьки Учні Вчителі
Стосунки дитини з однолітками
Стосунки у родині
Проблеми з поведінкою



ДОБАВИТЬ 
ЗАГОЛОВОК 
СЛАЙДА — 6

У цьому році в школі 
створена Медіотека та 
Ресурсна кімната які  
оснащені сучасною 
технікою, якісними 

матеріалами для 
розвивально-корекційної 

роботи та відпочинку 
дітей.

Єдиний 
механізм 
інклюзії



Учні  соціально незахищених 
категорій

18 дітей

3 дитини

10 дітей

4 дитини

47 дітей

31 дитина

5 дітей

17 дітей


