
Запорізька загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 30   Запорізької міської ради 
Запорізької області знаходиться в комунальній 

власності м.Запоріжжя



№ 
з/п

Показники Стан

1   : 1-11 Мова навчання класи українська
2.  Кількість класів

 профільне вивчення

10

1

3   Кількість груп ГПД 2

4.      Загальна кількість учнів на кінець року 272

5.  ,    1-  Число учнів які прибули до го класу 32

6   , Кількість працівників усього

   з них педагогічні працівники

 Вища категорія

  І категорія

 ІІ категорія

спеціаліст

 Старший учитель

-Учитель методист

  Відмінник освіти України

 обслуговуючого персоналу

46

29

43%

17%

4%

36%

14%

31%

20%

17

                           Загальні показники роботи закладу:



    ІМІДЖЕВІ СКЛАДОВІ ЗОШ № 30
      позитивна динаміка особистісного зростання та

  ;духовного становлення учнів
     ;довіра батьківської громадськості
 , ,  ;індивідуалізація диференціація персоналізація навчання
  -      інтегроване предметно мовне середовище в профільних

   ;класах вивчення англійської мови
      ;соціально активне учнівське самоврядування
     ,  ,   базовий навчальний заклад ЗНУ ЗОІППО педагогічного

 ; коледжу
  ,    переможці районних обласних творчих конкурсів

-  ;художньо естетичного спрямування
       створені умови для розвитку мистецьких обдарувань

     ;учнів через співпрацю з МПДтаЮТ
        є членом обласного Всеукраїнського центру гуманної

 педагогіки
   Стабільність педагогічного колективу



- створення комфортних 
умов для всіх учасників 
педагогічного процесу, тобто 
створення адаптивних умов 
для розвитку особистості на 
засадах гуманної педагогіки.

   МЕТА         
УПРАВЛІННЯ

створення комфортних 
умов для всебічного 
розвитку особистості на 
засадах гуманної педагогіки 
в умовах Нової української 
школи



Запорізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 30

підвищення якості освіти через
 різні форми організації освітнього
процесу (очну,дистанційну,сімейну))

11

модернізація змісту освіти на основі 
ІКТехнологій

22

 

33впровадження нового Державного стандарту 
початкової та базової освіти через 
гуманізовано орієнтований освітній простір

спрямування освітньо-виховного  середовища на 
національно-патріотичне виховання  , соціалізацію
 особистості

44

Пріоритетні 
напрямки 
роботи школи

55 розвиток матеріально-технічного забезпечення школи



Структура закладуСтруктура закладу



Освітня програма  –основний документ 
діяльності закладу освіти

на 2021/2022 н.р.
 
Формування та затвердження Освітньої програми
Схвалено педагогічною радою від   27.05.2021    протокол № 
16;
Затверджено наказом директора закладу освіти від  28.05.2021 
 №79 
 
Оприлюднення Освітньої програми
Розміщення на сайті закладу
Дотримання основних вимог до змісту Освітньої програми
загальний обсяг навчального навантаження
1-4 класи 3500 годин
5-9 класи 6020 годин
10-11 класи 2660 годин
 







Навчальні досягнення учнів Навчальні досягнення учнів 
5-11-х класів за 2021-2022 н.р.5-11-х класів за 2021-2022 н.р.



Динаміка результатів навчальних досягненьДинаміка результатів навчальних досягнень
учнів 5-11 класів за 3 останні навчальні рокиучнів 5-11 класів за 3 останні навчальні роки



Динаміка рейтингу класів по закладу за три Динаміка рейтингу класів по закладу за три 
останні навчальні рокиостанні навчальні роки



Програма «Обдарованість»

 Участь у конкурсах :

 Міжнародний фестиваль ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе 
побачив»:

  ІІІ місце - 1 учениця 10 класу.
 - Районний етап Всеукраїнського конкурсу - виставки з декоративно-

ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край»: ІІ місце – 1 учениця 6 
класу.

 -  Обласний конкурс - виставка «Берегиня роду  українського»:
 ІІ місце -  1 учениця 9 класу.

 У ХІХ Міжнародному конкурсі учнів з української мови імені Петра 
Яцика: ІІІ місце – посів 1 учень 11 класу. 

 Районний етап ІХ Міжнародного конкурсу Т. Шевченка: 
  ІІ місця - посіли 2 учня 5 та 9 класів.



Обласний конкурс - виставка дитячої творчості «Берегиня роду 
українського» 
ІІ місце - 1 учень 6 класу;
 - У районному етапі конкурсу-виставці «Знай і люби свій край», в 
номінації «Образотворче мистецтво»:
ІІ місце – 1 учениця  11 класу.
- Міський конкурс до «Місячника безпеки», в номінації 
«Малюнок»: 
  І місце – посів учень 7 класу.,
 ІІІ місце – посіла учениця 5 класу;
в номінації «Літературний твір»:
ІІ місце – посів учень 7 класу.
 -



Всеукраїнські предметні 
олімпіади

На основі спільного рішення оргкомітету та журі ІІ (районного) етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін призові місця 
посіли:
І місце:
не посіли
ІІ місце :
Баранець Марія,  9-А клас, з української мови, вчитель Скігіна Л.М.; 
Ушаков Данило, 8-А клас, з біології, вчитель Гусєва О.В.;
ІІІ місце посіли:
Конік Олександра, 9-А клас, з російської мови, вчитель Савеленко 
С.М.;
Соловйов Олександр, 11-А клас, з екології, вчитель Гусєва О.В.;
Ласінський Ренат, 6-А клас, з математики, вчитель Ковальова Н.П.;
Яременко Алевтина, 8-А клас, з математики, вчитель Залогіна О.О.;
Баранець Марія,  9-А клас, з історії, вчитель Гроздєва М.Ф.;
 Конік Олександра, 9-А клас, з правознавства, вчитель Гроздєва М.Ф..



Інклюзивне навчання

Адаптування навчальних програм і планів, фізичне 
середовище, методи та форми навчання

Використовування існуючих  ресурсів в 
закладі

Залучення батьків

Співпрацю з фахівцями для надання 
спеціальних послуг відповідно до різних 
освітніх потреб дітей

Створення позитивного клімату в 
шкільному середовищі

  створення освітнього середовища, яке відповідало б потребам і 
можливостям кожної дитини (13 учнів), залежно від особливостей її 
психофізичного розвитку, а саме:



Командний підхід як необхідна умова 
забезпечення якісної освіти в 

інклюзивному класі

Адміністрація школи
Вчитель початкових класів/ вчителі 

предметники
Асистент вчителя
Практичний психолог
Вчитель-логопед
Корекційний педагог
Батьки дитини



ВИХОВНИЙ ПРОСТІР



Перший урок до 30-ї річниці 
Незалежності України «Україно, 
ти у мене єдина» 30 років Незалежності України — 

привід не лише для святкування й 
гордості, але й для глибокої 
змістовної розмови. Учні нашої 
школи спілкувалися на  Першому 
уроці про відомі події в історії 
України під час гри «Вивчаємо 
Україну», квесту «Українськими 
стежками», інтерактивної подорожі 
«Збери карту України», батлу «З 
Україною в серці», години 
спілкування «30 років по 10 
кроків» та «Як кувався щит 
держави», майстер-класу «Квітка 
мого серця»





 День єднання 
несе собою 
важливу мету: 
показати, що 
українці єдина 
нація, яка 
любить свою 
Батьківщину та 
рідні землі. 
Слава Україні!



В цей день учні разом з 
вчителями приєдналися до  
Загальнонаціонального 
телемарафону #UAразом. 
Провели години  спілкування 
«Я люблю Україну», «Україна 
– це ми!», «Сила в єднанні», 
уроки мужності разом з 
учасниками АТО.



Акція «Годівничка»Акція «Годівничка»

Доброю традицією у ЗОШ №30 стало щорічне проведення 
взимку акції «Годівничка». На уроці природознавства учні 
5-А класу підготували навчальні проєкти про птахів, 
виготовили з батьками годівнички та розвішали їх на 
території школи. Годівнички вийшли на славу – красиві і 
на різний смак.



Тиждень доброчесності

Учні 1-4-х класів  ознайомилися з основними 
принципами та видами і суттю порушень доброчесності, 
сформували уявлення про доброчесність. Вчилися на 
прикладах  розрізняти види порушень академічної 
доброчесності. Учні працювали в групах, складали 
пазли, відновлювали прислів’я, добирали тези на 
актуальну тематику, вирішували ситуативні питання.



Національний урок з безпеки дорожнього 
руху «Безпечна дорога додому»

 В рамках Тижня безпеки 
дорожнього руху в Україні 
в 1-11-х класах ЗОШ №30 
було проведено Єдиний 
Національний урок з 
безпеки дорожнього руху. 
Проведені онлайн уроки, 
де учні передивилися відео 
матеріали, поспілкувалися 
з вчителями, розповіли про 
правила поведінки 
пішоходів.



ОСВІТНІЙ ПРОСТІР КЛАСІВ 
НУШ



Робота закладу в умовах 
воєнного стану

Організація благодійного осередку 
«Соняшник»



Робота закладу освіти в 
умовах воєнного стану

Організація дистанційного навчання



Напрямки роботи закладу освіти у 2022-2023 н.р.:

продовження реформи загальної середньої освіти 
відповідно до Концепції «Нова українська школа», 
впровадження у 5 класах нового Державного стандарту 
базової середньої освіти;
організація освітнього процесу після вимушеного 
переривання його звичного перебігу, викликаного спочатку 
тривалими карантинами, потім – військовою агресією 
російської федерації на території нашої держави;
організація навчальної діяльності здобувачів освіти в 
умовах поєднання різних форм організації освітнього 
процесу;
посилення національно-патріотичного виховання, 
формування громадянської позиції, просвіти з питань 
особистої безпеки;
психологічна допомога учасникам освітнього процесу. 

  



LOGO
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