
Аналіз освітнього процесу 

Фошківського НВК І ст

за 2020-2021 н.р.



Є школи, в яких цінується Слово – і 

це добре!

Є школи, в яких цінується Діло –

і це добро

Є школи, в яких цінується 

Особистість –

ми за таку школу!



Проблема,  над якою працював наш заклад 

протягом 2020-2021 н.р

«Наступність дошкільної, 

початкової та середньої 

освіти в умовах 

впровадження Концепції 

НУШ». 



Завдання, які ми ставили перед 

собою:
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Впровадження педагогіки , що грунтується на 

партнерстві між учнем, учителем та батьками.

Забезпечення функціонування та розвитку НВК, 

підвищення якості освіти та ефективності виховання і 

розвитку учнів.

Створення умов здобуття якісної освіти в умовах 

впровадження Концепції «Нової української школи» в 

НВК.

Забезпечення наступності в роботі між дошкільною та

початкової ланками.

Сприяти вихованню загальнолюдських цінностей,

формування базової культури учнів, зміцнення здоров*я,

надання допомоги у саморозвитку кожного школяра



Найважливішим явищем у школі, найбільш повчальним предметом, найбільш живим 

прикладом для учня є сам учитель. Він — уособлений метод навчання, саме втілення 

принципу виховання.

А. Дистервег

Кадровий потенціал закладу
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Шкільне життя навчально-

виховного комплексу 



Пізнавальна екскурсія
учнів до лісу.

https://foshky.at.ua/news/piznavalna_ekskursija_uchniv_do_lisu/2020-09-26-276


Акція “Голуб миру”



Осінній квест «Щедра 
наша осінь

https://foshky.at.ua/news/osinnij_kvest_shhedra_nasha_osin/2020-09-26-274


Тиждень Космосу

https://foshky.at.ua/news/tizhden_kosmosu/2020-10-22-278


«Екологічний івент» 
Міжнародний день 

чистих берегів -2020"

https://foshky.at.ua/news/ekologichnij_ivent_mizhnarodnij_den_chistikh_beregiv_2020/2020-10-27-279


Свято захисника
України

https://foshky.at.ua/news/tidzhen_ukrajinskogo_kozatcva/2020-11-11-280


Вчимося практично. Досліди з водою.



Цікаві уроки НУШ



"Місячник

Математики"

https://foshky.at.ua/news/misjachnik_matematiki/2020-11-11-283


Тиждень української

мови та писемності

https://foshky.at.ua/news/tizhden_ukrajinskoji_movi_ta_pisemnosti/2020-11-16-284


Тиждень «Безпека
дорожнього руху»

https://foshky.at.ua/news/tizhden_bezpeka_dorozhnogo_rukhu/2020-11-18-285


Тиждень "Доброти"

https://foshky.at.ua/news/tizhden_dobroti/2020-12-02-286


Акції «16 днів проти насильства».

https://foshky.at.ua/news/akciji_16_dniv_proti_nasilstva/2020-12-24-289


Флешмоб "Українська хустка"

https://foshky.at.ua/news/fleshmob_ukrajinska_khustka/2020-12-09-288


Тиждень знань
з основ 
безпеки

життєдіяльнос
ті»

https://foshky.at.ua/news/tizhden_znan_z_osnov_bezpeki_zhittedijalnosti/2020-12-09-287


Акція «Нагодуй
пташок взимку».

https://foshky.at.ua/news/akcija_nagoduj_ptashok_vzimku/2021-02-03-294


Акція# ХешТег#Я люблю читати#

https://foshky.at.ua/news/akcija_kheshteg_ja_chitaju_v_golos/2021-02-03-295


Всесвітній день безпечного Інтернету

https://foshky.at.ua/news/vsesvitnij_den_bezpechnogo_internetu/2021-02-11-296


Всесвітній День книги

https://foshky.at.ua/news/vsesvitnij_den_knigi/2021-04-21-307


Заходи: “Академічна доброчесність”



Тиждень
Духовності

https://foshky.at.ua/news/tizhden_dukhovnosti/2021-04-28-308


Пам’ятні заходи до 35-х роковин
катастрофи на Чорнобильській АЕС



Місячник
благоустрою!!!

https://foshky.at.ua/news/misjachnik_blagoustroju/2021-05-06-311


Місячник охорони праці та безпеки
життєдіяльності



Безпека дітей



https://foshky.at.ua/news/den_vishivanki_2021/2021-05-24-315


Пізнавальна екскурсія до музеїв

https://foshky.at.ua/news/piznavalna_ekskursija/2021-06-07-317


Районна Природоохоронна

акція «Краса первоцвітів в 

об’єктиві природолюбів»,

І місце – Яновський Матвій.

ІІ місце – Глевчук Серафім

ІІІ місце – Олійник Святослав.



Обласний конкурс малюнків на тему «Цінність

води», який традиційно організовує та проводить БУВР

Пруту та Сірету в Чернівецькій області з нагоди

відзначення Всесвітнього дня води.

Боцвин Ганна (учениця 4 кл) –

Подяка за участь;

Третяк Нікіта (учень 2 кл) – Подяка

за участь;

Глевчук Серафим (учень 3 кл) –

Подяка за участь;

Боцвин Костянтин (учень 3 кл) –

Подяка участь;



Районний конкурс  виготовлення годівничок 

для птахів« Краща годівничка» 

Третяк Нікіта (учень 2 кл) –

І місце;

Костиль Євгеній ( учень 3 кл) –

ІІ місце)

Третяк Валерія (Подяка за

участь)



Конкурс різдвяної атрибутики 
«Символи різдвяних свят». 

Малиш Лариса – (учениця 2 кл) - Подяка за участь;

Яновський Матвій (учень 2 кл) - Подяка за участь;

Вуца Владислав (учень 2 кл)- Подяка за участь;

Глевчук Маргаріта (учениця 2 кл)- Подяка за участь;

Глевчук Серафим (учень 3 кл)- Подяка за участь;

Костиль Євгеній (учень 3 кл)- Подяка за участь;



Районний конкурс малюнків на 
протипожежну  безпеку

Грамоти за участь

Логош Олександр

Яновський Даниіл

Глевчук Серафим

Третяк Макарій



;

Тільки в поєднанні спільних зусиль адміністрації школи, учнів,

педагогів, батьків та громадян можливо досягнути очікуваних результатів.

Для учнів: оволодіння освітніми компетенціями на рівні Державних

стандартів; формування інформативних і нормативних,інтелектуальних і

комунікативних компетенцій; створення ситуації життєвого успіху в усіх

сферах шкільної діяльності; формування правової та громадянської свідомості;

підвищення показників фізичного, психологічного стану здоров’я.

Для вчителів: підвищення рівня професійної компетентності педагогів;

створення комфортних психолого-педагогічних умов для здійснення

професійної діяльності; поліпшення матеріально-технічного забезпечення

освітнього процесу.

Для адміністрації: активізація діяльності всіх структур школи;

упровадження ефективного управління; покращення статусу й іміджу школи.

Для батьків: встановлення партнерських відносин між родинами учнів та

педагогічними працівниками; створення умов для задоволення потреб щодо

отримання якісної освіти дітьми; збереження та зміцнення здоров’я дітей.

Для громадськості: створення позитивного іміджу НВК у соціумі;

збільшення уваги до вирішення проблем навчання і виховання.
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