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Нормативно-правове забезпечення: 
-         Закон України «Про освіту». 
-         Закон України «Про повну загальну середню освіту». 
-         Конституція України. 
-         Конвенція ООН про права дитини. 
-         Державний стандарт початкової освіти. 
-         Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. 
 

Координатор стратегії: Ткач Оксана Василівна, директорка школи 
 

Партнери школи: Новоселицька міська рада, батьки, громада села. 
 

Наші цінності:   
- Досконалість у своїй справі: вчитися і вчити; 
-          Успіх, повага та самоповага за рахунок особистої праці; 
-          Повага до особистості дитини і дорослого; 
-          Патріотизм, прихильність духовним і культурним цінностям своєї 
країни; 
-          Рівність перед встановленими у школі Правилами; 
-          Здоровий спосіб життя; 
-        Добре ім'я та честь школи - наша головна цінність, в основі якої лежить 
спільна праця вчителів, учнів та їх батьків. 
 
Принципи стратегічного розвитку школи: 

Мотивація: ми прагнемо створити кращий світ за допомогою освіти. 
Участь: усі зацікавлені сторони(батьки, громадськість) отримують максимум 
інформації про навчальний процес і мають можливість на нього впливати. 
Якість: ми цінуємо репутацію, засновану на високих  стандартах освіти. 
Успішність: ми спроможні всебічно розвинути творчий потенціал учнів, 
сформувати успішну особистість. 
Лідерство: ми прагнемо до інновацій у педагогічній діяльності. 
Партнерство: ми досягаємо мети, працюючи разом. 
Мислення: ми приймаємо й цінуємо різноманітність, ставимося толерантно до 
кожної дитини як особистості. 
Імідж: Наше шкільне життя не робота, а підняття іміджу закладу 
 
Завдання статегії розвитку: 

-         Підвищити якість освітніх послуг у відповідність з освітнім станом. 
-         Забезпечити права дітей на вибір видів і форм діяльності, створити оптимальні 

умови для виявлення та розвитку творчої обдарованості  кожного учня школи. 
-         Розвивати досвід партнерства, волонтерства, самоврядування. 
-   Забезпечити безперервний професійний та особистий розвиток педагога. 
-         Реалізувати інтелектуальний потенціал та емоційний інтелект дітей та дорослих 

шляхом активного залучення до навчання та суспільно-громадської діяльності. 
-         Забезпечити позитивний імідж школи. 
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-         Здійснювати освітній процес відповідно до індивідуальних можливостей, 
інтересів, нахилів, здібностей учнів. 

-         Забезпечити збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я дітей. 
-   Створити належні матерально-технічні умови для організації профільного 

навчання. 
-   Зміцнити матеріально-технічну базу закладу 

 
Візія школи : 

Школа успішних та щасливих дітей, в  якій працюють висококваліфіковані 
педагоги на засадах гуманізму, інтелігентності та особистого фахового росту. 

Модель випускника закладу: 

Це громадянин держави, який: 

– має активну позицію щодо реалізації ідеалів і цінностей України, прагне 
змінити на краще своє життя і життя своєї країни; 

– є особистістю, якій притаманні демократична громадянська культура, 
усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та 
її громадянською відповідальністю; 

– уміє грамотно сприймати та уміє аналізувати проблеми суспільства, бути 
конкурентноспроможним на ринку праці, впевнено приймати сучасні реалії 
ринкових відносин, використовувати свої знання на практиці; 

– уміє критично мислити; 

– здатний до самоосвіти і саморозвитку; 

– відповідальний, уміє використовувати набуті компетенції для творчого 
розв’язання проблеми; 

– уміє опрацювати різноманітну інформацію. 

План дій з досягненням результатів. 

В ході реалізації даної стратегії будуть реалізовані такі проекти: 
 

1. Проект « Вчителі – Агенти змін » 
2. Проект «Успішна дитина » 
3.  Проект « Освіта   для  «особливих»  дітей – «Увійти у світ разом»» 
4.  Проект «Здорова дитина – здорова нація» 

 
І. Проект « Вчителі – Агенти змін » 
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Мета: підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, 
збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу. 

Завдання: 

1.Розвиток творчих можливостей педагогів шляхом упровадження 
інноваційних освітніх технологій, узагальнення й поширення передового 
педагогічного досвіду. 

2.Постійне підвищення кваліфікації вчителів через участь у педагогічних 
виставках, семінарах і конференціях, неКонференціях,  залучення до 
публікацій, науково-дослідницької та експериментальної діяльності. 

3. Сертифікація, зовнішнє оцінювання професійних компетентностей 

4.Створення середовища цілеспрямованого саморозвитку творчо ініціативного 
педагога. 

Для реалізації поставлених проектом мети й завдань передбачаються: 

 Методичні об'єднання вчителів. 

 Методичне об'єднання класних керівників. 

 Предметні декади. 

 Декада педагогічної майстерності вчителів. 

 Педагогічна майстерність учителів, які атестуються. 

 Навчальні семінари. 

 Презентації творчих напрацювань. 

 Педради – дискусії, семінари, конференції, неКонференції. 

 Освітянські абарески, методичні анонси (огляд новинок літератури), 
термінологічні розминки,презентації меседж «А я роблю це так…». 

 Панорами творчості «Наш бренд – педагогічна майстерність» 

Очікувані результати: 

 Створення атмосфери, яка сприяє постійному зростанню педагогічних 
компетенцій як молодих, так і досвідчених педагогів. 

 Підвищення престижу професії педагога. 

 Навчання педагогічних працівників ефективного використання сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Розвиток творчого потенціалу вчителя. 

 Упровадження нових освітніх технологій у навчально-виховний процес. 
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Критерії оцінювання: 

1.Підвищення рівня кваліфікації вчителя. 

2.Самоосвітня діяльність педагогів. 

3.Постійні публікації . 

4.Участь учителів у фахових конкурсах. 

 

ІІ. Проект «Успішна дитина » 
Мета: висока якість навчально-виховного процесу та пріоритетність освіти в 
системі всебічного розвитку особистості. 

Завдання: 

1.Удосконалення процесу навчання, спрямованого на розвиток особистості 
здобувача освіти, навчання його самостійно оволодівати новими завданнями, на 
формування функціональних, мотиваційних та соціальних компетентностей. 

2.Запровадження індивідуально-диференційованого, особистісно- 
орієнтованого підходу до навчання. 

3.Оцінювання результатів навчальних досягнень здобувачів освіти на базі 
позитивного принципу. 

4.Застосування інтерактивних технологій навчання й виховання в навчально-
виховному процесі. 

5.Проведення вчителями закладу відкритих показових уроків з використанням 
сучасних технологій. 

6.Вивчення нових освітніх технологій шляхом самоосвіти, участі в теоретичних 
семінарах, семінарах-практикумах тощо. 

Для реалізації поставлених проектом мети й завдань передбачається: 

- Моніторингові зрізи. 
- Державна підсумкова атестація. 
- Рівень викладання предметних дисциплін. 

Очікувані результати: 

 Поліпшення якості навчання. 

 Формування інтересу учнівської молоді до знань, ціннісних пріоритетів та 
ціннісних орієнтацій до навчання. 

 Сприяння розвитку наукових досліджень серед здобувачів освіти, 
самостійного опрацювання ними додаткових інформаційних джерел. 
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 Задоволення освітніх потреб та життєвих сподівань здобувачів освіти. 

 Високий рівень готовності здобувачів освіти до різних видів 
підсумкового  контролю. 

Критерії оцінювання: 

1.Уміння на практиці застосовувати засвоєні знання. 

2.Успішне виконання учнями вимог Державного стандарту загальної середньої 
освіти. 

3.Оптимальний розвиток пізнавальних здібностей здобувачів освіти. 

 

ІІІ. Проект « Освіта   для  «особливих»  дітей  - «Увійти у світ разом»» 

 

Мета: підвищення доступності і якості освіти дітей з особливими освітніми 
потребами в умовах закладу освіти, забезпечення їх оптимального розвитку, 
успішної інтеграції в соціумі. 

Завданнями проекту щодо інтеграції дитини з особливими потребами  є:  

– попередження виникнення проблем розвитку дитини; 

 – допомога (сприяння) дитині у розв’язанні актуальних проблем розвитку, 
навчання, соціалізації: труднощі у навчанні, проблеми з вибором освітнього і 
професійного маршруту, порушення емоційновольової сфери, проблеми 
взаємин з однолітками, вчителями, батьками; 

 – вибір освітніх програм, з урахуванням характеру вад, стану психологічного 
та фізичного здоров’я учня;  

– формування психолого-педагогічної компетентності (психологічної культури) 
учнів, батьків, учителів;  

– розробка програмно-методичного забезпечення інклюзивної освіти на рівні  
закладу. 

Очікувані результати: 

Створення безпечного середовища в закладі, яке забезпечить 
визнання того, що: 

- Всі діти можуть навчатися; 
- Це вдосконалення освітньої структури, систем і методик для 

забезпечення потреб всіх дітей; 
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- Це частина великої стратегії по створенню інклюзивного 
суспільства; 

- Це динамічний процес, який знаходиться постійно в розвитку 
 

Критерії оцінювання: 

1. Вплив спільного навчання на рівень засвоєння державної 
програми звичайними дітьми, наявність динаміки показників 
вихованості, толерантності класних колективів; 

2. Визначення соціального статусу дитини з вадами; 
3. Реалізація дитини природних можливостей, сформованість 

особистісних якостей, адаптація до навчання в умовах 
звичайного класу. 
 

ІV. Проект «Здорова дитина – здорова нація» 

 

Мета: збереження життя й здоров'я учасників освітнього процесу. 

Завдання: 

1.Виховання свідомого ставлення дітей до власного здоров'я та здоров'я інших 
громадян як найвищої соціальної цінності. 

2.Створення здорових та безпечних умов праці для здійснення освітнього 
процесу. 

3.Формування в рамках освітнього процесу орієнтирів на здоровий спосіб 
життя через упровадження в життя принципів зміцнення здоров'я всіх його 
учасників. 

4.Проведення моніторингу стану здоров'я здобувачів освіти. 

5.Проведення просвітницької роботи серед батьків щодо їхньої 
відповідальності за здоров'я дітей. 

6.Створення умов для якісного харчування здобувачів освіти. 

7.Реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок шляхом 
організації літнього оздоровлення здобувачів освіти. 

8. Дієва психолого-педагогічна підтримка, співробітництво та співтворчість між 
учителем і учнем. 

Для реалізації поставлених проектом мети й завдань передбачається: 

 Медичний супровід учасників освітнього процесу. 
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 Якісне мультипрофільне харчування здобувачів освіти. 

 Охорона праці й техніка безпеки. 

 Цивільний захист дітей. 

Очікувані результати: 

1.Збереження стану здоров'я здобувачів освіти та працівників. 

2.Позитивна динаміка у формування ціннісних орієнтацій здобувачів освіти та 
здоровий спосіб життя. 

3.Підвищення рівня фізичної підготовки вихованців. 

4.Оптимізація домашніх завдань із метою зниження перевантаження здобувачів 
освіти. 

Критерії оцінювання: 

1.Участь здобувачів освіти в заходах, спрямованих на формування здорового 
способу життя, у школі та позашкільних спортивних секціях, спортивних 
змаганнях. 

2.Вчасне виявлення захворювань дітей школи за результатами обстежень. 
 
 

Етапи реалізації стратегії  
1.     Підготовчий:(січень  – квітень 2021 р) дослідження і самооцінювання. 

Мета: сформувати спільне уявлення про бажані зміни, знайти джерело 
досвіду і дати оцінку діяльності школи з метою її вдосконалення. 

2.     Визначення напрямків діяльності: (травень 2021 р.) залучення 
партнерів, планування. 
Мета: залучити до розроблення плану розвитку зовнішнє середовище 
школи (батьків, місцеву владу, інші заклади, членів громади), скласти 
карту партнерів школи та обговорити з ними угоду про співпрацю. 
Визначити об’єм потенційно доступних ресурсів, дати оцінку 
реалістичних, передбачуваних змін, скласти план розвитку школи на 
п’ять  років. 

3.     Виконання стратегії розвитку школи: (вересень 2021 р. – серпень 

2025 р.) реалізація проектів 

Мета: ідеї та плани втілити в життя, створити сучасне освітнє 
середовище, в якому успішно реалізуються творчий потенціал дитини 
через навчання, сім’ю, громадськість. 

4.     Підсумковий: (вересень – грудень 2025 р.)  - аналітико-корекційна 
діяльність 

Мета: проаналізувати досягнені результати і визначити перспективи 
подальшого розвитку. 
 

Оцінка результату роботи здійснюватиметься шляхом: 
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-         Анкетування. 
-         Тестування. 
-         Порівняльного аналізу. 
-         Вивчення думки здобувачів освітнього процесу та батьків. 
-         Щорічних звітів директора. 
-         Розгляд стану виконання програми на засіданнях педагогічних рад. 
 

Джерела фінансування. 
Стратегія розвитку школи фінансується за рахунок: 

-         коштів державного фінансування; 
-         коштів спонсорів та партнерів; 
-         благодійних, добровільних внесків батьків; 
-         інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.  

  
Очікувані результати виконання стратегії розвитку закладу 

1. Зростання творчої активності педагогів, поширення інноваційних 
педагогічних технологій на весь колектив. 

2.  Підвищення якості знань учнів.  
3. Кожна дитина особлива, важлива і цінна 
4. Підвищення престижу і підвищення рівня взаємодії закладу з 

навколишнім соціумом 
5. Діджиталізація освіти як умова рівного доступу 
6. Підвищення якості розширення сфери додаткової освіти 
7. Зростання рівня матеріально-технічного забезпечення школи. 

 

SWOT- аналіз закладу 

Внутрішні сильні сторони: 

  Зручне розташування школи  

  Згуртованість і працездатність колективу   

Окреслена перспектива розвитку школи 

 Чітка організація освітнього процесу 

Підвищена мотивація вчителів до професійного зростання 

Створені умови для розвитку обдарованої дитини 

  Комп’ютерне забезпечення закладу   

Потужна Інтернет-мережа 
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Наявність досвідчених кваліфікованих педагогічних кадрів 

 Достатній рівень організації методичної роботи в школі  

Достатня нормативно-правова база  

 Належна матеріально-технічна база 

Наявність медіатеки, спортивної зали, комбінованої майстерні, їдальні та 
медичного кабінету 

 Колективне прийняття рішень 

 Персональна відповідальність за кожну справу  

  Створено комфортні психолого-педагогічні і матеріальні умови для 
здійснення  навчання, виховання і корекції психофізичних вад вихованців   

Використання нових інноваційних педагогічних технологій педагогами 
школи   

 Діючий  сайт школи з метою презентації закладу та розширення зв’язків 

 

Внутрішні слабкі сторони  

Відсутність актової зали 

Відсутність сучасно оснащеного спортивного майданчика 

Недостатнє обладнання кабінетів сучасними засобами навчання 

Застарілі парти 

 

Зовнішні  можливості   

Створення сучасної гнучкої системи партнерства школи, сім’ї, соціальних 
служб  

 Залучення підприємців, спонсорів, благодійних організацій до співпраці  

 Реалізація оздоровчих, соціальних та культурних програм 

  Встановлення зв’язків з іншими навчальними закладами  громади 
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Зовнішні загрози 

  Демографічна ситуація 

  Нестача додаткового залучення коштів для оновлення матеріально-
технічної бази 

Пониження ступеня закладу освіти 

 

Напрямки діяльності закладу у Стратегії  розвитку 

1. Освітнє середовище закладу 

Заходи по зміцненню матеріальної бази 

№ завдання          2021      2022       2023      2024     2025 
1 Оновлення 

комп’ютерної 
бази школи 

    + 

2 Облаштування 
спортивного 
майданчика 
школи. 

   +  

3 внутрішній 
косметичний 
ремонт  

+ + + + + 

4 облаштування 
цоколю школи 

 +    

5 Відновлення 
цілісної 
огорожі 
території 
закладу 

   +  

4 Облаштувати 
дитячий 
ігровий 
майданчик. 

+ +    

5 Впорядкування 
території 
школи. 

+ + + + + 
 
 

6 Капітальний 
ремонт 
комбінованої 
майстерні 

+     
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7 Капітальний 
ремонт даху 
школи 

  +   
 
 
 

8 Придбання 
парт для 
кабінетів 

 +    

       
9 Забезпечення 

питною водою 
+ + + + + 

10 придбання 
відеостудії 

 +    

11 участь в 
проєктах 

+ + + + + 

       
  

2. Системи оцінювання здобувачів освіти 

№ 

з/п 

Назва предметів Форма 
узагальнення 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

2023/ 

2024 

2024/ 

2025 

1. Українська мова та 
література 

наказ + + + + + 

2. Зарубіжна 
література 

наказ +     

3. Англійська мова наказ  +    

4. Математика  наказ  +     

5. Інформатика  наказ     + 

6. Історія  наказ  +    

7. Правознавство  наказ   +   

8. Біологія  наказ   +   

9. Природознавство  наказ    +  
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10. Географія  наказ    +  

11. Фізика  наказ     + 

12. Хімія  наказ   +   

13. Мистецтво  довідка +     

14. Фізична культура наказ + + + + + 

15. Основи здоров’я  наказ  +    

16. Трудове навчання  наказ     + 

17. Українознавство  довідка +     

18. Захист України наказ + + + + + 

19. Початкова школа  наказ  + + + + + 

20. Інклюзивне 
навчання 

довідка + + + + + 

21. Психологічна 
служба  

довідка + + + + + 

 

3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників 

3.1. Перспективний план роботи 
педагогічного колективу на 2021 - 2025 роки 

Методична мета: «Формування професійного зростання педагогів в умовах 
Нової української школи» 

 Робота педагогічного колективу розрахована на 5 років і розподілена на 
чотири етапи, які покладаються в основу методичної роботи упродовж цих 
років. 

І етап – 2021(січень-червень) р.. Теоретичне обґрунтування методичної 
мети. 
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1. Діагностування та анкетування педагогів з метою виявлення труднощів і 
шляхів реалізації проблеми з метою визначення рівня готовності до 
реалізації інноваційної діяльності педагогів.     

                                                                                       Січень  2021р. 

2. Засідання творчої групи. Обробка даних анкетувань. Виявлення рівня 
обізнаності педколективу. Планування та визначення перспектив роботи з 
проблемної теми.                                                                

                                                                                      Березень   2021 р. 

3. Педагогічні ради : 

- Сучасні освітні технології та їх впровадження. Як стати гуру в дистанційному 
навчанні. 

                                                                          Лютий 2021р. 

- Здорова дитина – здорова нація  

                                                                            Квітень 2021р. 

4.Психолого- педагогічні семінари: 

- Робота з важковиховуваними учнями та дітьми групи ризику. 

                                                                                                 Січень 2021 р. 

- Творчість учителя як важлива характеристика педагогічної праці 

                                                                                                Березень 2021 р. 

-Семінар-практикум : «Діджиталізація освіти як умова рівного доступу» 

                                                                                          Квітень 2021 р. 

Очікуваний результати: вивчення теоретичних основ проблеми, створення 
умов для роботи педколективу над даною проблемою 

 

 

ІІ етап – 2021-2022р.. Аналітичний (ознайомлення з нормативною базою 
освіти, досвідом педагогів-новаторів ): 

1.Робота методичних об’єднань, творчих груп. 

2. Педагогічні практикуми. 

3.Батьківсько-вчительсько-учнівські неКонференції 
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          Жовтень 2021 р. 

4.Діагностування педагогічного досвіду вчителів, психологічні  тренінги з 
учнями і вчителями, складання діагностичної карти педпрацівників, аналіз їх 
участі у методичній роботі.       

                                                                                                      Березень 2022р. 

5.Формування, вивчення та поширення педагогічного досвіду. 

          Упродовж року 

6.Участь у вебінарах та неКонференціях.    Упродовж року 

7.Педагогічні ради: 

- Сучасний урок: проблеми, пошуки, знахідки, перспективи. 

                                                                                                    Лютий 2022 р. 

- Здоров’язберігаючі технології   

                                                                                                    Квітень 2022 р. 

8.Методична рада : «Корифеї української педагогіки»          

                                                                                                      Січень 2022р 

9.Психолого-педагогічний семінар: «Соціально-психологічний супровід 
учасників освітнього процесу»      

                                                                                                     Лютий 2022 р 

Очікувані результати: особистісне сприяння та засвоєння учасниками 
освітнього процесу сутності та науково-теоретичних засад проблеми освітнього 
закладу, практичне використання педагогами досягнень науки, передового 
педагогічного досвіду, підвищення ефективності самоосвітньої діяльності 
педагогів. 

 

ІІІ етап – 2022/2023н.р.. Практичний ( вивчення роботи з обдарованими 
дітьми шляхом аналізу, участь в конкурсах, олімпіадах, творчих та 
інтелектуальних змаганнях, відкриття профільних  класів): 

1.Обмін досвідом (з іншими школами) «Створення в школі освітніх траєкторій 
для обдарованої молоді, стратегії  успішної роботи з ними» 

                                                                                                       Жовтень 2022 р. 

2.Педагогічні ради: 

- Компетентнісний підхід, як основа реформування освітнього процесу у світлі 
Концепції Нової української школи. 
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                                                                                                      Листопад 2022 р. 

- Взаємодія школи і сім’ї  у вихованні особистості 

                                                                                                      Квітень 2022 р. 

3.Коворкінг «Профільне навчання – проблеми і знахідки» 

                                                                                                      Січень 2023 р. 

4.Педагогічний консиліум «Інклюзивне навчання: рівні можливості для 
кожного» 
                                                                                                      Лютий 2023 р. 

Очікувані результати: вироблення методичних рекомендацій з формування 
соціальних компетентностей учнів. Впровадження нових моделей профільної 
середньої освіти, сприяння оснащенню кабінетів для здобуття профільної 
середньої освіти здобувачами освіти. 

ІV етап – 2023/2024н.р.. Систематичний (оформлення матеріалів 
практичного досвіду школи з питань навчання, виховання, участі вчителів 
у конкурсах ): 

1.Індивідуальна методична допомога, методичні консультації. 

                                                                                     Протягом навчального року 

2. Педагогічні ради: 

- Створення моделі конкурентно-спроможної особистості та шляхи її 
формування. 

                                                                                                    Квітень 2024 р. 

- Основні напрямки формування рис  конкурентно-спроможної успішної 
особистості через навчання і виховання. 

                                                                                                   Листопад 2024 р.  

3.Методична рада:  «Інновації у педагогічній діяльності» 

                                                                                                    Січень 2024 р. 

4.Психологічний диверсант «Типологія відносин «учитель - учень», «учень - 
педагог» 

                                                                                             Лютий 2024р. 
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Очікувані результати:підвищення рівня  навчальних досягнень учнів, 
наявність у педагогічній діяльності кожного вчителя диференційованих завдань 
для формування компетентностей школярів. 

V етап – 2024/2025н.р..Підсумковий (дослідження результатів роботи, 
узагальнення педагогічного досвіду, розвиток ідей  ): 

1.Науково-практичні конференції. 

                                                                               Протягом навчального року 

2.Узагальнення досвіду роботи з проблемних питань, досвіду вчителів-
майстрів, презентація досвіду. 

                                                                               Квітень 2025 р. 

3. Шкільна конференція за участю батьків, учителів, учнів « Підсумки 
колективної роботи над методичною метою школи» 

 Червень 2025 

4.Педагогічні ради: 

1. Створення моделі сучасного вчителя в умовах інноваційного освітнього 
середовища 

                                                                                   Листопад 2024 р. 

2. Кожна дитина особлива, важлива і цінна. 

                                                                                     Січень 2024 р. 

3. Естафета вчительських здивувань ( використання інтерактивних форм і 
методів роботи з обдарованими дітьми). 

                                                                                     Квітень 2025 р. 

4. Результативність навчання в профільних класах. 

                                                                                       Травень 2025 р. 

5. Моніторинг з визначення подальшого розвитку  місії школи. 

                                                                                     Травень – червень 2025 р. 

Очікувані результати: вироблення методичних рекомендацій з використання 
компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті 
української школи  
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4. Управлінські процеси закладу освіти 
4.1. Перспективна мережа на 2021 – 2025 роки 

 2020/21 н.р 2021/22н. р 2022/2023 н.р 2023/24 н. р. 2024/25н.р. 

Класи К-ть 
класі

в 

К-ть 
учнів 

К-ть 
класі

в 

К-ть 
учнів 

К-ть 
класів 

К-ть 
учнів 

К-ть 
класів 

К-ть 
учнів 

К-ть 
класів 

К-ть 
учнів 

1 1 23 1 16 1 20 1 14 1 11 

2 1 18 1 23 1 16 1 20 1 14 

3 1 14 1 18 1 23 1 16 1 20 

4 1 15 1 14 1 18 1 23 1 16 

5 1 15 1 15 1 14 1 18 1 23 

6 1 14 1 15 1 15 1 14 1 18 

7 1 14 1 14 1 15 1 15 1 14 
8 1 21 1 14 1 14 1 15 1 15 
9 1 13 1 21 1 14 1 14 1 15 

10 1 15 1 13 1 21 1 14 1 14 
11 1 10 1 15 1 13 1 21 1 14 

Усього 11 172 11 178 11 183 11 184 11 174 

 

 

 

 

 
 

 

 


