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ЗВІТ КЕРІВНИКА  

Запорізької гімназії №71 з поглибленим вивченням іноземної мови 

Запорізької міської ради Запорізької області за 2019/2020 навчальний рік 

 

Запорізька гімназія №71 з поглибленим вивченням іноземної мови 

Запорізької міської ради Запорізької області  – це заклад, у якому навчається 

понад 1081 учнів у 32 класах середня наповнюваність класів понад 34 учнів. 

Гімназія пишається своїми традиціями і водночас дивиться в майбутнє – 

заснована у 1954 році, як Запорізька гімназія № 71 з поглибленим вивченням 

іноземної мови Запорізької міської ради Запорізької області створена на 

підставі рішення виконавчого комітету «Про відкриття навчальних закладів 

нового типу у місті» від 30.04.1991 р. № 168, знаходиться у комунальній формі 

власності.        

  Комунальний заклад Запорізька гімназія № 71 це загальноосвітній 

навчальний заклад І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземної мови 

відповідно до профілю, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття 

початкової, базової, та повної загальної середньої освіти. Відповідно до 

профілю іноземна філологія в гімназії поглиблено вивчається англійська мова з 

3-го класу; німецька або французька з 5-го класу, що передбачено Статутом 

гімназії (наказ департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 

28.11.2016 №752р). 

Для забезпечення ефективності роботи в комунальному закладі  

працюють 78 педагога з яких: мають звання «старший учитель» - 16,9%, 

«учитель методист» - 35%, кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої 

категорії» - 67,5%, «спеціаліст І категорії» - 13%. 

Відповідно до Постанови кабінету Міністрів України від 15.08.2011 

№2011 №872 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах» в гімназії продовжує функціонувати 

клас з інклюзивною формою навчання. 

Об’єктивною оцінкою роботи педагогічного колективу є досягнення 

учнів. За підсумками рівня навчальних досягнень учнів гімназії 79% мають 

високий та достатній рівень. За високі досягнення в навчанні випускники 

отримують золоті та срібні медалі: 

 

Медаль 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

Золота 13 7 5 11 

Срібна 2 2 4 1 

 

      Щорічно учні гімназії стають переможцями Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, міжнародної програми FLEX.  

2018 – 3 учні-переможці IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

(англійська мова); 

 2018 – 16 учнів-переможців IІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

(англійська, німецька, французька мови, історія, українська мова). 

2019 – 5 учнів-переможців захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України. 
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2020 – 20 учнів-переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад; 

2020 – 6 учнів-переможців захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України. 

 Перемоги у конкурсах: 

2017 – Восьма Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти 2017», лауреат 

виставки. 

2019-2020 н.р.: 

- Всеукраїнський конкурс «Вчитель року» - ІІІ (обласний) етап, І місце 

(Нестерова О.С., вчитель французької мови); 

- І Міський турнір юних істориків – ІІ місце (Прийменко О.А., вчитель історії); 

- Міський конкурс «FRESHview», відгук на художній твір англійською мовою – 

І місце (Сперанська В., 11 клас); 

- Міський конкурс творчих робіт з фізики – ІІ місце (Аляб’єв А., 9-А клас); 

- Всеукраїнський конкурс «Моя майбутня професія6 планування і розвиток» - І 

місце (Кісаріна Є., 10-А клас); 

- Всеукраїнська гра з англійської мови «PUZZLE» - ІІ місце (Кара М., 6-В клас); 

- ІХ Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка та ХІХ 

Міжнародний конкурс імені Петра Яцика, ІІ етап – І місце (Литвин Л.М., Жир 

Т.О., вчителі української мови); 

- ІХ Міська педагогічна виставка – 2020 – І місце (Московчук Л.Ю., Жураченко 

Л.П., Шокотко І.М.);  ІІІ місце (Юров І.Л., Чечньова І.І., Лещенко С.О.). 

Одним із напрямків діяльності  гімназії № 71 є поповнення її матеріальної 

бази, проведення поточних ремонтів навчальних кабінетів, будівель, мереж.  

      Для забезпечення безпечного та комфортного перебування на території 

та в будівлях закладу проведено роботи з  монтування системи відеонагляду та 

пожежної сигналізації, функціонує «Тривожна кнопка» виклику охорони, 

змонтовано розсувні грати, встановлені протипожежні двері. 

      Комунальний заклад Запорізька гімназія № 71 з поглибленим вивченням  

іноземної мови  Запорізької  міської  ради Запорізької області  має матеріально-

технічну базу, необхідну для здійснення всіх напрямків освітньої діяльності, а 

саме: 42 навчальних кабінети, у тому числі, початкових класів - 12,  іноземних 

мов -15, української мови та літератури - 3, російської мови та літератури  - 1, 

історії - 2, математики - 2, біології, хімії, фізики, інформатики, трудового 

навчання та ін. 

Функціонують окремі кабінети для директора гімназії, адміністрації  та 

педагогічного персоналу.  Всі кабінети обладнані усіма необхідними меблями, 

сучасною комп’ютерною, копіювальною та мультимедійною технікою, а саме:   

телевізори  - 34 шт, інтерактивні комплекти – 9 шт,   комп’ютери – 21 шт, 

ноутбуки - 44 шт, МФУ – 46 шт, принтери – 5 шт,  моноблоки  - 24 шт,   які 

ефективно використовуються в освітньому процесі. 

      В 2024 році планується зміна типу закладу освіти на Заклад освіти І-ІІ 

рівня «Гімназія» зі структурним підрозділом «Початкова школа». 


