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Повна назва: Запорізька загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №92 Запорізької 

міської ради Запорізької області

Юридична адреса: вул. Лахтінська, 9, м. Зaпopiжжя,

69076 

Телефон: (061)286-91-34  E-mail: 92shcola@gmail.com 

Директор школи: Румянцева Надія Іванівна



Спочатку любити, а потiм навчати
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Добро пожаловать на сайт Запорожской общеобразовательной 
школы № 92!

Школьный сайт — это визитная карточка школы, ее учителей и 
учеников.
На страницах сайта школа знакомит гостей - прежде всего учеников и 
их родителей — с различными сторонами своей жизни:
— историей и традициями школы,
— школьным коллективом,
— образовательной политикой,
— техническим оснащением школы,
— возможностями получения дополнительных образовательных услуг 
(расписание и правила работы различных кружков, клубов, спортивных 
секций и творческих коллективов),
— расписанием уроков и многим другим.
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«Про освіту»;

“Про загальну середню освіту”;

Національної доктрини розвитку освіти;

Указів Президента України
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Профільність

навчання 

- правовий;

- економічний



Завдання:
Підвищення якості викладання навчальних 
предметів з метою ефективного впровадження 
Держстандартів освіти;
Формування банку ППД вчителів школи;
Створення умов для навчання учнів;
Активізація роботи з обдарованими учнями, 
підтримка науково-дослідницької роботи учнів та 
вчителів школи



ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІВ

вища 
категорія

І категорія ІІ категорія спеціаліст

38%

13%
18%

31%



Педагогічні звання мають:
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Учитель географії Загорулько Г.В. –районний

конкурс “Класний керівник року”

Учитель початкових класів Чала А.С. –

методичний фестиваль “Урок ХХІ сторіччя”

Учителі Цвіткова І.П. і Пшенична Л.В. –

районний конкурс-огляд навчальних кабінетів



Директора ЗЗОШ №92 Румянцевої Н.І.;

Заступника директора з ВР Кушнаренко
В.О.;

Вчителів: Лукомець І.П., Загорулько Г.В., 
Бройко В.В.



16 учнів з 14 навчальних предметів стали 
призерами ІІ туру Всеукраїнських олімпіад 
(22 призових місця);

178 учнів у Міжнародних конкурсах: 139 
дітей мають призові місця;

204 учні у Всеукраїнських конкурсах;

125 учнів у регіональних конференціях, 
освітніх проектах, турнірах, конкурсах
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4 класи результати І 
семестру
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математика українська мова читання

Результати ДПА (4 класи)
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українська мова історія України географія

Результати ДПА (11 класи)







1 день – День мов;

2 день – День України;

3 день – День міста;

4 день – День мистецтв;

5 день – День кар'єри 


























