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районної ради Вінницької області» про свою діяльність на посаді протягом 2019-2020 
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с.Новофастів         25.06.2020р. 

 

Сьогодні ми  підводимо  певні підсумки роботи колективу школи, даємо оцінку 

діяльність директора на посаді протягом цього навчального року. 

На цих загальних зборах, які проводяться з метою заслуховування звіту директора 

школи, я керуюсь діючим Положенням про порядок звітування директора 

Новофастівської ЗОШ І-ІІІ ступенів перед трудовим колективом, представниками 

громадського самоврядування школи, щодо діяльності на посаді директора протягом 

навчального року. 

Як директор школи, у своїй роботі протягом звітного періоду, я керувався  

Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постановами кабінету 

міністрів України в галузі освіти, постановами та наказами МОН України, департаменту 

освіти і науки Вінницької ОДА, наказами та розпорядженнями відділу освіти 

Погребищенської РДА,  Статутом школи, Концепцією розвтитку школи, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, іншими 

нормативними актами, що регламентують роботу школи та керівника загальноосвітнього 

навчального закладу. 

1. Загальна інформація про школу. 

Комунальний заклад «Новофастівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Погребищенької районної ради Вінницької області» є комунальною власністю 

Погребищенської районної ради Вінницької області. Управління та фінансування 

здійснюється відділом освіти Погребищенської РДА, якому делеговані відповідні 

повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1985 року, земельна ділянка, яка 

належить школі має площу 2,5 га. У 2019-2020  навчальному році працювало 16  

педагогів та 15 працівників з числа обслуговуючого персоналу, 12 штатних працівників, 

3 - сезонних.  Навчання завершило 91 учень  у 10 класах комплектах, 4 учні 2 класу 

навчались за індивідуальним навчальним планом. Середня наповнюваність класів 

становить 9 учнів.  

2. Кадрове забезпечення. 

У 2019-2020 навчальному році штатними працівниками Новофастівська школа 

була забезпечена на  85%. Тимчасово незаповненою залишилася вакансія  психолога 

школи (0,5 ставки), учителя іноземної мови,  по  причині того, що немає спеціалістів. 

Технічним персоналом школа укомплектована на 100%. 

 Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти, але останнім 

часом через зменшення педнавантаження зустрічається явище, коли деякі вчителі 

викладають предмети не за фахом (образотворче мистецтво, історія, мистецтво, хімія, 

тощо).  

         При  підборі нових кадрів, розподілу годин, класного керівництва  директор  

повинен враховувати багато факторів: реорганізацію та закриття малокомплектних шкіл, 

фахову підготовку, ініціативність, працездатність, особисті та колективні якості, інші 

характеристики працівника. Цьому сприяє курсова перепідготовка та  атестація 

педагогічних працівників.  



    По якісному складу педагогічних працівників : 12 педагогів мають вищу педагогічну 

освіту,  4 - середню спеціальну освіту. 3 вчителі мають  вищу кваліфікаційну категорію, 1  

звання старший вчитель, 1  звання Відмінник  освіти України,  першу кваліфікаційну 

категорію мають 7 вчителів, другу - 1 , спеціалістів – 5.  

Всього, за минулий рік, навчальний   план Новофастівської школи містив 313 

години предметів інваріантної та варіативної частини, курсів за вибором та 

факультативів, що на  9  години быльше ніж показник у порівнянні з минулим роком.  

Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становило 20  

год. 

Минулий навчальний рік, як і попередні роки пройшов без кадрових конфліктів. 

3. Методична робота. 

Методична  сітка школи  створена на діагностичній основі.  

 Педколектив працює над проблемою «Пошук і застосування найдоцільніших форм 

і методів засвоєння основ знань на уроці з використанням елементів інноваційних 

технологій в умовах реалізації державних стандартів освіти». Керівництво методичною 

роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного 

кабінету.   

Вчителі активно залучаються до реалізації завдань методичної роботи. Вони є 

керівниками  шкільних методичних комісій, творчих груп, учасниками районних 

методичних комісій. За їх активної участі проходять предметні тижні, декадники,  

методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними 

кадрами школи використовуються можливості шкільного методичного кабінету, де 

сконцентровані нормативні документи про освіту, аналітичні діаграми, програми з 

базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи учителів, матеріали діяльності шкільних 

методичних об’єднань та творчих груп, буклети учителів, матеріали на різноманітні 

конкурси.  

Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по 

проблемах, зросла їх педагогічна майстерність.  

Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів школи за минулий навчальний рік 

оцінюється хорошими показниками.  

 Впроваджуються у практику інноваційні технології: проектні, особистісно – 

зорієнтовані, модульні технології, пряме викладання, інтенсивне навчання, 

запроваджується програма НУШ, а за ситуації з корона вірусом – дистанційне навчання 

та інші. 

У 2019-2020   навчальному році атестувалось 3 учителі  школи. За результатами 

атестації одному  підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 

двом підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії». 

           4. Навчальна діяльність учнів. 

Протягом 2019-2020  навчального року робота педколективу була спрямована на 

підвищення рівня навчання і виховання школярів.  Станом на 1 вересня 2019 року всі 

діти, шкільного віку, які проживають в мікрорайоні школи охоплені різними формами 

навчання. Систематично проводиться підвезення учнів 1-10 класів із сіл Бабинці, 

Задорожне, Сніжна. 

Станом на 29.05.2020  року в закладі навчалось  91  дитина. Із них: 

в школі І ступеня – 26; в школі ІІ ступеня – 56; закінчило 10 клас -9 учнів. 

Заклад  співпрацює,  згідно  угоди,   з   Новофастівським     ДНЗ  «Сонечко», як результат 

їх випускники 1 вересня  стають  учнями 1 класу нашої  школи. 

Наступного, 2020 – 2021   навчального  року  ми  очікуєм  7  першокласників. 



 На   високому  рівні  закінчиди  навчальний  рік 5  учнів (6%) 

На  достатньому  рівні  -  26   учнів (29 %) 

На  середньому  рівні  -  42 учнів (46%) 

На  низькому  рівні -    7 учнів (8 %) 

Найуспішнішим був   10 клас –якісний показник 66%, класний керівник Дашков Ю.Л., 4 

клас якісний показник 62,5 %, класовод  Постернак Н.М.;  

Найбільше   початкового  рівня  мають  учні 3 класу (20%)  і   8 клас  (30%)  кл.-  кл.  

керівники Гуменюк Н.Д., Семко Л.М.    

Учні нашої школи  активні учасники ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад 

з базових дисциплін, міжнародного учнівського конкурсу знавців української мови  ім.П 

Яцика, мовно-літературного конкурсу ім.Т.Шевченка. 

       Добрі показники мають учні з укр.мови та літератури , біології, правознавства, 

історії, екології, географії, зарубіжної літератури,  фізичної культури, (вчителі Дашкова 

Н.В., Семко Л.М., Дашков Ю.Л., Миронюк В.В.,Гнатюк В.Б., Сагайдак Л.І.)  

 В цьому навчальному році  учні школи  брали участь і отримали дипломи 

учасників та переможців   таких конкурсах як «Кенгуру»; «Левеня»; «Соняшник», грі 

«Sunflover» . 

В позакласній  навчально-виховній роботі  були організовані та проведені 

предметні декадники з усіх предметів. Наказами по школі узагальнено їх результати. 

5. Зовнішнє незалежне оцінювання. 

В цьому році в школі немає 11 класу тому участі в ЗНО здобувачі освіти брати не 

будуть.  

6. Виховна та позакласна робота. 

Пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення 

всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації.  

На протязі 2019 – 2020 н.р. було організовано та проведено традиційні та 

нетрадиційні виховні заходи: 

Свято Першого  дзвоника: Дні вшанування Героїв Крут, учасників АТО, День 

Жінки, День партизанської слави,  День української вишиванки, різноманітні 

народознавчі свята. 

Акції: «Вчитель не повинен бути самотнім», Милосердя, «Захиснику України – 

наша підтримка і повага», «16 днів без насильства» та інші. 

Виставки – конкурси:  «Замість ялинки – зимовий букет», «Великдень – свято 

воскресіння», «Малюнки на асфальті». 

Тематичні лінійки: «Україна соборна», «Україна – територія гідності й свободи». 

У  районних  виховних заходах, у яких протягом  минулого  року брала  участь 

екологічна бригада  і показала активність та непогані  результати( керівник Семко Л.М.)  

Спортивні команди з волейболу (1 місце в районних змаганнях), настільного тенісу 

(3 місце в районних змаганнях), учень 10 класу Стишак Юрій був включений у 

склад команди району для участі в обласних змаганнях, стрільби   (2 місце в 

районних змаганнях), керівник Дашков Ю.Л. 

 Участь учнів у Всеукраїнському конкурсі-фестивалі дитячої творчості «Проліски надії» 

та отримали відзнаку. 

Активнішим у житті школи стало учнівське самоврядування. У школі діє 

«Президентська рада ». При ній діють кілька центрів: «Навачально- пізнавальний», 

«Дисципліни та  порядку», «Спортивно -оздоровчий», «Роботи з молодшими 

школярами», «Творчого розвитку». «Захист прав дитини», «Трудової діяльності»,   



Перераховані заходи проведені  за підтримки  активістів парламенту, під 

керівництвом заступника директора школи з НВР Юрчук Т.І., педагога-організатора 

Ратушняк Н.В., учителів, класних керівників.  

Підсумок роботи шкільного самоврядування систематично висвітлювався на сторінках 

районної та шкільної газети. 

 Однак тут є цілий ряд проблемних питань, які потрібно вирішити. Насамперед 

робота учнівського самоврядування має бути більш дієвою, тіснішою має бути співпраця 

з батьківським комітетом та громадськими організаціями села. Тут широоке поле 

діяльності всього педагогічного колективу. 

7. Правовиховна робота. 

Педагогічний колектив зосередив свої зусилля на пошуках таких форм і методів 

виховного процесу, які б забезпечували об’єднання зусиль педагогів і ініціативи дітей, 

спільні дії сім’ї, громадськості, спрямованих на попередження правопорушень серед  

підлітків та учнівської молоді. Кожного навчального року правовиховна робота школи є 

на особливому контролі у адміністрації школи. 

      У школі протягом 2019-2020 навчального року було організовано різноманітні  

форми правового навчання і виховання: 

- місячник правових знань (жовтень-листопад) 

- тематичні загальношкільні лінійки та класні години, бесіди на правову тематику, 

- зустрічі з з представниками соціальних служб РДА. 

- анкетування. 

- уроки правознавства. 

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями. 

- батьківський лекторій. 

- рейди-перевірки дотримання правопорядку в громадських місцях. 

  Разом з цим  не можна не сказати що за звітній період траплялись випадки 

протиправної поведінки учнів, зокрема , агресивна поведінка, пропуски занять без 

поважних причин. За рахунок постійної профілактичної роботи у школі, співпраці з 

органами внутрішніх справ, на сьогодні на обліку в кримінальній міліції у справах 

неповнолітніх Погребищенського  РВ УМВС учнів Новофастівської школи немає. 

8. Соціальний захист дітей. 

У відповідності з діючим законодавством  проводиться  соціальна підтримка дітей 

пільгових категорій, що навчаються у школі. На початок навчального року були 

підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить: 

• сиріт і позбавлених батьківського піклування – 4; 

• дітей-інвалідів – 1; 

• малозабезпечених - 16; 

• з неповних сімей – 9; 

• багатодітних – 23. 

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була 

організована участь у шкільному та районному фестивалі «Повір у себе» (учні школи 

стали лауреатами районного конкурсу та нагороджені дипломами і цінними 

подарунками), участь у новорічних заходах з подарунками, подарунки до нового 

навчального року за кошти центру соціальних служб для молоді, ТОВ ПК «Зоря 

Поділля», планується оздоровлення у  стаціонарних таборах України. Також за бюджетні 

кошти учні 1 – 4 класів та діти з малозабезпечених сімей, діти позбавлені батьківського 

піклування, сироти щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній 



їдальні з розрахунку 11 грн. З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування підтримується постійний зв'язок класних керівників, адміністрації школи.  

9. Профорієнтаційна робота. 

Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору 

професії. Профорієнтаційна робота у Новофастівській школі здійснюється під час 

навчально-виховного процесу,  а також під час навчальних екскурсій та позакласних 

заходів. Учні 9 та 10 класів  школи відвідали  Погребищенське ВПТУ -42 для участі у 

спільних заходах по ознайомленню з професійною підготовкою.  

Профорієнтаційна робота з учнями, високий рівень підготовки старшокласників свідчить 

про те, що кожного року випускники школи  - працевлаштовані. Так з 12 випускників 9 

класу 2019 року 1 продовжив навчання у Погребищенському ВПТУ-42, 1 у Вінницькому 

коледжі, 1 учень виїхав на постійне проживання до Польші, а  9 – навчаються в 10 класі; 

із 3 випускників 11 класу 1 навчається у ВНЗ, 2 у ВПТУ 

10. Співпраця з батьками. 

Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-

виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, 

світом захоплень, родинними святами. Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний 

нерозривний процес. Так у 2019 – 2020 н.р. родинні свята провели Постернак Н.М. 

класний керівник 4  класу, Винник Н.Ф. класний керівник 1 класу,  батьківські збори 

проведено у всіх класах. Класні керівники співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: 

відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною, складають акти обстеження 

матеріально-побутових умов сім’ї.  

Дуже велика допомога батьківських комітетів школи здійснюється по організації 

ремонтів класних кімнат та залучення для цього благодійних коштів (8,5 тис. грн.) Цього 

року також залучаються батьківські кошти на підготовку школи до нового навчального 

року.  

 Велике спасибі Вам шановні, адже державне фінансування цих потреб школи в 

цьому році мінімальне  і без допомоги громади у підготовці школи не можна обійтись. 

11. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників. 

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до 

нормативно-правової бази.  

Щорічно весною і влітку до початку нового навчального року на базі центральної 

районної лікарні  та сільської амбулаторії  діти проходять медичне обстеження. 

Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної 

установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів 

підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на 

навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне 

обслуговування працівників школи організовано також на базі Погребищенської ЦРЛ. 

Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету 

профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази 

на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету та коштів працівників. Результати 

медичного огляду фіксуються в санітарних книжках  установленого зразка, які 

реєструються і зберігаються у медичної сестри. 

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для 

раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування 

учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну 

середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету 

Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у 



навчальних та оздоровчих  закладах», іншими нормативними документами. Згідно з 

вищезазначеними документами, учні 1-4 класів та діти пільгових категорій 

забезпечувались  безоплатним одноразовим харчуванням на суму 14 грн. в день, 

враховуючи вартість продуктів вирощених на шкільних ділянках. Гаряче харчування 91 

учня  1-10 класів відбувається згідно графіку  на 3-4 перервах у їдальні школи.  

У  планах   виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по 

збереженню життя і здоров’я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру 

з класом. 

12. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Як одна із пріоритетних у діяльності педколективу визначається  робота з охорони 

праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у 

побуті та під час навчально-виховного процесу і проводиться відповідно до Законів 

України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних 

санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів 

та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які 

регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним 

контролем адміністрації школи. Наказом по школі на початку навчального року 

призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у закладі, створюється служба з охорони праці, сплановуються 

першочергові заходи . 

Інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів проводяться на  початку 

навчального року, напередодні канікул та святкових днів, відпрацьована програма 

вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед 

екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. В умовах карантину класними 

керівниками проведені бесіди через мережу Інтернет.  

У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з 

питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має 

необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у 

приміщеннях школи розміщено куточок з безпеки життєдіяльності. Питання охорони 

праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на оперативних 

нарадах. В навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження 

нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.  

13. Фінансово-господарська діяльність. 

Будівля школи прийнята в експлуатацію 35 років  тому. Але незважаючи на 

невеликий вік, рівень  зношеності великий. Тому  адміністрація школи разом з 

колективом, батьками постійно працює над зміцненням матеріально-технічної бази, 

підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться відділом 

освіти Погребищенької РДА. Протягом навчального року систематично здійснювалася 

виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. Вчасно здійснювалися 

бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії, оплата ремонту автобуса.  

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду 

навчального закладу. Коридори, вестибюль школи оформлені стендами, існує постійно 

діюча виставка художніх робіт учнів школи. Подвір’я школи доглядається учнями, 

обслуговуючим персоналом, на квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа 

доглядаються всім колективом  школи, своєчасно обрізаються дерева, кущі.  

Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та 

періодичне вивезення сміття з території школи приватним транспортом.  Підтримується 

у належному робочому стані каналізаційні мережі, котельня та колодязь.  



Повноцінна підготовка нашої школи до нового навчального року стає 

проблематичною через нестачу  коштів. На ці потреби централізовано відділом освіти 

передбачено  9.5 тис. Сільські Ради с. Новофастів, Бабинці, Сніжна виділяють кошти 

лише на харчування учнів 1-4 класів. Для проведення ремонтних робіт фарбу, цемент 

ремонтні матеріали надав батьківський комітет. Негайного придбання та встановлення 

потребує дадатковий котел в котельні. 

Для підготовки школи до нового навчального року будуть задіяні всі трудові і 

фінансові резерви.  і школа, в основному, буде готова до роботи.  

14. Управлінська діяльність. 

      Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану 

внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів 

виховної роботи педагога – організатора та  класних керівників. Така система 

планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та 

учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність 

вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності 

та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток 

школи.  

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що 

регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.        Використовуючи 

постійне підключення до мережі Інтернет, стало можливим користуватися матеріалами 

сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами 

обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість 

оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації 

школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. В умовах 

карантину було організовано роботу вчителів  у соціальних мережах Viber, Facebook, 

Teleqram де були створені класні групи та шкільна група «Новофастівська ЗОШ», що 

дало змогу вчителям виконати навчально – календарні плани, а учням засвоїти 

програмовий матеріал.  

      У школі налагоджено дієве здійснення контролю, що  зумовлює якість реальних і 

подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-

виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє 

тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на 

відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, 

підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. Адміністрацією школи 

використовується багато різних форм контролю:  за станом навчально-виховного 

процесу, вивчення стану викладання предметів та виконання навчальних планів та 

програм, перевірка класних журналів, щоденників, тощо. Аналіз результатів 

внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради 

школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та 

навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування 

занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація 

школи приймає певні управлінські рішення, щодо конкретних учителів, учнів та інших 

працівників. 

Враховуючи сучасні вимоги, я, як директор школи,  більшість рішень приймаю на 

основі узгодження їх з заступниками, врахування думки колективу й інтересів справи.  

Основними формами спілкування з працівниками є наради, індивідуальні бесіди, 

інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного 



кінцевого результату. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної 

їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.  

Підводячи підсумки роботи за минулий рік, ми вже сьогодні думаємо про рік 

майбутній, накреслюємо пріоритетні напрямки роботи школи на 2020/2021 н.р. 

1. Поступальна реалізація Концепції «Нової української школи», нових державних 

стандартів загальної середньої освіти, розроблених з урахуванням компетентностей, 

необхідних для успішної самореалізації особистості.                2. Запровадження нового 

принципу педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці учня, вчителя і батьків. 

3. Запровадження принципу дитиноцентризму (орієнтація на потреби учня). 

4. З метою реалізації компетентнісного та особистісно-орієнтованого підходу до 

навчання продовження роботи педагогічного колективу над науково-методичною 

проблемою: «Пошук і застосування найдоцільніших форм і методів засвоєння основ 

знань на уроці з використанням елементів інноваційних технологій в умовах реалізації 

державних стандартів освіти». 

5. Пошук нових прогресивних технологій, методів і прийомів впровадження життєвих 

компетентностей в освітній процес, пов’язаних із здобуттям учнями умінь і навичок, 

необхідних для успішної самореалізації в професійній діяльності, особистому житті, 

громадській активності.  

7. Впровадження в освітній процес сучасних цифрових  та комп’ютерних технологій. 

8. Провести капітальний ремонт вікон, дверей приміщення, спортивного залу та 

реконструкцію опалювальних котлів. 

9. Оновити технічну базу комп’ютерного класу. 

 Вирішення цих проблем можливе лише за умови спільної праці всіх, хто тим чи 

іншим чином причетні до освітньої галузі.  

 Хочу подякувати всім працівникам школи за їх працю, наполегливість у вирішенні 

певних питань, не дивлячись на ті проблемні ситуації, які приходилось розв’язувати. 

 Звертаю Вашу увагу на те, що голосування  по оцінці роботи дирепктора 

відбудеться в серпні, таємно. 

 

Дякую за увагу. 

 

 

 

 

 

 

 

 


