
Звіт 

директора Степанківської ЗОШ  І-ІІІ ступенів  

Погребищенської районної ради Вінницької області Садової Наталії Валеріївни  

про свою діяльність на посаді директора Степанківської ЗОШ І– ІІІ ступенів 

протягом 2018- 2019 навчального року. 

 

с. Степанки  18.06.2019 р. 

 

 

  Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб 

зробити підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора школи  

на посаді протягом 2018-2019 навчального року. 

   Педагогічний колектив школи та адміністрація закладу  в поточному 

навчальному році проводив послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню 

завдань, визначених основними законодавчими та нормативними документами 

освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про 

освіту», Законом України «Про повну загальну середню освіту», концепцією «Нова 

українська школа», новими Державними стандартами освіти, Кодексом законів про 

працю, статутом школи, перспективним та річним планом роботи школи, 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку, та іншими нормативними актами, 

забезпечував вдосконалення навчально-виховного процесу та   його 

результативність.  У 2018-2019н.р.   продовжувалась реалізація   комплексно – 

цільових програм,   спрямованих на вдосконалення навчально - виховного 

процесу,      створення сприятливих умов для розкриття здібностей і нахилів учнів, 

формування їх навчальних та життєвих компетенцій. 

    

Ресурси та умови для організації діяльності ЗНЗ 

Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу 

 

Приміщення школи збудоване за типовим проектом. Введено в експлуатацію в 

1958 році. Має загальну площу 1520 м 2. Воно знаходиться в задовільному стані але 

потребує капітального ремонту. Поточний ремонт проводиться щорічно та якісно. 

Опалювальна система знаходиться у задовільному стані, у грудні 2018 року 

проведено переобладнання газової котельні та встановлено 2 нових 

твердопаливних котли. У приміщеннях школи забезпечується тепловий режим 

відповідно до ДСНУ. 

В школі діє водопровід. В шкільній їдальні та внутрішніх туалетах підключено 

проточну холодну та гарячу воду. 

В школі створені необхідні умови з безпеки життєдіяльності, охорони праці та 

санітарно-гігієнічних норм. Про це свідчать акти готовності школи до роботи. 

 

Забезпечення ЗНЗ необхідними навчальними площами 

 

Для вирішення завдань навчально-виховного процесу в школі є: 

- класна кімната для навчання учнів 1 -го класу – 31 м 2;  



- класна кімната для навчання учнів 2 -го класу – 51 м 2  ; 

- класна кімната для навчання учнів 3-го класу – 51 м 2; 

- класна кімната для навчання учнів 4 -го класу – 51 м 2; 

- кабінет української мови та літератури (класна кімната 8 класу)– 31 м 2; 

- кабінет математики (6 класу) – 18 м 2; 

- кабінет хімії та біології (класна кімната 7 класу)- 60 м 2 ; 

- кабінет географії  (10 класу)-51 м 2 ; 

- класна кімната 11 класу – 25кв.м; 

- кабінет історії  та правознавства (9 класу) - 51 м 2 ; 

- кабінет фізики та інформатики - 51 м 2 ;  

- кабінет іноземних мов (5 класу) - 51 м 2 ; 

- кабінет предметів художньо-естетичного циклу – 51м2 ; 

- кабінет Захисту Вітчизни 18 м 2.  

- кімната ГПД -  51 м 2 . 

                                               

 

Забезпеченість навчально-виховного процесу комп’ютерами 

 

       У Степанківській ЗОШ І-ІІІ ступенів є в наявності 20  комп'ютерів, задіяних у 

навчально-виховному процесі та адміністративній діяльності, проте вони є 

застарілими та потребують оновлення. 

        В комп'ютерному класі встановлено два навчально-комп'ютерних   комплекси 

( 5 + 1, 6 + 1 ),  які   з’єднані у локальну мережу . 

В школі наявна інтерактивна дошка та профорієнтаційних термінал . 

  

                                                                                   
Забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами 

 

Кадрове забезпечення школи здійснено у повній відповідності з 

навчальним робочим планом школи, спеціалізацією та п'ятиденним режимом 

роботи. Навчально-виховний процес забезпечують 19 педагогічних 

працівників. Розстановка кадрів здійснюється відповідно до фаху та їх 

компетенції. Школа укомплектована педагогічними кадрами. 

 

 

Освітній рівень педагогічних працівників 

 

№ 

з/п 

Освітній рівень Кількість 

1. Мають вищу освіту 18 

2. Мають середню спеціальну освіту 1 

              

 

 

 

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників 



 

№ 

з/п 

Категорія Кількість 

1. Спеціаліст вищої категорії   5 

2. Спеціаліст І категорії 11 

3. Спеціаліст II категорії 1 

4. Спеціаліст 2 

 

Доступ закладу до Інтернету 

 

     Степанківська ЗОШ І-ІІІ ступенів підключена до мережі Інтернет, провайдер 

«Інтертелеком».  

Тип зв’язку – безпровідний.  

Всього до мережі Інтернет підключено 12 комп’ютерів , що  перебувають на 

балансі ЗНЗ. Успішно здійснюється документообіг між Степанківською ЗОШ І-ІІІ 

ст, відділом освіти, школами Степанківського освітнього округу. Наявний сайт 

закладу. 

Адреса електронної пошти школи  stepint@ukr.net 

 

 

Дотримання окремих нормативів щодо забезпечення ЗНЗ 

 

Для ефективної роботи школи та вирішення завдань навчально-виховного 

процесу в школі є: 

1.1.1. Кабінет директора школи - 18 м 2;  

1.1.2. Кімната для педагогічних працівників - 18 м 2 ; 

1.1.3. Актова зала/ Спортивна зала - 126 м 2; 

1.1.4. Спортивний майданчик – 0,5 га ; 

1.1.5. Майстерня з обробки деревини і металу-51 м 2 ; 

1.1.6. Бібліотека – 24 м 2 ; 

1.1.7. Кабінет педагога -організатора/Читацький зал – 18 м 2; 

1.1.8. Кабінет медичного працівника – 18 м2; 

1.1.9. Їдальня - 45м2 ; 

1.1.10. Окремі внутрішні туалети для дівчаток та хлопчиків  по 12м2  кожний ; 

1.1.11. Зовнішній туалет; 

1.1.12. Кімната для техперсоналу – 18м2 ; 

1.1.13. Навчально-дослідна ділянка  - 0,12 га; 

1.1.14. Фруктовий сад – 1,5 га; 

1.1.15. Географічний майданчик; 

1.1.16. Установчі документи ЗНЗ відповідають чинному законодавству про 

освіту ; 

1.1.17. Середня наповнюваність класів –  10 учнів . 

 

 



Організація навчально-виховного процесу та забезпечення 

прав і законних інтересів його учасників 
 

 

У школі працювали такі гуртки:  

 

 «Легка атлетика» - керівник Олексієнко Л.П. У гуртку було задіяно 48 учень.  

«Вокальний»  - керівник Дороднова Ю.А.. у гуртку займалося 21 учнів. 

«Оригамі» - керівник Харжевська Т.М., у гуртку займалося 16 учнів. 

«Я знаю Закон»  - керівник Янчук В.В. У гуртку було задіяно 16 учнів. 

«Зроблено своїми руками» - керівник Нагорна Г.В. – 18 учнів. 

 «Умілі рученята» - керівник Мельничук Т.В. – 14учнів. 

«Драматичний гурток» - керівник Фурман Л.В. – 19 учнів. 

 

 

    Залучення дітей соціально незахищених категорій до позашкільної освіти 

 

У 2018 – 2019 навчальному році в школі навчалися  діти  соціально незахищених 

категорій 

 

 Напівсироти – 2– Огірчук Анастасія («Умілі ручки») 

                                 Черниш Володимир («Вокальний») 

  

Діти з малозабезпечених  сімей –17 –  всі охоплені гуртковою роботою 

Діти з багатодітних сімей  – 26 –   всі охоплені гуртковою роботою 

 

Відвідування учнями навчальних занять 

 

Питання відвідування учнями школи знаходиться на постійному контролі 

адміністрації школи та педколективу. Стан відвідування систематично виносилися 

на наради при директорові та заступникові директора.  

Ведеться книга обліку пропущених занять. На кожний пропуск є письмові 

пояснення, які зберігаються в особових справах учнів. 

 

                    Проходження педагогічними працівниками атестації 

 
      У 2018-2019 навчальному році по Степанківському освітньому окрузі 

атестувалося 4 учителі: 2 – у Степанківській ЗОШ І-ІІІ ст. (Суботіна Г.О., Гуменюк 

Т.А., Фурман Л.В., Харжевська Т.М.),  1 - у Мончинській ЗОШ І ст.. (Пашковська 

І.В.), 2 – Станилівській ЗОШ І-ІІ ст.. (Кузьменко В.Т., Ординський В.П.), 2 – 

Булаївської ЗОШ І-ІІст. (Мельничук Л.А., Власюк Л.Б.). 

   Проводились відвідування уроків, виховних та позакласних  заходів, ведення 

вчителями документації,самоосвітня діяльність вчителів, що атестуються 

   За рішенням окружної атестаційної комісії  та районної атестаційної комісії було 

встановлено, що всі вчителі відповідають займаним посадам. 



   

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

 

    Підвищення кваліфікації педагогічних працівників в школі відбувається згідно 

перспективного плану проходження курсової перепідготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. За останні 5 років усі педагогічні 

працівники школи вчасно пройшли курси підвищення кваліфікації. 

Копії посвідчень про проходження курсової перепідготовки зберігаються в 

особових справах педагогічних працівників.  

 

       Частка педагогічних працівників, які викладають предмети за фахом 

 

Кількість педагогічних працівників, які здійснюють викладання навчальних 

предметів, за фахом - 19 

Чисельність педагогічних працівників – 19 

 

 

Організація методичної роботи 

 

  Оскільки Степанківська ЗОШ є опорною школою Степанківського освітнього 

округу, то методична робота школи узгоджується із методичною роботою РМК та 

методичною роботою округу . 

      Дирекція школи спрямовує усю методичну роботу на підвищення фахового та 

освітнього рівня вчителів, вивчення і втілення в практику кращого педагогічного 

досвіду, збагачення досвіду педагогів школи новими прогресивними технологіями  

та на постійне вдосконалення навичок самоосвіти. 

     Виявити і об’єктивно оцінити реальні можливості здібності і талановитість 

кожного вчителя – головне  завдання методичної роботи в школі.  

   Методична робота школи побудована на діагностичній основі. ЇЇ проведення дає 

можливість цілеспрямовано й послідовно організувати методичну роботу в школі, 

допомагає подолати такі недоліки, як брак елементів кращого педагогічного 

досвіду, взаємодопомоги. 

   Педколектив працює згідно перспективного та річного планів над проблемою: 

«Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах 

компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи». 

   

     До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які 

мають педагогічні звання, вищу та першу  кваліфікаційні категорії. Вони є 

керівниками шкільних методичних об’єднань, творчих груп. За їх активної участі 

проходять предметні тижні, декадники, методичні засідання, тощо.    

     

   

    Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, 

засіданнях творчих груп. 

 



                                       

Стан дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу 

 

   Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу 

визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних 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 і організації 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 призначений відповідальний за організацію роботи з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі Василенко Т.О. 

    На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів, класними 

керівниками проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, 

відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові 

інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. 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 приміщенні школи 

розміщено кілька стендів з безпечної поведінки. Питання охорони праці та 

попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при 

директорові.  

   Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в школі 

здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення 

безпечних умов навчання. Результатом цієї роботи є те, що у школі протягом 

звітного періоду не зафіксовано жодного випадку травматизму серед учнів. 

 

         

  Організація безкоштовного гарячого харчування: дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, учнів 

1-4-х класів. 

 

 

У 1-4 класах у 2018-2019 н.р. навчалось 38  учнів . Всі вони були охоплені гарячим 

харчуванням. 

Також безкоштовним харчуванням були охоплені 17 дітей пільгових категорій. 

       Вартість харчування  9.00 грн. 

 

  Охоплення усіма видами харчування учнів 5-11-х класів 

 

Учні 5 – 11 класів (76 учнів) харчувалися за рахунок продуктів наданих 

батьками ( картопля, морква, цибуля, буряк столовий, капуста, цукор та інше ). 

Вартість обіду близько 10.00 грн. Загалом, протягом навчального року, батьками 

надано продуктів на суму 6580,00 грн. 

 



Організація виховної та позакласної роботи в ЗНЗ 
 

Виховна робота в школі організована відповідно до Закону України “Про 

загальну середню освіту”, наказу МОНмолодьспорту України від 31.10.2011 № 

1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх  

навчальних закладів України» згідно напрямків: 

 Ціннісне ставлення до себе;  

 Ціннісне ставлення до сім’ї, родини і людей; 

 Ціннісне ставлення до  праці; 

 Ціннісне ставлення до природи; 

 Ціннісне ставлення до культури і мистецтва; 

 Ціннісне ставлення особистості до суспільства , держави. 

 

Протягом 2018 – 2019 н.р. в школі  було проведено наступні виховні та 

позакласні заходи: 

 
Назва заходу  Термін  

Всеукраїнський профілактичний захід «Урок»   03.09 – 07.09 

Місячник безпеки дорожнього руху  «Увага! Діти – на дорозі!» 03.09 - 03.10 

«Свято першого дзвоника» 03.09 

Тиждень фізичної культури і спорту  03.09 – 07.09.2018 

Олімпійський урок та Олімпійський тиждень в школі 10.09 - 14.09 

«Свято квітів» 11.09 

Відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку 14.09 

Благодійна акція «П’ять картоплин» 17.09 -21.09 

Місячник  цивільного захисту   17.09 – 17.10 

Відзначення Міжнародного дня миру 21.09 

Районний конкурс-ярмарка «З Україною в серці» 13.09. 

Всеукраїнська акція «Живи, книго!» 24.09 - 18.03 

День учителя (Святковий концерт до Дня вчителя в кінотеатрі 

Терлецького) 

05.09. 

Місячник шкільних бібліотек 01.10 - 31.10 

Місячник національно-патріотичного виховання  01.10 - 31.10 

День учителя  05.10. 

І етап Всеукраїнського конкурсу учнівської та студентської 

молоді ім. Т.Г. Шевченка  

02.10 – 08.10.2018 

День захисника України 14.10.2017 

Екскурсія до с. Андрушки (ТОВ Сігнет-Центр) (профорієнтація) 06.11.2017 

Місячник профорієнтації  01.11 - 30.11 
Акція ««Індивідуальна творча справа «Мій перший 
найкращий зошит»  

07.11- 06.03  

«Свято врожаю»  Жовтень  

Операція «Джерело» Протягом року 

Тиждень початкової освіти  05.10 – 09.10. 

Екскурсійна поїздка до Карпат 24.10. 

Шкільний етап міжнародного конкурсу з української мови ім. 
П.Яцика  26.10-30.11. 

Численні екскурсії в природу  Протягом року  



Тиждень  української мови та літератури  05.11-09.11  

Тиждень безпеки дорожнього руху  12.11 – 16.11. 

Тиждень математики 19.11 – 23.11. 

Тиждень художньо-естетичного циклу  19.11 -23.11. 
Тиждень правознавства  03.12 – 07.12. 
Заходи з вшанування жертв і постраждалих від 
голодоморів  

28.11.2018 

 Андріївські вечорниці  13.12.2018 

Виставка конкурс «Український сувенір»  18.12.2018 
Новорічно-різдвяна виставка  «Новорічна композиція »  14.12.2018  
Святий Миколай завітав до нас 19.12.2018 
Тиждень хімії  10.12 – 14.12. 

Свято Нового року 24.12 – 28.12. 

День соборності України  22.01.2019 

День студента (Тетянин день) 25.01.2019 
Заходи з вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав  

15.02.2019 

Вшанування героїв Крут  Лютий  

Тиждень інформатики та інформаційних технологій  11.02 -15.02.2019 

Родинні свята ( по класах) Протягом року  

День Святого Валентина (День закоханих) 14.02.2019 

Тиждень здорового способу життя «Молодь обирає здоров’я»  04.02 – 08.02.2019 

Вшанування Героїв Небесної Сотні 20.02.2019 

День рідної мови 21.02.2019 

Зустрічі з учасниками АТО  Лютий  

Конкурс  «День птахів» 25.02- 15.03.2019 

Конкурси дитячих малюнків  Протягом року 

Шевченківські дні  07.03.2019 

Концерт до міжнародного жіночого дня 8 березня 07.03.2019 
Фестиваль учнівської та учительської творчості Проліски 
надії 2018 

19.03.2019 

Тиждень дитячої книги  18.03 – 22.03.2019 

Цирк завітав  Березень  

Проведення весняної акції з благоустрою та санітарної очистки 

території школи 

Березень-квітень 

Упорядкування території річки Рось Квітень  

День здоров’я 05.04.2019 

Проведення навчально-польових занять з учнями11- го класу  04.04 -06.04.2019 

Тиждень фізики та астрономії  08.04 – 12.04.2019 

Тиждень біології  15.04 – 19.04.2019 

Тиждень з охорони праці та безпеки життєдіяльності та дня ЦЗ 22.04 – 26.04.2019 

День пам’яті та примирення  08.05.2019 

Відзначення 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні 

09.05.2019 

Проведення заходів до Дня Європи  16.05-19.05  

Свято «Останнього дзвоника»  31.05.2019 

Випускні вечори 4,9, 11-го класів  14.06 та 27.06 

Зустрічі випускників  червень  

 

 

 

 



Результативність навчально-виховного процесу 
 

Результативність навчально-виховного  процесу – головний показник роботи 

школи.   За підсумками року в школі з 114 учнів 4 учні (Баранчук Дарина – 5кл, 

Маринич Аделіна – 5 кл., Мельничук Олеся – 10кл., Пилипчук Любов – 10кл.) 

навчалися та закінчили навчальний рік на високий рівень,  32 учні (28%)  показали 

високий  та достатній рівень навчальних досягнень. На жаль, в порівнянні з 

минулим навчальним роком результативність успішності учнів не підвищилась, 

проте і не погіршилась. 

        Всі випускники 4-го класу успішно склали державні підсумкові атестації  з 

математики, української мови та літературного читання.      

Результати ДПА учнів 4-го класу 
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Прізвище та ім’я Українська мова Математика  
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1 Глущук Борис 8 9 9 10 

2 Глущук Денис 9 8 10 10 

3 Журавльова Ірина 4 7 5 5 

4 Закревська Катерина 11 9 10 10 

5 Зублевич Вікторія 10 9 11 9 

6 Поліщук Віктор 9 8 7 7 

7 Шелест Олександра 10 9 7 8 

 

Результати ДПА учнів  9-го класу 

 
№ 
з/п 

Прізвище та ім’я Українська мова Математика  Правознавство  
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1 Вітюк Ярослав 3 3 3 4 4 4 

2 Круторог Вадим 7 5 5 7 5 7 

3 Поліщук Андрій 7 6 7 6 6 6 

4 Соколенко Іван 5 4 5 4 5 5 

5 Тимощук Ілона 4 5 6 5 7 6 

6 Турбаніст Юлія 10 9 9 8 9 7 

7 Турлевська Марина 10 8 6 5 7 6 

8 Шелест Юлія 11 9 9 8 8 8 

 

Результативність участі випускників 11-го класу  у ЗНО 

 
№ Прізвище та ім’я Українська мова Математика Географія  
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1 Васюрина Максим 19 4 5   5    

2 Власюк Олена 24 5 6   7    

3 Діякончук Діана 42 8 9   10    

4 Ізосімов Валентин 11 3 4   4    

5 Тимощук Галина 23 5 5   7    

                               

          Протягом року учні нашої школи неодноразово брали участь у районних, 

обласних конкурсах, олімпіадах та змаганнях. 

Зокрема,  учениця 10 класу Мельничук Олеся зайняла ІІІ місце в обласному 

конкурсі «Об’єднаймося ж брати мої», Діякончук Діана, учениця 11 класу зайняла 

ІІІ місце в районному етапі обласного конкурсу з  української мови та літератури 

імені Петра Яцика, Баранчук Дарина учениця 5 класу – 2 місце; Юхименко Аліна 

учениця 7 класу – 3 місце у цьому ж конкурсі. 

  Мельничук Олеся – учениця 10 класу зайняла ІІІ  місце в районному етапі 

обласного конкурсу з української мови та літератури імені Тараса Шевченка. 

   Мельник Ольга учениця 10 класу зайняла ІІІ місце в районному етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії України. 

   Учні нашої  школи були відзначені за участь у районному  учнівському конкурсі 

на кращу інсценізацію улюбленого твору Шарля Перо та Льва Толстого. 

   Команда учнів нашої школи зайняли І місце в районному етапі Всеукраїнського 

фестивалю Дружин юних пожежників «Шкільна ліга безпеки» та були учасниками  

фестивалю у місті Козятин. 

Наші діти стали призерами районного етапу обласного конкурсу солістів-

вокалістів та читців «Зіркова мрія – 2019» 

Значні досягнення мають наші школярі у спортивних змаганнях, зокрема: команда 

учнів нашої школи зайняла ІІІ місце в районному етапі Всеукраїнського фестивалю 

– конкурсі «Молодь обирає здоров’я»; ІІ місце в районному етапі спортивних 

змагань «Нащадки козацької слави»; ІІІ місце в районному етапі спортивних 

змагань «Олімпійське лелеченя» тощо. 

 

     Окремі питання управління загальноосвітнім навчальним 

закладом 
 

Керівництво ЗНЗ 

 

Керівництво комунальним закладом «Степанківська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» здійснює 

директор школи Садова Наталія Валеріївна, освіта вища, вчитель математики, 

категорія «вища» загальний педагогічний стаж роботи 18 років. Призначена на 

посаду директора школи з 07 вересня 2018 року  



Заступник директора по навчально-виховній роботі Василенко Тамара 

Олександрівна, освіта вища, вчитель української мови та літератури, категорія 

«вища», загальний педагогічний стаж – 45 років, стаж на посаді – 13 років.  

Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на виконання 

завдань:  

 отримання учнями якісної освіти;  

 забезпечення загального розвитку особистості; 

  збереження та зміцнення здоров’я школярів; підвищення професійного 

рівня педагогів тощо.       

Управлінські рішення з питань організації та удосконалення навчально-

виховного процесу приймаються радою навчального закладу, педагогічною радою, 

директором.  

Управлінські рішення, які оформлюються наказами, відповідають діючому 

законодавству. 

Адміністрація школи всебічно сприяє автоматизації ділових процесів,  вживає 

заходів щодо удосконалення діловодства за допомогою персональних комп`ютерів.   

У школі створено систему внутрішкільного контролю, який здійснюється 

планомірно та систематично згідно з річним планом роботи закладу. 

 Здійснюється контроль за виконанням законодавчих, урядових, нормативних 

документів у галузі освіти.  

Використовуються різноманітні методи та форми контролю: вивчення 

шкільної документації, спостереження, усний та письмовий контроль тощо. 

У школі наявні перспективні плани перевірок стану викладання шкільних 

предметів, терміни яких чітко дотримуються. Результати перевірок 

узагальнюються наказами, обговорюються на нарадах при директорові та завучі , 

засіданнях ОШМК, педрадах тощо.   

Адміністрацією школи здійснюється постійний контроль за станом 

навчально-виховного процесу. 

Школа дає своїм учням рівні можливості в освіті, які вони можуть 

реалізувати на різних рівнях і різними шляхами у відповідності до свого 

особистого вибору 

Адміністрація школи приймає управлінські рішення у відповідності до 

діючих нормативних документів, і вони охоплюють  основні питання, пов’язані з 

реалізацією державної політики в галузі освіти. В навчальному закладі наявна 

нормативна база законодавчих та нормативних документів. 

На нарадах при директору обговорюються питання щодо ведення класних 

журналів, особових справ учнів, щодо системи оцінювання, ведення зошитів, 

щоденників учнями, педрадах – питання, пов’язані з організацією навчально-

виховного процесу, організованого закінчення навчального року та проведення 

державної підсумкової атестації тощо.  Здійснюється  внутрішкільний контроль, за 

результатами якого видаються  підсумкові накази, приймаються рішення на 

педрадах, нарадах.  

Адміністрацією навчального закладу в достатній кількості відвідуються  

уроки , виховні заходи. 



Ведення шкільної документації здійснюється у відповідності до Інструкції з 

ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних  закладах І-ІІІ 

ступенів, затвердженої наказом МОНУ від 25.06.2018 р. № 676.  

Номенклатура справ школи затверджена наказом від 19.12.2018р. № 295.  Вся 

документація ведеться державною мовою. Всі книги пронумеровані, прошнуровані 

та скріплені печаткою і підписом директора школи.  Ділові папери, які надходять 

до школи  чи відправляються з неї, реєструються у журналах вихідного та вхідного 

листування встановленого зразка і зберігаються у відповідних папках. 

Книги наказів  ведуться систематично і містять всі необхідні накази.  

Книги наказів  ведуться в друкованому вигляді, наявні книги реєстрації 

наказів. Накази накопичуються у сегрегаторах. Щомісячно накази 

пронумеровуються, прошнуровуються  та скріплюються печаткою і підписом 

директора школи.   

  Накази видаються  з дотриманням вимог ділового мовлення, конкретні, чіткі, 

завжди вказуються терміни виконання та виконавці. Книги наказів ведуться 

охайно. 

 Звіт директора школи відбувається  у відповідності до наказу МОН України         

№ 178 від 23 березня 2005р. «Про затвердження Примірного положення про 

порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» 

       

Виконання річного плану роботи ЗНЗ 

 

Робота школи спланована. У систему планування школи входить: програма 

розвитку школи, перспективний, річний плани роботи школи, робочий навчальний 

план, календарне планування роботи вчителів, поурочне планування, планування 

всіх підсистем методичної роботи тощо. Річний та перспективний плани роботи 

сплановані згідно вимог нормативних документів, відповідних розділів,  в яких 

подано аналіз роботи школи за минулі роки та визначено завдання на наступні, 

розроблено заходи щодо створення умов життєдіяльності школи та охоплення 

дітей шкільного віку навчанням. Робота в річному плані спланована помісячно. 

Річний план доповнено таблицями, діаграмами, графіками. 

   Виконання пунктів річного плану контролюється адміністрацією школи.  

 

 

Діяльність педагогічної ради 

 

Педагогічна рада розглядає питання: 

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу; 

- планування режиму роботи загальноосвітнього навчального закладу; 

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску;  

видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у 

навчанні; 

- підвищення кваліфікації  педагогічних працівників, розвитку  їхньої творчої    

ініціативи,    впровадження    у    навчально-виховний    процес досягнень 

науки і передового педагогічного досвіду; 



- морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу; 

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання 

ними своїх обов'язків. 

Плануючи роботу педагогічної ради, адміністрація школи чітко усвідомлює 

соціальне замовлення школи, зміст державних рішень у сфері освіти і культури, 

директивних і нормативних документів з управління школою, максимально 

враховувати невирішені проблеми і реальні можливості школи. 

Під час планування роботи педагогічної ради на перспективу (3-5 років) 

визначаються по 3-4 основні тематичні питання у відповідності з провідною 

проблемою, над якою школа працює в даний період. 

На основі перспективного плану визначається тематика педагогічних рад на 

кожний навчальний рік. При цьому, в залежності від нових завдань поточного 

періоду, вносяться необхідні корективи, доповнення. При визначенні змісту роботи 

педагогічної ради обираються ті питання, які цікавлять весь педагогічний 

колектив і колегіальне вирішення яких сприятиме формуванню атмосфери 

творчого пошуку, стимулюватиме розвиток творчого потенціалу педпрацівників, 

забезпечить істотні піднесення якості навчально-виховного процесу. 

Основні питання на тематичних педагогічних радах висвітлюють проблеми 

управлінської діяльності, методичної роботи, позакласної діяльності, психологічної 

служби, роботу школи І ступеня. 

Протоколи педрад ведуться в друкованому вигляді. Ведеться книга реєстрації 

протоколів. 

Від початку року проведено 5 засідань педагогічної ради. 

 

Формування органів громадського самоврядування ЗНЗ 

 

Вищим органом громадського самоврядування школи є загальні збори 

колективу, що скликаються не менш одного разу на рік. Делегати загальних зборів 

з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій: 

- працівників навчального закладу - зборами трудового колективу; 

- учнів навчального закладу ІІ - ІІІ ступенів - класними зборами; 

- батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами. 

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така 

кількість делегатів: від працівників навчального закладу –  7, учнів – 7, батьків і 

представників громадськості –  7. Термін їх повноважень становить 2 роки. 

Загальні збори: 

- обирають раду школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень; 

- заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу; 

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-

господарської діяльності навчального закладу; 

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного 

процесу; 

- розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу; 

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших 

педагогічних працівників. 

 



 У період між загальними зборами діє рада школи. 

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. 

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але  не менше чотирьох разів 

на навчальний рік.  

Очолює раду голова - Фурман Л.В 

 Члени ради виносять на розгляд усі питання, що стосується діяльності 

навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, 

проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів. 

   При школі за  рішенням  загальних  зборів діє  піклувальна  рада.   

Головою піклувальної ради є сільський голова Омельчук Василь Петрович.   

Піклувальна  рада  складається із 5 осіб:  представників  місцевих органів 

виконавчої влади та самоврядування, місцевих сільськогосподарських 

підприємств.       Члени  піклувальної  ради  обираються  на  загальних  зборах 

школи.   

      Піклувальна рада: 

     -  вносити   на  розгляд  органів  виконавчої  влади,   директора школи,  

загальних    зборів пропозиції  щодо  зміцнення  матеріально-технічної, навчально-

виробничої,  наукової,  культурно-спортивної,   корекційно-відновної та 

лікувально-оздоровчої школи; 

    -  залучає додаткові джерела фінансування школи; 

    -  вживає заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної 

бази  школи тощо. 

   

     У школі створений та працює батьківський комітет. В його склад входять 11 

батьків (по одному від кожного класу).  

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес.  

Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з 

метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. 

Частина батьків є активним учасниками позакласних закладів, родинних свят. 

Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців, відвідують за 

потреби дітей дома, спілкуються родинною  

Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень. 

Стосунки батьків і працівників школи дуже впливають на поведінку школярів, на 

їх участь у житті школи. 

Батьківський комітет школи розглядає і контролює питання соціального захисту 

учнів, поповнення матеріально-технічної бази школи, проведення свят та 

благодійних акцій.  

 Головою батьківського комітету є Діякончук Ірина Петрівна. 

Батьківський комітет школи діє у відповідності  Положення про батьківський 

комітет та статті 13 Закону України «Про об’єднання громадян». 

 

У школі створений та працює орган учнівського самоврядування – учнівська 

республіка, який складається з учнів 5-11 класів. 

Президент – Мельничук Олеся.  

Учнівська республіка вирішує такі завдання: 

- забезпечення порядку; 



-  організація чергування в школі, класних кімнатах; 

-  дозвілля на перервах; 

-  проведення загальношкільних лінійок; 

-  контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог; 

- організація щодо збереження шкільного майна, підручників; 

- підготовка та проведення конкурсів та свят. 

 

Важливою формою з громадянського виховання є учнівська рада, як форма 

учнівського самоврядування. 

На початку навчального року була обрана учнівська рада  на чолі з 

президентом Мельничук Олесею та заступником Аранчій Аліною, складено план 

роботи на рік. Один раз на місяць проводилися засідання ради.  

Підводячи підсумок слід, зазначити, що участь в учнівському самоврядуванні 

є гарною підготовкою до повноцінного життя в суспільстві. 

 

Створення позитивного іміджу ЗНЗ  

 

Адміністрація школи, педагогічний колектив проводить систематичну роботу в 

питанні створення позитивного іміджу школи.  

    Протягом навчального року до відділу освіти та школи скарги від громадян щодо 

діяльності  Степанківської ЗОШ І-ІІІ ступенів не надходило. 

З метою підвищення ефективності заходів з інформування населення щодо нових 

освітніх послуг в навчальному закладі проводяться:  

- батьківські збори; 

- відкриті уроки , на які запрошуються батьки учнів; 

- створено інформаційний стенд  для батьків; 

- діє «освітянський трикутник»; 

- виставки дитячих робіт, шкільні ярмарки; 

- учні школи беруть участь в акціях «Посади дерево», «Чиста земля – 

чиста Україна», «Джерело»; 

З метою підвищення рівня організаційної культури школи: 

-  запроваджено шкільну форму; 

- приділяється особлива увага зовнішньому вигляду працівників школи; 

- видано накази по школі « Про заборону тютюнопаління на території 

школи» . 

   З метою сприяння поліпшенню соціально-психологічного мікроклімату в 

колективі велика увага приділяється етиці стосунків «учитель-учень»,  «учитель-

учитель», «учитель-батьки». 

     Пріоритетами школи є навчання та підготовка сучасного 

конкурентоспроможного випускника школи. З цією метою проводяться круглі 

столи, семінари. Вчителі школи беруть участь у районних семінарах, методичних 

об`єднаннях, виставках. 

  В навчальному закладі створено цілісну дієву систему цінностей , звичаїв та 

традицій: 

- затверджено геральдику школи (герб, прапор, гімн  ); 

     



  У школі навчаються 114 учні із 6 населених пунктів: 

 Левківка – 16 учнів;  

 Степанки –32 учнів;  

 Талалаї – 25 учнів; 

 Кулешів – 10 учнів;   

 Ординці – 18 учнів; 

 Веселівка –3 учні;  

 Мончин – 10 учнів; 

   

  Підвіз учнів до школи  здійснюється шкільним автобусом (водій Омельчук Сергій 

Петрович) та приватними перевізниками (Тарасюк Микола Олександрович, 

Мурлик Віктор Васильович). 

        Передрейсовий та після рейсовий медичний огляд  водіїв проводить Медичний 

працівник школи Тимощук Юлія Юріївна, яка пройшла відповідне навчання і має 

допуск.    

            Супровід учнів в шкільному автобусі здійснюють вчителі: Антонюк О.М., 

Харжевська Т.М. В приватному  – Заріцька К.М. та Олексієнко Л.П.  

 Свою роботу адміністрація школи висвітлює  на шкільному сайті та  через 

районну газету «Колос» 

              

                       Фінансово-господарська діяльність. 

 

Приміщення школи введено в експлуатацію у 1958 р., тому постійно потребує 

косметичних ремонтів. Техперсоналом школи вони регулярно проводились                                 

( зароблення тріщин і вибоїн в штукатурці та обмурівці, ремонт та заміна зношених 

деталей вікон і дверей, ремонт відмостки, вхідних прольотів та підкрашування 

фасаду і таке інше ).  

У грудні 2018 року газова котельня школи переобладнена та встановлено 2 

нових твердопаливних котли КС-Т-100. 

Цього річ наша школа отримала перемогу у 16 обласному конкурсі проектів 

розвитку територіальних громад, з проектом під назвою «Енергоефективність та 

енергозбереження – справа кожного, користь для всіх», це проект на заміну 

частини вікон на енергозберігаючі.   

Бюджет проекту становить 200 тис. грн., з них : 
 - 60 тис. грн. (27.2 %) –  ТОВ «Сігнет-Центр»,  
- 55 тис. грн.(25 %)  – кошти бюджету Черемошненської сільської ради,  
- 15 тис.грн. ( 6,8%) - районна рада   
- біля 70 тис.грн (41%) – обласний бюджет. 

Меблі в нашій школі, в цілому потребують постійної уваги та періодичного 

ремонту.  

Цього навчального року відділом освіти Погребищенської РДА школі надано 

нові меблі для 1 класу за Новою українською школою, а саме парти та стільці для 

учнів, стілаж. Також для потреб 1 класу надано ноутбук, принтер, ламінатор. Учні 

першого класу отримали і дидактичний матеріал, і конструктори Лего. 

 



Електрообладнання школи, незважаючи на постійні ремонти, експлуатується 

вже багато років, тому потребує постійної уваги та періодичної заміни. Протягом 

навчального року у школі постійно проводилось поповнення офісної техніки 

витратними матеріалами ( заправка катріджів ) та її ремонт. Однак комп’ютерний 

клас школи обладнаний машинами, які експлуатуються по 10 – 12 років,вони  

застарілі,  2 принтери потребують ремонту. Нажаль коштів для цього у школі 

немає.  

Протягом року за благодійні кошти батьків, вчителів та працівників школи 

була придбана бензопила  - вартістю – 4200грн, та напильники і масло для неї на  

суму 420 грн. 

Замінено штамп закладу освіти та печатку на суму 860 грн. 

Батьківським комітетом школи надано спонсорську допомогу  і придбано 

облицювальну плитку для внутрішніх вбиралень. 

Приватним підприємцем Гемегою Анатолієм Миколайовичом було 

подаровано для потреб школи електричну духовку для шкільної їдальні, килим для 

групи подовженого дня та  іграшки. 

Керівником господарства с.Мончин Кондратюком М.М. було надано 1 тонну 

цементу, за допомогою якої зроблено вимощення навколо приміщення школи. 

Також станом на сьогоднішній день, керівником господарства с.Станилівка 

Мазуром А.В. надано будівельні матеріали, а саме фарбу, цемент для поточного 

ремонту приміщення школи. 

Проте, у нас є багато проблем, зокрема: заміна вікон, крівлі, утеплення фасаду. 

Системи водопостачання та каналізації школи потребують ремонту. Незважаючи 

на постійну увагу до них з боку техперсоналу ( заміна прокладок, усунення 

протікань, заміна підвідних шлангів та трійників ) на даний час потребують заміни 

2 крани та 2 зливних бачки. Крім того система каналізації потребує промивання. 

В даний час у школі проводиться поточний ремонт внутрішніх приміщень. 

Вже готові до нового навчального року 2 класні кімнати і до 1 липня буде 

проведено поточний ремонт всіх приміщень школи. 

Техперсоналом школи, із залученням вчителів та учнів, постійно проводиться 

прибирання пришкільної території та упорядковуються клумби. Проводиться 

обкошування території та вивезення шлаку та сміття.  

І наостанок хочу сказати, що незважаючи на труднощі нам із вами, шановні 

колеги, вдалося зробити чимало для створення кращих умов навчання та виховання 

учнів, покращення матеріально-технічної бази школи, благоустрою території, 

піднятті престижу професії вчителя та нашої школи. 

І хоч зроблено чимало, попереду ще  багато проблем, які чекають на своє 

вирішення. Висловлюю сподівання на те, що і подальшому колектив школи, 

батьки, громадськість, наші  колишні випускники будуть тісно співпрацювати  для 

спільного вирішення цих проблем.  Сподіваюсь на ваше розуміння , терпіння та 

допомогу заради нашого майбутнього та майбутнього наших дітей. 

Бажаю вам усім, здоров’я, мирного неба, достатку, любові та поваги, наснаги 

та віри у завтрашній день.  

Дякую за увагу! 

 


