
Звіт директора 

комунального закладу  

«Булаївська 

загальноосвітня школа  

І - ІІ ступенів 

Погребищенської районної 

ради Вінницької області» 

   Лесик О.І.  

 

 

 
18  червня 2019 року 

 

 

    

 

 

 



  Щороку керівники навчальних закладів звітують про виконану роботу перед 

педагогічними колективами, батьківськими комітетами, радами  та 

піклувальними радами навчальних закладів. Метою звітування є  : 

- утвердження  відкритої та демократичної державно - громадської системи 

управління освітою; 

- поєднання державного  і громадського контролю за прозорістю 

прийняття і виконання управлінських рішень; 

- запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних 

закладах. 

   Порядок звітування керівників навчальних закладів визначено Примірним 

положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх 

та професійно - технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом 

та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 

від 23 березня 2005 р № 178 . 

     Основними завданнями щорічного звітування керівників навчальних 

закладів є : 

- забезпечити прозорість , відкритість і демократичність управління 

навчальним закладом; 

- стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання 

керівниками навчальних закладів відповідних рішень у сфері управління 

навчальним закладом. 

 Загальні відомості про навчальний заклад  

  Комунальний заклад «Булаївська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів 

Погребищенської районної ради Вінницької області»  

Форма власності - комунальна. 

Юридична адреса: 22245 , Вінницька область, Погребищенський  район, село 

Булаї , вул. Шкільна ,8 . 

Мова навчання та виховання - українська. 

Кількість класів - 9, місць за проектом - 320. 

Кількість учнів у школі - 45. 

Рух учнів протягом навчального року - 2 січня 2019 року вибув учень 3 

класу Сирник Владислав у м. Вінницю, в зв’язку із зміною місця 

проживання матері. 



Режим роботи - 5-ти  денний робочий тиждень, початок занять о 8 годині 30 

хвилин, закінчення о 14 годині 10 хвилин.  

Тривалість уроків у 1-му класі - 35 хвилин, 2-4 клас - 40 хвилин, 5- 9 класи - 

45 хвилин. 

Перерви для 1-4 класів - 3 по 15 хвилин, 1- 30 хвилин; 

5-9 класи - 4 по 10 хвилин, 1 - 30 хвилин. 

Матеріально - технічна база школи 

   Приміщення школи здано в експлуатацію у 1975 році. В школі наявні 4 

класні кімнати для початкових класів, кабінети: математики, географії, 

англійської мови, української мови, фізики, інформатики, біології, історії , 

основ здоров’я , а також комбінована майстерня, спортивний зал, актова 

зала, їдальня, світлиця, внутрішні туалети. 

   Для опалення школи, використовується котельня, яка обладнана котлами 

КСД - 80- 2 штуки, працюють на дровах.  На опалювальний сезон необхідно 

180 м3 дров . 

   . На даний час завезено 53 м3 дров.  

   Всі шкільні приміщення  та територія школи ( площа 1, 7 га ) відповідають 

санітарно - гігієнічним нормам.  

   Протягом навчального року матеріально - технічна база школи була 

оновлена  за рахунок  створення освітнього середовища для учнів  1 класу 

Нової української школи: відділ освіти передав школі одномісні парти - 5 

штук, стелаж для роздаткового матеріалу, ноут бук, конструктор «Лего»,  

необхідний ний роздатковий матеріал. Нажаль ми неотримали фабрику 

друку та ламінатора.  

   На даний час ведуться роботи по поточному ремонті навчальних 

приміщень . Вже відремонтовано кабінети : математики, географії, 

англійської мови, української мови, біології,  основ здоров’я, кімнати для 1-4 

класів. Залишилось  відремонтувати майстерню, фізкабінет, їдальню, 

спортзал. 

   Замінено 190 метрів штахетної огорожі і в цьому році планується замінити 

ще 54 метри. 

   Для ремонту кабінетів і класних кімнат батьками витрачено гроші в сумі - 

4тисяч 346 гривень. 



   На ремонт спортивного залу, їдальні, коридорів , майстерні, кабінету 

фізики, інформатики, історії, директора, учительської та кухні головою 

піклувальної ради Швець Т.В. зібрано 4тисячі 500 грн., на які , разом з 

батьківським комітетом, закуплено необхідні матеріали і передані школі.  

      Протягом навчального року велася робота по охороні праці та безпеці 

життєдіяльності . Класними керівниками перед канікулами проводилися бесіди 

щодо поведінки під час канікул. По школі видавалися накази щодо дотримання 

пожежної безпеки, санітарного та епідеміологічного благополуччя учнів.  

Кадрове  забезпечення школи 

    У 2018 - 2019 навчальному році в школі працювали 12 учителів, з них - 

1 - сумісник ( учитель історії  Бедрак С.А..) , який є учителем 

Станилівської  ЗОШ І - ІІ ступенів.  Усі навчальні предмети викладали 

учителі за фахом, крім зарубіжної літератури, яку читає Бабич Н.В. - 

учитель математики, 3 класу, який вела Регурецька Н.С., яка за фахом 

учитель географії. 

   Із 12 учителів мають: вищу категорію - 1, спеціаліст 1 категорії - 6, 

спеціаліст 2 категорії - 1, спеціаліст - 2. За освітою: повну вищу - 12 

чоловік , що становить 100 %.  

   За стажем роботи:  3 - 5  років  - 2,  до 10 років - 1,  до 20  років - 3, 

більше 20 років - 6.  Усі педагогічні працівники проходять курси 

підвищення кваліфікації відповідно графіка. Для роботи в Новій 

українській школі директор школи, учителі Власюк Л.Б. , Мельничук 

Л.А. яка вестиме 1 клас  і учитель англійської мови Кравчук Н.А. 

пройшли  навчання у вищому комунальному закладі «ВАНО».  

   З обслуговуючого персоналу: 2.75 ставки техпрацівника, 0.5 ставки 

кухаря, ставка сторожа і ставка старшого кочегара. На опалювальний 

сезон ще залучаються 3 сезонні кочегари , які перед початком 

опалювального сезону проходять відповідні навчання. 

   Директором школи є Лесик Ольга Іванівна, що має вищу освіту , 

загальний стаж роботи - 56 років, на посаді директора - 33 роки. 

Медичне обслуговування учнів у школі 

   Медичне обслуговування здійснювали працівники ФАП с. Надросся  та 

лікарі  загальної сімейної медицини Тарасюк О.В. і Криницька В.Ю.  

Медичний огляд дітей буде проведено у Погребищенській ЦРЛ протягом 

літа.. Всі працівники школи перед початком навчального року пройшли 

медичний огляд і отримали допуск до роботи. З метою збереження 

здоров’я дітей класними керівниками проведено цикл бесід по тематиці 

«Бережи своє здоров’я». 



   У 1-9 класах вивчався курс «Основи здоров’я», який вела учитель 

фізкультури Коваленко О.П. 

  Всі шкільні приміщення забезпечені денним і штучним освітленням у 

відповідності із санітарними вимогами, навчальні кабінети  інструкціями 

з охорони праці, техніки безпеки, пожежними правилами. За кошти 

відділу освіти закуплено 2 вогнегасники, але не проведено замір опорів 

контурів в приміщеннях школи, котельні. 

   В школі проведено тиждень здорового способу життя, який провела 

Коваленко О.П. В рамках тижня проведено конкурс - фестиваль «Ми - за 

зоровий спосіб життя». Команда учнів у складі 7 чоловік брала участь у 

районному фестивалі «Молодь обирає здоров’я», нагороджені грамотою 

за активну участь. 

 

Організація харчування учнів школи 

   Продукти для харчування учнів частково постачала  торговельна 

організація «Солодкий світ» м. Вінниці, що виграла тендер поставки 

продуктів для шкіл Погребищенського району.  

   Шкільна їдальня  забезпечена  необхідним технологічним обладнанням:  

холодильник, електроплита, бойлер, гаряча і холодна проточна вода, 

каналізація. Є достатня кількість розробочного інвентаря: дошки, ножі, 

ємності для миття посуду, тарілки , чашки, ложки.  За рахунок 

спонсорської допомоги батьків закуплено тарілки та чашки. 

Використовуються дезінфікуючі хімічні засоби. 

   Обіди готує кухар Пацкан О.В. , яка має відповідну освіту і 

відповідально ставиться до своїх посадових обов’язків. 

   Організовано одноразове харчування. Меню десятиденне ,затверджено 

начальником Держпродспоживслужби у Погребищенському районі 

Пожованим О.А. 

     22 учні початкових класів  харчувалися безкоштовно, за рахунок 

коштів Надроссянської сільської ради, а  8 учнів  ( 5-9 класів) з 

багатодітних родин за рахунок районного бюджету . Решта учнів 5- 9 

класів - за рахунок батьківської плати. Кошти збирала піклувальна рада    

( Швець Т.В.) , які разом з батьківським комітетом і кухарем школи 

закупляли продукти для дітей.  

   В жовтні 2018 року  Козятинською санстанцією проведено аналіз 

питної води та замір освітлення і температури в класних приміщеннях. За 

результатами лабораторного дослідження вода із сільського водогону 

відповідає нормам, показники освітлення і температури також. Приписів 

санітарно - епідеміологічної служби, по харчуванні учнів не було. 

   



 Навчально - виховна робота в школі 

   Зусилля учителів були спрямовані на підвищення рівня  навчально - 

виховного процесу, на реалізацію державної політики в галузі освіти, 

виконання вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту»,Державного стандарту «Нова українська 

школа», рішень та розпоряджень департаменту освіти і науки Вінницької 

ОДА, рішень колегії відділу освіти. 

   Педагогічними працівниками школи проводилися такі форми роботи: 

колективна, індивідуальна, методичні об’єднання класних керівників , 

учителів початкових класів, творча група, психолого - педагогічний 

семінар, самоосвітня діяльність . Учителі школи брали участь в роботі 

окружних методичних об’єднань, районних семінарах.  

  Учителі школи систематично підвищують свій фаховий рівень та 

педагогічну майстерність  через курси у вищому навчальному закладі 

«ВАНО».  В цьому навчальному році курси пройшли  Фролова Л.М. - 

учитель математики і інформатики, Ткаченко С.І - учитель української 

мови та літератури, директор школи Лесик Ольга Іванівна. 

   В школі створено всі умови  щодо впровадження в навчально - 

виховний процес інноваційно - методичних технологій.  Найбільш 

досконало опрацьовано методику інтерактивних методів навчання. 

Найкраще їх використовують учителі: Фролова Л.М. (математика), 

Горобець К.І.( біологія, хімія), Кравчук Н.А.( англійська мова), 

Мельничук Л.А.(  4  клас).  

   Учителі школи забезпечені необхідними методичними посібниками , 

фаховими журналами, додатковою літературою. Відповідно 

поповнювалися навчальні кабінети роздатковим дидактичним 

матеріалом, навчальними посібниками. Наявний в школі кабінет 

інформатики( 4+1) комп’ютери, 2 використовуються учителями для 

проведення різних уроків, 2 в управлінській діяльності.  

   Проведено шкільні предметні олімпіади з 11 предметів у яких взяли 

участь 15 учнів. Переможці І етапу брали участь у ІІ етапі - районному. 

Переможців нажаль не маємо. Це змушує проаналізувати підхід до 

навчально - виховного процесу кожного вчителя і посилити роботу з 

обдарованими дітьми. 

      У школі триває цілеспрямована робота  по вихованню учнів через 

систему конкурсів, фестивалів. Проведено шкільний фестиваль 

«Проліски надії - 2019», конкурс знавців української мови імені П.Яцика, 

конкурс творів імені Т.Шевченка, дитячі ранки до Дня української 

писемності, зустрічі Нового року, до Дня Соборності України, 205 - 



річниці від дня  народження Т.Г.Шевченка, 8 Березня, 9 Травня, Дня 

української вишиванки, Дня сім’ї та інші виховні заходи. 

 

Управлінська діяльність у школі 

  Директором школи  відвідано і проаналізовано 91 урок  і 15 позакласних 

заходів. Вивчено стан викладання  географії,зарубіжної літератури, 

геометрії, мистецтва ( 8-9 клас), а також стан трудового виховання.  

Результати проведеної роботи оформлено відповідними наказами. 

   Проаналізовано роботу учителів по перевірці зошитів, учнівських 

щоденників, поурочних планів, проведення тематичних оцінювань , 

проведення практичних і лабораторних робіт, організацію повторення 

вивченого матеріалу, виконання учителями навчальних планів і програм. 

Протягом року контролювалося ведення класних журналів, журналу 

обліку відвідування учнями школи, стан збереження підручників, 

шкільного майна, приміщень , техніка безпеки та охорона праці, робота 

гуртків, виконання класними керівниками планів виховної роботи з 

учнями, робота з учнями, схильними до правопорушень, робота з обліку 

дітей від 0 до 18 років, техніка читання учнів 1-2 класів і навичок читання 

3-4 класів. 

   Проведено предметні тижні : з української мови, зарубіжної літератури, 

англійської мови, математики, хімії, фізкультури, географії, інформатики,  

біології, охорони праці і безпеки життєдіяльності, здорового способу 

життя. Предметні тижні були організовані і проведені на належному 

рівні. Матеріали тижнів оформлено і зібрано в папки. В них були задіяні 

учні 3-9  класів. Найбільш активних і переможців у різних конкурсах 

нагороджено грамотами. 

   Всі матеріали, одержані під час контролю, висвітлювалися в наказах, 

обговорювались на нарадах при директорові, методичних радах, 

ставилися на контроль, вказувалась дата виконання чи повторного 

контролю і після, за умови виконання рішення , знімались з контролю. 

Така система внутрішкільного контролю допомагала створити чітку 

систему роботи педагогічного колективу, учнівського врядування, 

батьківського комітету у вирішенні єдиної справи навчання і виховання 

школярів.  

   Проведено підсумкові контрольні роботи для учнів 3-9 класів. 

Враховуючи контрольні роботи здійснено річне оцінювання навчальних 

досягнень учнів 
Клас Кількість учнів Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень 

3 4 - - 4 - 100 % - 

4 7 1-14 % 3 -43 % 3 - 43 % - 

5 4 1 - 25% 2-50% -  1 - 25% 

6 4 - 2-50% 2 -50 % -  



7 5 2 -  40% - 3 - 60%  

8 3  1-34% 1-33% 1 - 33% 

9 7 - 1 - 14% 6 - 86% - 

3-9 34 4-12% 9 - 26 % 19- 56% 2-6% 

 

Рівень навчальних досягнень учнів за останні 3 роки 
№ 

з/п 

Кількість 

учнів 

Навчальні 

роки 

Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Початковий 

рівень 

Відсоток 

якості 

1 44 2016-2017 5-16% 11-34% 13-41% 3-9% 50% 

2 44 2017-2018 4-12% 12-37% 15-45% 2-6% 49% 

3 45 2018 - 2019 4-12% 9- 26% 19 - 56% 2- 6% 38% 

 

 Проведено державну підсумкову атестацію учнів 9 класу 
№ 

з/п 

к - ть 

учнів 

Предмет Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Початковий 

рівень 

Відсоток 

якості 

1 7 правознавство 3- 43 % 3-43% 1 - 14% - 86 % 

2 7 математика - 4 -58% 3-42% - 58 % 

3 7 Українська  мова 1 -14 % 1-14 % 5- 72% -  28 % 

 

За останні 4  роки випускники школи навчаються: 
№ 

з/п 

Кількість учнів Навчальні роки Коледж ВПУ       10 клас 

1 6 2014-2015 н.р. 2 4 - 

2 3 2015-2016 н.р. 2 1 - 

3 5 2016-2017 н.р. 3 1 1 

4 3 2017 - 2018 н.р. 2 - 1 

 

   В рамках акції «Україна - мій рідний край» учні школи здійснили 

екскурсійну поїздку до м. Вінниці ( 2017 рік) , до м. Умань ( 2018 рік). 

   Із 45 дітей, які навчалися в школі, є : 20  з багатодітних сімей, з 

малозабезпечених сімей - 3, півсироти  - 4, 2- з інвалідністю, всього дітей 

із  28 сімей .  

   Для працівників школи і дітей було створено належні умови навчання і 

праці. В школі затишно і чисто, тому що, добросовісно виконують свої 

обов’язки  техпрацівники Прохоркіна О.Д., Швець З.М.,Мельник Л.Д., 

кочегари Харків М.В., Данилюк В.М., Шепетя О.О., Притула Ю.В., 

робітник по обслуговуванні Плахтій В.І. 

 

 

 

Робота з батьками та громадськістю 

   Форми роботи з батьками є такі: загальношкільні збори, лекторій для 

батьків, класні батьківські збори, діяльність батьківського комітету 

школи, батьківських комітетів класів.  



   Батьківський комітет школи ( голова - Білоконь Ю.П.)  приймав активну 

участь в організації харчування дітей, де залучалися кошти батьків, а 

також для проведення ремонтних робіт в приміщеннях школи. 

   Діяльність піклувальної ради (голова Швець Т.В.) пов’язана із збором 

батьківських коштів на харчування дітей і на ремонт шкільних 

приміщень. Піклувальна рада разом із кухарем школи закупляли 

необхідні продукти. А також збір грошей з батьків на ремонт школи. 

Піклувальна рада разом із батьківським комітетом закупили будівельні 

матеріали і передали їх директору школи.  

   Батьки залучалися до участі в навчально - виховному процесі, проведені 

виховних заходів у школі. Так було проведено родинне свято «Мій рід - 

моя родина» ( 2-4 класи), «Твори добро, бо ти людина! »( 5-9 класи) , 

«Міцна родина - життєвий затишок людини» ( 8-9 класи). 

    Завдяки спільній роботі учителів і батьків у школі немає учнів, які 

стоять на внутрішкільному обліку, немає дітей, які пропустили школу 3 і 

більше дні без поважних причин. Тому що педколективом велася велика 

виховна робота  як з учнями так  і з батьками. 

   До управління діяльністі навчальним закладом залучалася опікунська 

рада сільської ради ( голова Власюк Л.Б.), сільський голова Поліщук 

О.М., які допомагають в організації ремонту , благоустрою,в роботі з 

неблагополучними сім’ями, організації харчування дітей. 

    Протягом навчального року не було звернень батьків з питань роботи 

школи, до вищестоящих органів району. Були окремі звернення батьків 

до директора школи, але вони успішно вирішувалися на місці. 

   На завершення свого виступу хочу подякувати всім працівникам    

школи ,  голові батьківського комітету, голові піклувальної ради, 

сільському голові за взаєморозуміння, підтримку і допомогу у виконанні 

спільної роботи в навчанні і вихованні підростаючого покоління. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 3 

загальних зборів колективу комунального закладу «Булаївська загальноосвітня 

школа І – ІІ ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області», 

батьківського комітету, 

піклувальної ради  

від  18 червня 2019  року 

                      

Голова зборів      Фролова Л.М. 

Секретар               Ткаченко С.І. 

 

Присутні:           19 чоловік 

Відсутні:             - 2  

Запрошені:   сільський голова Поліщук О.М., голова батьківського комітету 

Білоконь Ю.П., голова піклувальної ради  Швець Т.В. 

                                                               

Порядок денний 

 

1.Звіт директора школи про свою діяльність у 2018– 2019 н.р. 

 

Слухали: 

1. Звіт директора школи про свою діяльність у 2018– 2019 н.р. 

 

Виступили: 

 

   Директор школи Лесик Ольга Іванівна виступила зі звітною доповіддю про 

свою діяльність за минулий навчальний рік.( додається ) 

   Горобець К.І. відзначила , що у школі панує спокійна робоча атмосфера, але з 

кожним днем проблеми в освіті збільшуються, тому нам вчителям , особливо 

директору, важко справлятися з усіма проблемами навчального закладу. 

    Ткаченко С.І. доповнила, що у нас дружний, молодий колектив. Усі вчителі 

добросовісно відносяться до роботи  на чолі з гідним керівником. 

   Власюк Любов Богданівна – голова профкому школи, відмітила, що 

профспілка  дружно співпрацює з керівником школи, профспілкою виділяються 

кошти для  оздоровлення учителів. Відмітила й те, що директор школи вміє 

організовувати колектив на належному рівні, виконує всі умови колективного 

договору між адміністрацією і профкомом школи. 

    Швець Тетяна Василівна  – голова піклувальної ради  сказала, що керівник 

школи постійно дбає про зміцнення матеріально – технічної бази школи, 

проведення належного ремонту шкільних приміщень та впорядкування 

території школи. Протягом минулого року батьки дітей ,не пільгових категорій, 

виділяли кошти , за які разом з кухарем закупляли продукти харчування. В мене 

підготовлені всі звіти про дане витрачення коштів. В кінці травня батьками 

були здані гроші на ремонт школи. 

   Також хочу добавити що дуже легко було працювати з Ольгою Іванівною, 

якщо колись була потрібна  порада, консультація чи підказка, я завжди могла 

звернутися  до неї. 



   Хочу сказати , що  дітям села подобається як і чого навчають у школі, 

вимогливість учителів. Вважаю , що наші педагоги приділяють велику увагу 

навчанню та вихованню дітей. 

   Сільський голова Поліщук О.М. Хочу привітати весь педагогічний колектив 

із закінченням навчального року. Кожен з вас підводить підсумок про те, що він 

зробив за цей рік.  Про Ольгу Іванівну, як директора школи можу сказати що це 

людина яка здатна до співпереживання і як керівник вважаю що вона на своєму 

місці.  Тож міцного вам здоров’я, успіхів на професійній ниві, щоб все те що 

сьогодні було проаналізовано  вами приносило ще кращі результати. 

     Білоконь Ю.П. – голова батьківського комітету відмітила, що школа,під 

керівництвом мудрого керівника Лесик Ольги Іванівни , дає належні знання, 

сприяє вихованню молодого покоління, завжди співпрацює з батьками. 

Батьківський комітет допомагав в організації  проведення батьківських зборів, в 

організації харчування учнів, проводилась робота з сім'ями , що опинились в 

складних життєвих обставинах. На даний час співпрацюємо з адміністрацією 

школи по організації ремонту. 

    

Ухвалили: 

1. Заслухавши і обговоривши звітну доповідь директора школи Лесик О.І. 

про її діяльність у 2018  – 2019 н.р. і згідно акта лічильної комісії №1 з 

таємного голосування від 18.06.2019 р.  збори вирішили визнати роботу 

директора як: 

задовільна  –17  бюлетнів 

незадовільна – 0 бюлетнів 

2.  Рекомендувати відділу освіти Погребищенської райдержадміністрації 

відмітити роботу директора школи . 

 

          Голова зборів                                          Фролова Л.М. 

                     Секретар                                                  Ткаченко С.І. 
  

 


