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Братковського  В.С. 

Шановні учасники загальних зборів! 

   Згідно наказів Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005 року 

«Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів» та  №178 від 23.03.2005 року «Про 

затвердження примірного Положення про порядок звітування керівників 

дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів 

перед педагогічним колективом та громадськістю», а також  відповідно до п. 95 

«Положення про загальноосвітній навчальний заклад» затвердженого 

постановою КМУ від 27.08.2010 № 778» директор школи  зобов’язаний 

щорічно звітувати про виконану роботу протягом навчального року. 

   На сьогоднішні звітні збори запрошені члени педагогічного колективу , 

технічні працівники , члени батьківського комітету , члени ради школи , 

представники громадськості , та місцевого самоврядування.  

 Шановні  присутні  ось  і  завершився  2018-2019 навчальний  рік, за цей  час в 

житті нашої школи відбулося  багато подій. Але  примірне положення «Про 

порядок звітування…» передбачає відповідну структуру щорічного звіту, 

дотримуючись якої, дозвольте доповісти про наступне.. 

     Насамперед  хочу  зазначити,  що  в  своїй  діяльності  ,як директор 

навчального закладу, протягом звітного періоду, я керувався Статутом 

навчального закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою 

інструкцією директора школи, Законами  України  «Про  освіту»,  «Про  

загальну  середню  освіту»,  Указами  Президента  України,  Постановами  

Кабінету  Міністрів, та іншими нормативними документами в галузі освіти , які 

регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.В 

доповіді  я  хочу  зупинитися   як  на  окремих  моментах  своєї  діяльності  на  

посаді  директора  школи,  так  і  проаналізувати  роботу  нашого  колективу  в  

цілому. Вона була спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу 

та створення сприятливих умов для навчання і виховання учнів , професійного 

росту працівників школи.При плануванні роботи школи враховувались  не 

тільки відповідні накази і інструкції , але й інтереси і запити працівників та 

учнів школи. 

    Тепер  щодо  кількісного  контингенту  учнів  нашої  школи. На  початок  

2018-2019  навчального  року  в  школі  нараховувалось  44 учні .Було  відкрито     

9 класів,  але повними з них було 5 класів , а   в  чотирьох    – 2 , 3, 5 і 9  класи,  

через  недостатню  наповненість  було  організовано  індивідуальне  навчання. 

На  кінець  навчального  року  у  нас  нараховувалося  43  учні. З  них  

переведено  до  наступного  класу,  або  випущено  із  школи  43  учні. Перший  

ступінь – 20 учнів,  другий  ступінь – 23  учні.  В розрізі по класах складається 

слідуюча картина : перший клас закінчили  8 учнів , оцінки не виставлялись 

,здійснювалось вербальне оцінювання, 2 клас закінчили  3 учні , рішенням 



педради також  здійснювалось вербальне оцінювання  , 3 клас закінчили  4 учні( 

достатній рівень-2, середній-2),4 клас закінчили 5  учнів (з них достатній 

рівень-4 ,середній-1), 5 клас-4 учні(,достатній-2,середній-2 учні)  ,6 клас-5 

учнів( високий рівень-1 ,достатній-2,середній-1 , початковий -1 учень, 

рішенням  педради  Костюченко Анастасія нагороджена похвальним листом)),7 

клас-6 учнів ( достатній рівень-3 учні ,середній рівень-2  учні , початковий-1  

учень),8 клас-5 учнів( середній рівень-4, початковий-1 учень) , 9 клас- 3 

учні(достатній рівень- 2 учні , середній -1 учень).В кінці кожного з семестрів  

проводилися  контрольні  зрізи  знань,  їх  результати  показали,  що  більшість  

учнів  підтверджують  свої  поточні  оцінки. 

   Педагогічний колектив нашої школи на початок навчального року 

нараховував 13 осіб , 1 вчителька перебуває в відпустці по догляду за дитиною 

до досягнення нею трьох років , всі  вчителі є основними працівниками в нашій 

школі. Серед педагогів на сьогоднішній день 2-є  має вищу кваліфікаційну 

категорію , 9 мають першу кваліфікаційну категорію , 1 вчитель другої 

категорії  і 1 спеціаліст. 

    Протягом  2018-2019 навчального року  педколектив  продовжував  

працювати  над  методичною  темою «Створення сприятливих умов для 

розвитку особистості дитини формування її життєвих компетентностей»  і  

виховною  проблемою  «Формування  в  учнів  позитивної  мотивації  на  

збереження  і  поліпшення  свого  здоров’я». Основні  зусилля  були  

спрямовані  на: 

– підвищення  результативності  навчально-виховного  процесу; 

– підвищення  професійної  майстерності  та  розвиток  творчості  членів  

колективу; 

– підвищення  якості  освітньої  підготовки  учнів  школи  відповідно  до  

державних  стандартів  в  умовах  12-бальної  системи  оцінювання  

знань. 

    Більшість  предметів  читають  фахівці. Питанню  кадрового  

забезпечення  школи  приділяю  велику  увагу.    Під  постійним  контролем  

перебуває  курсова  перепідготовка  вчителів (складено  перспективний  план  

курсової  перепідготовки). Курсову  перепідготовку  пройшли:  3  вчителі. 

Протягом  року  з  метою  підвищення  педагогічної  майстерності  було  

проатестовано  2  вчителів:  обох  на підтвердження І  категорії. Атестація 

здійснювалась на базі опорної- Плисківської школи. 

Продовжуючи  кадрову  тему,  хочу  зазначити  що  поруч  з  педкадрами  

функціонування  нашого  навчального  закладу  забезпечують  також  9  осіб  

обслуговуючого  персоналу,  з  них  3 – сезонні  працівники. Тобто  загальна  

чисельність всіх працівників школи – 22  особа. 

Успіх навчально-виховного процесу в значній мірі залежить від підготовки 

вчителя, його педагогічної майстерності , тому протягом року було 

організовано методичну роботу школи таким чином  , щоб всі педагогічні 

працівники мали змогу вдосконалити свій фаховий рівень. Центром  

методичної  роботи  школи,  самоосвіти,  обміну  досвідом  вчителів  став  

методичний  кабінет,  на  базі  якого  проводяться  виставки  методичних  

розробок  вчителів  району,  області,  України,  надається  методична  допомога, 

координується методична робота  методичною радою школи . 



Необхідною умовою діяльності будь-якого педагогічного колективу є 

планування роботи школи.В 2018-2019 навчальному році школа працювала за 

річним планом роботи, який складений на основі перспективного. При 

складанні плану роботи на поточний навчальний рік дирекцією школи 

враховувалось кадрове забезпечення, наявний контингент учнів ,забезпечення 

рівного доступу до загальної середньої освіти всіх учнів , наявна матеріально-

технічна база , специфіка роботи школи , використання варіативної складової 

навчального плану, пропозиції та побажання всього педагогічного 

колективу.Окрім цього було складено і погоджено з Радою школи робочий 

навчальний план, план виховної роботи, календарні плани. В школі також діяла 

творча група . психолого-педагогічний семінар , методичне об’єднання вчителів 

початкових класів , методичне об’єднння класних керівників. Вони  працювали 

за своїми планами, які включали не лише теоретичні ,а й практичні питання: 

відвідування та обговорення відкритих уроків , виховних заходів , вироблення 

рекомендацій , огляд новинок періодичної преси. 

 Діяльність педагогічного колективу в цьому році, як і в минулих, була 

спрямована на те , щоб допомогти ,підтримати, соціально захистити дитину.З 

моєї сторони робилось  все можливе  , щоб це завдання було здійснене. В школі 

створено банк даних дітей різних соціальних категорій , всі ці дані узагальнені 

в соціальному паспорті школи. Разом з головою опікунської  ради ,проводились 

обстеження матеріално-побутових умов, зверталась увага на відвідування 

учнями школи, попередження злочинності та бродяжництва. 

Відвідані мною уроки та позаурочні виховні заходи вчителів , дають 

можливість стверджувати ,що в навчальному процесі активно  впроваджуються  

інноваційні технології, в тому числі і комп’ютерні.З використанням таких 

технологій проводяться уроки  зарубіжної  літератури , української літератури , 

географії , біології та інші.Цьому сприяє насамперед наявність в школі 

мультимедійного обладнання .Разом з тим проблемою залишається наявність  

компетентного фахівця , який міг  би налаштовувати комп’ютерну  техніку. 

Вся діяльність школи  регулюється колегіальним органом-педагогічною 

радою, головою якої є директор школи. Протягом  року  на  педагогічних  радах  

розглядалися  питання  які  можна  розділити  на  дві  категорії – організаційні  і  

тематичні. В 2018-2019  н.р. було проведено 8 засідань педагогічної ради , на 

яких розглядались питання реалізації тих завдань , які випливають з проблеми 

школи, зокрема  забезпечення мобільності вчителя і учня шляхом формування 

інформаційно-комунікаційних технологій ;форми і методи підвищення рівня 

навченості учнів та шляхи формування творчої особистості ;питання розвитку 

пізнавальної самостійності і творчих здібностей учнів початкової школи ; 

розвиток соціальної активності школярів через різні форми учнівського 

самоврядування ;профорієнтаційна робота в навчально-виховному процесі як 

засіб формування життєвих компетентостей школярів.Окрім цього на 

засіданнях педагогічних радрозглядались питання виконання Всеукраїнських , 

обласних та районних програм різних напрямків виховної роботи з 

дітьми.Піднімались на засіданні педагогічної ради і питання бепеки 

життєдіяльності і відвідування учнями школи. 

 Учителі  школи  були  активними  учасниками  районних  методичних  

об’єднань  і  семінарів.  



Керуючись  необхідністю  роботи  з  обдарованими  дітьми,  в  школі  

проводились  предметні  олімпіади,  гурткова  робота. Систематично  

працювали  гуртки:  спортивний,  екологічний. 

Учні  нашої  школи  були  учасниками певної  частини  різних  районних  

конкурсів. Традиційно  найбільші  досягнення  ми  маємо  в  спортивному  

напрямку.Команда  Розкопанської  школи  зайняла  І  місце  в  районних  

змаганнях  з  настільного  тенісу  серед  шкіл  І-ІІ  ступенів,команда дівчат 

зайняла 1 місце в районних змаганнях з баскетболу серед шкіл І-ІІ ступенів  в 

таких самих змаганнях хлопці зайняли  також  перше місце. Костюченко А. 

стала призером районної олімпіади з математики. 

У конкурсі «Соняшник» з української мови участь взяли Дипломом ІІ ступеня 

Всеукраїнського рівня нагороджено -1 учня, сертифікати учасників отримали - 

5 учасників. Дипломами ІІ ступеня регіонального рівня отримали 2 учні, 

шкільного рівня-5 учнів. 

  Усі  види  позакласної  виховної  роботи  спрямовувались  на  всебічний  

розвиток  творчої  особистості  з  активною  життєвою  позицією. По  всіх  10  

напрямках  виховної  роботи  ми  маємо  певні  напрацювання. Цікавими  були  

предметні  тижні  і  декади  з  української  мови,  математики ,біології,  

традиційними  стали  «Козацькі  забави». 

Важливою  ланкою  позакласної  роботи  є  діяльність  учнівського 

самоврядування, яке організоване у формі парламенту на чолі з президентом . З  

ініціативи  шкільного  самоврядування  випускалась  шкільна  газета  

«Дзвіночок». Члени самоврядування слідкували за чергуванням учнів, робили 

рейди-перевірки санітарного стану класних кімнат,слідкували за станом 

збереження підручників , Класними  керівниками  були  проведені  розважальні  

та  інтелектуальні  заходи,  традиційні  свята   День  знань,  Новорічний  

карнавал,День  Святого  Валентина,  Свято  останнього  дзвоника  тощо. 

Протягом  навчального  року  вживалися  заходи  для  організації  

харчування  дітей. Учні  початкових  класів,  а  також  діти  пільгових  категорій  

(малозабезпечені  сім’ї)  харчувалися  за  бюджетні  кошти( за  рахунок 

фінансування сільрадою).. Для  всіх  інших  дітей  було  організоване  гаряче  

харчування  за  кошти  батьків  з  розрахунку     грн.  в  день  на  одну  дитину. 

.    Під  постійним  контролем було  охоплення  дітей  шкільного  віку 

навчанням, всі діти шкільного віку охоплені навчанням. Складено та узгоджено  

із  сільською радою  списки  дітей віком  від  5-ти років. Ведеться  облік  

працевлаштування  випускників,  всі випускники нашої  школи за останні 3 

роки продовжили навчання. 

     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 головних 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 призначається 

відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи. 

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів 

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, спортзал має необхідний перелік 

документації з питань безпеки життєдіяльності. За навчальний рік під час 

навчально-виховного процесу не зафіксовано фактів порушення прав дитини, 

санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Перед початком навчального 

року в кабінетах підвищеної небезпеки комісією поновлюються акти-дозволи 

на проведення навчальних занять та акти на спортивні споруди. 

   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 до цих списків 

видається наказ по школі. Вчителі також щорічно проходять медичний огляд у 

липні-серпні. Працівниця їдальні проходить медичні огляди два рази на рік. 

Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного 

огляду фіксується в санітарних медичних книжках установленого зразка, 

Вивчаючи стан травматизму серед дітей, можна відмітити, що в навчальному 

закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, 

створення безпечних умов навчання.У навчальному закладі проводяться заходи 

щодо здорового способу життя: шкідливості куріння, алкоголю, наркотиків. 

Крім уроків основ здоров’я, у планах кожного класного керівника є розділ 

«Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де планується послідовна 

робота оздоровчого характеру з класом. 

В школі наказом директора створюється щорічно Рада профілактики 

правопорушень. Вона працює на підставі розробленого Положення про 

профілактичну раду. На засідання профілактичної ради запрошуються учні, які 

схильні до правопорушень, які порушують дисципліну на уроках . 

Виховання учнів в школі і сім'ї – щоденний нерозривний зв'язок, клопіткий 

творчий процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з 

батьківськами  з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та 

розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть 

активну участь у навчально-виховному процесі є безпосередніми учасниками 

навчання та виховання підростаючого покоління. Батьки є учасниками 

позакласних заходів щодо профорієнтації, світу захоплень, родинними святами 



та святами пов’язаними з народними звичаями і традиціями українського 

народу. 

Класні керівники співпрацюють із сім'ями своїх вихованців:  спілкуються з 

родиною; тримають зв'язок через щоденники; проводять батьківські лекторії, 

батьківські збори, анкетування.  

Приміщення Розкопанської школи  розташоване на вулиці Центральна ,1 

воно є комунальною власністю Погребищенської районної ради.будівля школи 

введена  в експлуатацію в 1979 році , здається , що це відносно недавно і вона 

ще повинна  прослужити багато років , але на жаль це не зовсім так.Значна  

частина  часу  приділяється  мною  вирішенню  питань,  які   

стосуються  матеріально-технічного  забезпечення,  а  також  

господарських  питань  життя  школи.В цьому році була проведена заміна котла 

, поточний ремонт системи опалення –завдяки фінансуванню ТОВ 

«Погребищенське» і його керівнику –Михальченку  М.І. Хочеться  подякувати  

більшості  батьків,  які  допомагають  здійснювати  поточний  ремонт  класних  

кімнат  за  свій  кошт , так на ремонт класних кімнат і приміщень школи в 

минулому році було витрачено 6 тис 674 гривні позабюджетних коштів.На 

харчування учнів 5-9 класів  батьківським комітетом школи було передано 

продуктів на суму ___________ гривень також для потреб школи було 

закуплено товарів на суму __________ гривень.  

 Вірно говориться , що школа живе  доти , доки є учні .Саме про майбутніх 

першокласників дирекція нашої школи піклується заздалегідь. З березня було 

організовано дошкільну підготовчу групу навчанням займалася вчителька 

Андрущак В.М. На новий навчальний рік до школи зараховано 6  

першокласників 

. Будь-хто із батьків, вчителів та учнів на протязі кожного навчального дня міг у 

будь-який час безперешкодно звернутись особисто до директора школи із тієї 

чи іншої проблеми. 

Всі звернення уважно вивчаються і на кожне було відповідне реагування. При 

вирішенні тих чи інших проблемних питань в першу чергу враховувались 

інтереси учнів та школи. 

Найбільш типовими були наступні заяви та звернення: 

З боку учнів: 

 на неправильну поведінку окремих однокласників; 

 пропозиції щодо організації учнівського дозвілля та проведення 

культурно-масових заходів; 

 

З боку вчителів: 

 прохання вжити заходів по відношенню до окремих учнів та їх батьків 

(пропуски і дисципліна; навчання нижче можливостей); 

 внести зміни у розклад уроків; 



З боку батьків: 

 розміщення класу; 

 ремонт класних меблів; 

 підготовка класу до нового навчального року. 

 

Головні завдання в своїй роботі  і роботі колективу на 2019-2020  н.р.: 

           1.Запровадження нового принципу педагогіки партнерства, що                    

ґрунтується на співпраці учня, вчителя і батьків. 

 

2.Забезпечення безперервного навчально-виховного процесу у школі та 

охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням. 

3. Підвищення рівня якості навчання учнів шляхом удосконалення роботи 

по впровадженню інноваційних технологій. 

          4.Досягнення оптимального рівня вихованості учнів. 

5. Активізація роботи з питань виховання громадської свідомості 

учнів, шкільног самоврядування ,формування патріотизму ,поваги 

до державних символів , національної ідеї. 

6.Покращення матеріально-технічного становища школи. 

7.Робота над усуненням недоліків. 

Шановні присутні! В своїй доповіді я дав короткий аналіз своєї роботи, а в 

своїх виступах ви доповните мене, зробите зауваження , можливо деякі 

ділянки моєї роботи піддасте критиці. Наостанок хочу зазначити , що 

лише тісною співпрацею школи , сім’ї , громадськості , злагодженою 

працею колективу можна досягти гарних результатів в житті школи.Дякую 

за увагу. 

                              

 

 

 


