
Звіт  директора комунального закладу « Розкопанська загальноосвітня 

школа І-ІІ  ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» 

Братковського  В.С. за 2019-2020 навчальний рік 

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

щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність 

директора на посаді протягом 2019/2020 навчального року.   На сьогоднішні 

звітні збори запрошені члени педагогічного колективу , технічні працівники , 

члени батьківського комітету , члени ради школи , представники громадськості 

, та місцевого самоврядування.  

  На цих загальних зборах ми керуємося наказами 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   п. 95 «Положення про загальноосвітній навчальний 

заклад» затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 № 778» , щодо 

діяльності  директора на посаді протягом навчального року. 

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

Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими 

обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними 

актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального 

закладу. 

У 2019 - 2020 навчальному році робота школи була спрямована на виконання 

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної 

доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи 

щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про 

додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію 

державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих 

та нормативних документів. 

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. 

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої 

цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних 

здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 

компетентностей, виховання громадян, які здатні до свідомого суспільного 

вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, 

збагачення на цій основі інтелектуального,економічного, творчого, культурного 

потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля 

забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.(ЗУ «Про 

освіту» від 05.09.2017р. №2145- VІІІ). Освіта є основою інтелектуального, 

духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної 



соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства  та 

держави. 

 Стратегія  розвитку закладу 

Гуманізація й демократизація освітнього процесу, забезпечення наукового, 

розвиваючого характеру освіти, індивідуалізація та диференціація навчання, 

формування всебічно розвиненої особистості, підготовленої до активної 

діяльності в умовах інформаційного суспільства, співпраця і партнерство у 

взаєминах дітей, педагогів, батьків. 

  Тепер  щодо  кількісного  контингенту  учнів  нашої  школи. На  початок  

2019-2020  навчального  року  в  школі  нараховувалось  48 учнів .Було  

відкрито     9 класів,  але повними з них було 6  класів , а   в  трьох     – 3 , 4 і 6   

класи,  через  недостатню  наповненість  було  організовано  індивідуальне  

навчання. На  кінець  навчального  року  у  нас  нараховувалося  48  учнів. З  

них  переведено  до  наступного  класу,  або  випущено  із  школи  48  учнів. 

Перший  ступінь – 22 учні,  другий  ступінь – 26  учнів.  В розрізі по класах 

складається слідуюча картина : перший клас закінчили  6 учнів , оцінки не 

виставлялись ,здійснювалось вербальне оцінювання, 2 клас закінчили  8 учнів , 

рішенням педради також  здійснювалось вербальне оцінювання  , 3 клас 

закінчили  4 учні( достатній рівень-3, середній-1),4 клас закінчили 4  учні (з них 

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

клас-4 учні(  достатній-2,середній-2 учні),7 клас- 5 учнів (  високий рівень-1 

учень,достатній рівень-2 учні ,середній рівень-1  учень, початковий-1  учень, 

рішенням  педради  Костюченко Анастасія нагороджена похвальним листом),8 

клас-6 учнів( середній рівень-4, початковий-2 учні) , 9 клас- 5 учнів(середній 

рівень- 3 учні , початковий -2  учні).В кінці першого семестру  проводилися  

контрольні  зрізи  знань,  їх  результати  показали,  що  більшість  учнів  

підтверджують  свої  поточні  оцінки. На виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211 «Про запобігання поширенню 

на території України коронавірусу COVID-19», листа Міністерства освіти і 

науки від 11.03.2020 р. №1/9-154 наказу відділу освіти Погребищенської РДА 

від 12.03.2020 року №58 «Про запровадження карантину для усіх типів закладів 

освіти» та з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19  з 13 березня 2020 року в нашій школі , як і в усій Україні було 

запроваджено карантин , а навчальний процес здійснювався з використанням 

технологій дистанційного навчання, в цьому році ДПА у 4, 9 класах було 

відмінено. 

 

   Педагогічний колектив нашої школи на початок навчального року 

нараховував 13 осіб , вчитель фізики Антонюк О.М. є сумісником ,всі інші 

вчителі є основними працівниками в нашій школі. Серед педагогів на 

сьогоднішній день 2-є  мають вищу кваліфікаційну категорію , 10  мають першу 

кваліфікаційну категорію   і 1читель- спеціаліст. 

Також в забезпечені життєдіяльності нашого закладу беруть участь 

непедагогічні працівники , зокрема: допоміжний персонал- 3,технічний 

персонал – 3 ,сезонні працівники-3.Загальна чисельність всіх працівників , 

членів профспілки нашої школи -22 особи 

Органами самоврядування були: 



Педагогічна рада – Голова Братковський В.С. 

Профспілковий комітет - Голова Костюченко В.А. 

Методична рада - Голова Андрущак В.М. 

Батьківський комітет- Голова Костюченко В.А. 

Учнівське самоврядування - Голова Шевчук  К.С. 

Освіта була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, 

основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Сьогодні вона 

зазнає суттєвих змін –змінюються пріоритети, структура і зміст освіти, 

пов’язані із запровадженням компетентнісного підходу до формування змісту 

та організації освітнього процесу. Тому створення високоефективної системи 

якісної освіти – це об’єктивна вимога часу. 

Колектив школи протягом 2019-2020 навчального року працював над втіленням 

у життя Нового Закону України «Про освіту», Державної національної 

програми «Освіта», «Концепції Нова Українська школа», «Національної 

доктрини розвитку освіти», Конвенції ООН про права дитини. Це були 

поступальні кроки, які логічно сприяли вирішенню та реалізації проблемного 

питання роботи школи:«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  . 

      Питанню  кадрового  забезпечення  школи  приділяю  велику  увагу.   

Більшість  предметів  читають  фахівці . Однією з кадрових проблем в нашій 

школі є відсутність фахівця з іноземної мови . Я кілька років подаю до відділу 

освіти заявку на потребу  в педкадрах ( вказую  вакансію) , але на жаль фахівці 

з даного предмету в район не прибувають , тому проблема залишається. Під  

постійним моїм  контролем  перебуває  курсова  перепідготовка  вчителів 

(складено  перспективний  план  курсової  перепідготовки). Протягом вересня –

лютого 2019-2020 навчального року  курси пройшли 4 вчителі , з березня 

місяця підвищення кваліфікації відбувається  дистанційно. 

 Одним із важливих напрямків удосконалення педагогічної майстерності є 

атестація вчителів, яка здійснюється у відповідності з чинним законодавством, 

Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, змінами і 

доповненнями до нього. Головним завданням атестаційного періоду є 

комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів 

педагогічної діяльності вчителів різних фахів. 

  Протягом  року  з  метою  підвищення  педагогічної  майстерності  було  

проатестовано  4  вчителів:  Ситнюк Л.М. і Пшеничних З.М. на підтвердження  

вищої категорії , Андрущак В.М. і Крупка О.П. -  на підтвердження І  категорії. 

Атестація здійснювалась на базі - Плисківської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

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 .В жовтні 2019 і в 

травні 2020 року відбувалися методичні дні в ході яких методистами районного 

методкабінету надавалася методична допомога адміністрації закладу , вчителям 

школи . 

Необхідною умовою діяльності будь-якого педагогічного колективу є 

планування роботи школи.В 2019-2020 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, освітні програми ,план виховної роботи, календарні плани. В 

школі також діяла творча група (керівник Пшеничних З.М.) , психолого-

педагогічний семінар(Лесик Г.В.) , методичне об’єднання вчителів початкових 

класів(Костюченко В.А.) , методичне об’єднння класних керівників(Попик 

Л.І.), методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу 

(Пшеничних З.),методичне об’єднання вчителів гуманітарного циклу (Притула 

Н.І.). 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. 

Впродовж навчального року проводився постійний аналіз роботи вчителів: 

динаміка навчальних досягнень учнів, рівень професійного росту (відкриті 

уроки, заходи, розробки методичних матеріалів, виступи тощо), застосування у 

роботі інноваційних технологій, створення ситуацій саморозвитку і 

самореалізації учнів, тощо. 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.  

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 2019-2020  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.  

 

 В цьому році в школі продовжували якісно та ефективно впроваджувати 

реформу НУШ завдяки відповідальним, ініціативним та творчим педагогам, як-

от: вчителі 1, 2 класів Андрщак В.М. та Бакланівська О.Я. Під час освітнього 

процесу щоденно на уроках, перервах діти з захопленням працювали з 

цеглинками лего, конструктором лего, дидактичними іграми, навчальними 

посібниками. Така робота значно підвищила всебічний розвиток дітей, їх 

таланти, здібності, розвиток самостійності, творчості та допитливості.  Вчителі 

початкових класів та адміністрація школи успішно пройшли курси за 

програмою Концепція «Нова українська школа». 

Щороку учні 5-9  класів беруть участь у написанні радіодиктанту національної 

єдності. 

Творчий розвиток дитини завжди був і залишається пріоритетним напрямком 

освітянської діяльності.. Ці завдання успішно реалізовуються під час 

позакласної роботи класів, яка об’єднує школярів усіх вікових груп 

конкурсними програмами та заходами. 

Педагоги прагнуть вибудувати виховний простір так, щоб він сприяв 

гармонізації особистості, глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, 

розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі 

залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного 

процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається 

забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й 

самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися 

загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. 

Виховна робота проводилася згідно з планом виховної роботи школи. Силами 

дитячого самоврядування під керівництвом класних керівників, вчителів  були 

організовані і проведені на високому рівні шкільні свята. Традиційними 

заходами в школі стали: урочистий початок навчального року святом Першого 

дзвоника та перший урок «Україна – єдина країна», свято вишиванок, День 

учнівського самоврядування, місячник правовиховної роботи, свято 8 Березня. 

З метою задоволення потреб і інтересів учнів у 2019-2020 н.р. було 

організовано роботу гуртків:спортивний (Бурлаченко Л.І.), екологічний (Лесик 

Г.В.) В школі традиційно проходять тижні предметні та виховні згідно плану 

роботи школи за різними напрямами роботи. Це і Олімпійський Тиждень (до 

Дня фізичної культури і спорту), День захисника України, День Пам’яті, 

Лінійка до Дня української писемності та мови, День пам’яті жертв голодомору 

та політичних репресій. Всеукраїнська акція «Засвіти свічку». Свято Нового 

року, Тиждень трудового виховання та профорієнтації. Тиждень фізкультури та 

спорту, безпеки життя , змагання«Козацький гарт». Акції «Чисте подвір’я», 

Тиждень енергозбереження та безпечного використання газу, Обережно 



Булінг!. Та багато інших. Виховна робота педагогічного колективу була 

спрямована на виховання підростаючого покоління, взаєморозуміння і 

взаємопідтримки дітей, батьків, молоді, місцевих організацій, співпрацю у 

досягненні поставленої мети та завдань. У своїй діяльності керувалися 

загальнолюдськими цінностями, глибоким розумінням традицій свого народу, 

свого села. У зв’язку з цим виховна робота школи була спрямована згідно 

відповідних напрямів. 

Учні школи прийняли участь у шкільних конкурсах малюнків та виробів під 

назвою «Світ очима дітей», присвячених різним подіям в країні та в світі.    

       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 матеріально-побутових умов, зверталась увага на відвідування 

учнями школи, попередження злочинності та бродяжництва. Адміністрацією 

школи, радою профілактики правопорушень школи проводяться різноманітні 

профілактичні заходи з учнями групи ризику та учнями, що потрапили в 

складні життєві умови. Завдяки постійній профілактичній роботі, співпраці з 

органами внутрішніх справ на обліку в кримінальній міліції у справах 

неповнолітніх немає. 

Проводилась зустріч учнів та батьків з працівниками ювенальної поліції. .    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. 

 

З метою підтримання порядку в школі та інформування учнів про новини 

шкільного життя, щопонеділка проводиться загальношкільна лінійка, де 

підводяться підсумки роботи за попередній тиждень, та оголошується план 

роботи на наступний тиждень, відповідно плану виховної роботи та календаря 

пам’ятних дат. 

Профорієнтаційна підготовка молоді починається ще у шкільні роки. Завдання 

школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. 

Профорієнтаційна робота в ЗОШ здійснюється під час навчально-виховного 

процесу, а саме: 

- розширення знань про професії на уроках, з мережі Інтернет; 

- походи на Дні відкритих дверей навчальних закладів; 

- зустрічі з викладачами вузів; 

- проводилося анкетування з вибору професії; 

Є в школі профорієнтаційний куточок, який містить цікаві інформаційні 

матеріали. Ведеться  облік  працевлаштування  випускників,  всі випускники 

нашої  школи за останні 3 роки продовжили навчання. 

 

Згідно з постановою уряду "Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19" в школі проводились відповідні заходи , було 



виготовлено стенд на якому були розміщені рекомендації по запобіганню і 

поширенню захворювання. Класними керівниками проводилися роз’яснювальні 

роботи дистанційно. 

 

Учні  нашої  школи  були  учасниками певної  частини  різних  районних  

конкурсів. Традиційно  найбільші  досягнення  ми  маємо  в  спортивному  

напрямку.Команда  Розкопанської  школи  зайняла  ІІ  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  друге  місце.Учениця 7 класу 

Костюченко А. стала призером районної олімпіади з хімії. 

     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. 

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.  

     Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для 

раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. 

В закладі створені сприятливі умови для гарячого харчування учнів 1-9 

класів. . 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   10  грн.  в  день  на  одну  

дитину. 

Організація харчування учнів на хорошому рівні. 

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно 

до нормативно-правової бази. Щорічно 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 до цих списків 

видається наказ по школі. 

Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні. 

Працівник  їдальні проходить медичні огляди два рази на рік. Проходження 



медичного огляду фіксується в санітарних медичних книжках установленого 

зразка, які реєструються і зберігаються у школі. 

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. 

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. Також у приміщенні школи 

розміщено стенд по безпечній поведінці та куточок цивільного захисту. 

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. Систематично поновлюються дезінфікуючі та миючі 

засоби. Питання охорони праці та попередження травматизму постійно 

обговорюється на нарадах при директору. 

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

закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, 

створення безпечних умов навчання. Протягом навчального року у закладі не 

зафіксовані травмування дітей. 

Значна  частина  часу  приділяється  мною  вирішенню  питань,  які  стосуються  

матеріально-технічного  забезпечення,  а  також  господарських  питань  життя  

школи. Будівля школи введена  в експлуатацію в 1979 році , хоча здається , що 

це відносно недавно і вона ще повинна  прослужити багато років , але на жаль 

це не зовсім так.Постійно виникають проблеми , які оперативно намагаємося 

вирішувати , окремі власними силами ,а окремі при допомозі небайдужих. 

Напередодні 1 вересня 2019 року було завершено капітальний ремонт системи 

опалення(замінено на першому поверсі труби опалення на пластикові і 

виведено їх з шахт). Це було здійснено 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 85 гривень позабюджетних коштів.На 

харчування учнів 5-9 класів  батьківським комітетом школи було передано 

продуктів на суму 9 632 гривень.  

   На жаль школа за 41рік  жодного разу капітально не ремонтувалася. Дах 

школи потребує часткової заміни. Електропроводка застаріла і її необхідно 

повністю замінити. Залишилися ще не замінені деревяні вікна, які повністю 

відслужили свій вік і не відповідають сучасним вимогам по теплоізоляції. 

Адміністрація навчального закладу разом з трудовим колективом постійно 

працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у 

належному стані. 

Школа працює в режимі стабільності, ліміти на використання енергоносіїв не 

перевищено. Проте, для збереження тепла та підтримання температурного реж  

иму взимку потрібна повна заміна вікон у всіх решти класах. 

   Бюджетне фінасування протягом 1-го кварталу 2020 року (сума, використання 

коштів): 615 293 грн на життєдіяльність школи. 

  В школі 12 комп’ютерів (1 комп’ютер на 4 учнів); 11 – в комп’ютерному класі, 

1 – використовується в роботі адміністрації закладу. Також в кабінеті 

інформатики розміщено комплект мультимедійного обладнання.За програмою 

«Нова українська школа» за 2 роки школа отримала 2 ноутбуки, 2 принтери та 1 

ламінатори. У зв’язку з використанням дистанційного навчання, та 

використанням інформаційного кабінету для учнів початкової школи, такої 

кількості техніки не вистачає.  Повністю замінено парти і столи, закуплено 

шафи, дошки, цеглинки лего, конструктор лего, дидактичні ігри, навчальні 

посібники . 100% вчителів початкової школи  володіють комп’ютером на рівні 

користувача. 

 

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. 

В закладі є журнал обліку звернень громадян.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.Для 

забезпечення більшої відкритості  і публічності закладу ведеться робота по 

створенню сайту школи. 

Враховуючи зазначене  головні завдання в своїй роботі  і роботі колективу 

на 2019-2020  н.р.: 

- підвищення якості знань учнів через покращення якості, удосконалення 

навчально-виховного процесу; 

• використання сучасних педагогічних технологій під час проведення уроків, 

залучення до навчання комп’ютера, мережі Internet; 

• підвищення мотивації навчання з боку учнів, батьків; 

-покращення матеріально-технічного становища школи. 

-робота над усуненням недоліків. 

Всім бажаю міцного здоров’я. Дякую за увагу! 
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