
Звіт 

директора Первомайської ЗОШ І-ІІІ ст.№5 

за 2017/2018 навчальний рік 
 

Під час управління Первомайською загальноосвітньою школою І-ІІІ 

ступенів №5 у 2017/2018 навчальному році в своїй діяльності керувався 

Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами Кабінету 

Міністрів України, Указами Президента України, рішеннями уряду України, 

наказами Міністерства освіти та науки України, рішеннями та 

розпорядження міської ради, органів управління освітою всіх рівнів з питань 

освіти та виховання молоді, правилами і нормами охорони праці, техніки 

безпеки та протипожежного захисту, а також Статутом закладу і локальними 

правовими актами школи (у т.ч. Правилами внутрішньошкільного 

розпорядку, своїми наказами та розпорядженнями, посадовою інструкцією 

директора школи, контрактом). Дотримуюсь Конвенції про права дитини. 

Загальна інформація про школу 
Школа є комунальною власністю первомайської міської ради та не 

прибутковою організацією (фінансується з міського бюджету). 

Проектна потужність – 964 учнівських місць 

Загальна площа всіх приміщень – 8261, 2 м
2
 

Навчальна площа – 3353, 6 м
2 

 

Школа працює за кабінетною системою. 

Навчальні кабінети і класні кімнати естетично оформлені, затишні, з 

вираженою індивідуальністю. Для учнів початкової школи обладнані спальна 

та ігрова кімнати. Оновлюються й удосконалюються освітнє середовище, 

модернізується внутрішній вигляд.   

Стан забезпечення кабінетів визначає експертна комісія, яка 

створюється наказом директора по школі, до складу якої входять 

представники адміністрації, профспілкового та батьківського комітетів. 

Усього кімнат і кабінетів – 58; початкові класи – 11 класних кімнат; 

кабінетів обслуговуючої праці – 2; спортивних залів – 2; майстерень – 3; 

кабінетів психологічного розвантаження – 3. 

Завдяки моєму постійному контролю за результатами оцінки 

матеріально - технічної бази кабінетів маю  інформацію про комплектацію 

навчальних кабінетів і приміщень відповідним обладнанням і технікою. 

Педагогічний і батьківський колективи прикладають зусилля для 

оптимізації матеріально-технічної бази кабінетів, складено перспективний 

план розвитку закладу. 

Управлінська діяльність 
У своїй діяльності використовую такі види управлінських рішень: 

оперативні, тематичні, цільові, а за формами – усні й письмові. Письмово 

оформлюю накази, розпорядження, плани роботи школи, рішення 

педагогічної ради, методичної ради, рішення нарад при директорові. 



Повноваження щодо прийняття управлінських рішень регламентуються 

наказом «Про розподіл посадових обов'язків», який щороку оновлює 

функціональні обов'язки адміністрації школи, які передбачають делегування 

повноважень управління. 

Про ефективність прийнятих управлінських рішень та їх дієвість  

свідчать результати роботи школи:  

 протягом звітного періоду забезпечено 100% охоплення дітей 

шкільного віку навчанням; 

 спостерігається підвищення якості навчально-виховного процесу; 

 постійно зростає кваліфікаційний рівень педагогів, що підтверджується 

рішеннями міських та обласних атестаційних комісій; 

 незважаючи на недостатність фінансування, зміцнюється матеріально-

технічна база школи; 

 відпрацьована організація і впроваджено профільне навчання в старшій 

школі; 

 збільшується кількість учнів - переможців міських та обласних 

предметних олімпіад молодшої та основної школи; 

Концептуальні зміни в системі загальної середньої освіти, які 

відбуваються сьогодні, призвели до оновлення управлінської діяльності; 

з'явились завдання, які вимагають створення умов для процесів 

самоорганізації й самоуправління керованих об'єктів. Це, у свою чергу, 

викликало появу нових підходів до управління, способів і засобів реалізації 

загальних функцій управління. 

Змінилась функція контролю.  Традиційні засоби контролю 

доповнилися інноваційними. У закладі проводяться моніторингові  

дослідження.  

Відповідно до Закону України «Про Національну програму 

інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про 

першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних 

технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти» 

пріоритетними напрямками діяльності навчального закладу в 2017/2018 

навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були: 

 впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у 

навчально-виховний процес; 

 формування інформаційної культури учнів та педагогічних 

працівників, забезпечення   їх інформаційних потреб; 

 удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-

виховного процесу; 

 оптимізація освітнього менеджменту на основі використання сучасних 

інформаційних технологій в управлінській діяльності; 

 використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного 

навчання. 

Головна мета навчального закладу – надання нового підходу до 

інформатизації системи освіти, що передбачає виконання наступних 

складових: 



 створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними 

інформаційними і комунікаційними  технологіями; 

 підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних 

ресурсів Internet; 

 інтенсифікація навчального процесу й активізація навчально-

пізнавальної діяльності учнів; 

 створення умов для широкого впровадження нових інформаційних 

технологій у навчальний процес; 

 підвищення ефективності управління навчальним закладом освіти. 

           Протягом 2017/2018 навчального року здійснено наступні заходи 

щодо інформатизації та комп’ютеризації закладу освіти: 

 підключення 5 навчальних кабінетів  до мережі Internet; 

 проведено роботу щодо заповнення та постійного оновлення змісту 

веб-сайту закладу освіти; 

 заповнення бази даних програми «Курс школи» з метою ефективного 

використання в діяльності учасників навчально-виховного процесу; 

 використовування в навчально-виховному процесі програмно-

педагогічних електронних засобів з української, зарубіжної літератур, 

художньої культури, історії, математики, фізики, природознавства, 

уроків у початковій школі; 

 введення у практику роботи проведення семінарів, відкритих уроків, 

батьківських зборів, майстер-класів, лекторіїв та позакласних заходів 

класоводів, класних керівників, учителів-предметників із 

використанням комп’ютерних технологій; 

 приведення матеріальної бази та навчально-методичного забезпечення 

кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій  у 

відповідність до нормативів, вимог та Державних стандартів. 

 

На виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст.14, 35 Закону України 

«Про освіту», ст.ст. 18, 21 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 

ст. 19, 21, 24, 25 Закону України «Про охорону дитинства», ст.5 Закону 

України «Про зайнятість населення», ст.8 Закону України «Про соціальну 

роботу з дітьми та молоддю», педагогічним колективом школи були 

проведені наступні заходи: 

 складено списки випускників 9-х класів; 

 складено списки випускників 11-х класів; 

 базову загальну середню освіту отримали 73 випускників  9-х 

класів; 

 повну загальну середню освіту отримали 46 випускників 11-их 

класів; 

 100% випускників 9-х класів продовжують навчання. Із них (за 

попередніми даними): 

— 48 (66%) учнів продовжують навчання у ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5; 

— 25 (34%) випускників 9-х класів планують продовжувати навчання в 

у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. 

 

 



 

 

Педагогічним колективом навчального закладу проведено певну роботу 

щодо збереження і розвитку шкільної мережі. На початку 2017/2018 

навчального року у школі було відкрито 26 класів, із них 1-4-х - 11 класів, 5-

9-х – 12 класів, 10-11-х – 3 класи. Мова навчання – українська. Станом на 

01.09.2017 кількість учнів становила 748 осіб. Середня наповнюваність учнів 

у 1-4-х класах складала – 29,6 % учнів, у 5-9-х класах –28,5% учнів, у 10-11-х 

класах – 26,7% учнів. Середня наповнюваність по школі – 29 % учнів. 

Протягом року із навчального закладу вибуло – 12 учнів у зв’язку зі зміною 

місця проживання, прибуло – 8 школярів. Кількість школярів на кінець 

навчального року становить - 745 учнів. 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, інших 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України навчальний 

заклад створював оптимальні умови для забезпечення конституційного права 

кожного громадянина на доступну, безоплатну і якісну освіту, отримання 

молоддю повної загальної середньої освіти за 11-ти річним терміном 

навчання, 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів.     

Починаючи з січня, тримаю на контролі складання списків  майбутніх 

першокласників, а також в школі ведеться підготовка до вступу в перший 

клас (90 учнів).   

Питання охоплення навчанням перебуває на постійному моєму 

контролі. З метою проведення профілактичної роботи з неблагонадійними 

сім’ями, виявлення підлітків шкільного віку, котрі ухиляються від навчання і 

тих, хто не відвідує школу без поважних причин, представниками 

адміністрації школи, батьківської громадськості, соціальним педагогом 

спільно із працівниками ССД, класними керівниками  здійснюються рейди: 

«Сім’я та школа», «Мікрорайон», «Урок».  

 

Методична робота 
Мета та завдання педагогічного колективу  обумовлені проблемною 

темою  школи «Забезпечення формування особистості учня на основі якісної 

освіти, розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення через 

підвищення компетентності педагогів на 2013-2018 навчальний рік» 

 (V етап (2017/2018 навчальний рік) – узагальнюючий 

( обробка та узагальнення опрацьованих матеріалів). 

Основними напрямками роботи на цей рік було визначено:  

 виконання державних законів та нормативних документів у галузі 

освіти щодо забезпечення доступної та якісної освіти; 

 забезпечення якісних освітніх послуг з метою гарантування очікувань 

та потреб дітей, батьків; 

 підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів, володіння 

ними інноваційними технологіями; 

 забезпечення дієвого науково-методичного та психолого-педагогічного 

супроводу освітнього процесу; 

Мережа класів Первомайської ЗОШ I-III  ст. №5  

на 2017/2018 навчальний рік  



 розширення участі педагогів та учнівської молоді у проектах, 

програмах різних рівнів; 

 вивчення профільних предметів, необхідних для безперервної освіти;  

 забезпечення всебічного розвитку особистості дитини через систему 

заходів національно-патріотичного виховання, спрямованих на 

консолідацію української нації, популяризацію традицій духовно-

культурної самобутності українського народу, української мови, героїв 

боротьби за незалежність і територіальну цілісність України; 

 дотримання норм охорони праці, охорони життя та безпеки 

життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу закладу 

освіти; удосконалення роботи з профілактики травматизму під час 

НВП та в побуті; 

 поповнення навчально-методичного оснащення та зміцнення 

матеріально-технічної бази закладу; 

 формування сприятливого для дітей мікроклімату, морального і 

фізичного здоров'я; 

 систематичне впровадження педагогіки толерантності та 

співробітництва і партнерства всіх учасників освітнього процесу; 

 ширше залучення батьківського колективу до управління закладом; 

 залучення школярів групи ризику до участі у громадському житті 

школи; 

 забезпечення ефективної роботи органів учнівського самоврядування. 

Протягом навчального року впроваджувалися в навчально-виховний 

процес Державні стандарти початкової, базової і повної загальної середньої 

освіти. В навчальному закладі у 2017/2018 навчальному році було  

організовано роботу щодо впровадження допрофільного та профільного 

навчання. Діяльність педагогічного колективу у даному напрямку 

здійснювалась шляхом  створення системи спеціалізованої підготовки, 

зорієнтованої на індивідуалізацію навчання. З цією метою було відкрито 

допрофільні класи у школі ІІ ступеню та профільні класи у школі ІІІ ступеня, 

а саме:  

 11 - А клас –– філологічний напрям, іноземної філології профіль ;  

 11 - Б клас – універсальний профіль; 

 10 клас - універсальний профіль.  

 8-А,Б класи - допрофільна підготовка з технологій (креслення). 

  Таким чином,  допрофільною підготовкою було охоплено 64 учнів 8-их 

класів -9 %  від загальної кількості учнів школи, та профільною підготовкою 

–81 учнів 10-11-х класів (11%). 
 

Організація допрофільного навчання 

Навчальний 

рік 

Загальна кількість 

8-9-х класів 
Допрофільні класи 

% охоплення 

класів учнів класів учнів 

2013/2014 5 129 2 57 8 

2014/2015 5 129 2 57 8 

2015/2016 5 132 1 28 5 

2016/2017 5 133 2 63 7 

2017/2018 5 136 2 64 9 



Організація профільного навчання 
 

Навчальний 

рік 

Загальна кількість 

10-11-х класів 
Профільні класи 

% охоплення 

класів учнів класів учнів 

2013/2014 3 77 3 77 11 

2014/2015 3 82 3 82 11 

2015/2016 3 82 3 82 11 

2016/2017 3 77 3 77 11 

2017/2018 3 81 3 81 11 

 

Плануванню річної роботи передувала система заходів, що поєднувала 

різноманітні форми і проводилася на різних рівнях, здійснювалася через 

забезпечення умов для навчання і розвитку творчих здібностей школярів, 

урахування можливостей, нахилів кожного з них завдяки диференціації, 

індивідуалізації та гуманізації навчання.  

Відповідно до Концепції  профільного навчання, навчального плану 

роботи школи за рахунок варіативної складової навчального плану  

викладалися курси за вибором: поетика, етика, християнська етика, 

правознавство, креслення.   

   З метою створення умов для підвищення якості організації 

профільного навчання в навчальному закладі проведено наступні 

управлінські дії, а саме: 

 визначено та поставлено завдання перед педагогічним колективом, 

соціально-психологічною службою та адміністрацією стосовно питання 

профілізації; 

 визначено зміст та етапи роботи з цілеспрямування навчально-

виховного процесу та сприяння профілізації через інтерактивні методи 

діяльності; 

 визначено проблемні групи вчителів: класних керівників за паралелями 

та членів методичних об’єднань за профілями;  

 визначено творчу групу вчителів для роботи з обдарованими учнями; 

 визначено коло відповідальних за виконанням управлінських рішень 

(методичні об’єднання, класні керівники, практичний психолог, 

соціальний педагог, адміністрація);  

 визначено термін виконання управлінського рішення; 

 здійснено аналіз діяльності педагогічного колективу щодо створення 

умов для розвитку профільних інтересів учнів за такими напрямками;  

 організація роботи вчителя на уроці стосовно розвитку профільних 

інтересів учнів (організаційна та методична діяльність); 

 організація внутрішньошкільного контролю з питання профільного 

навчання. 

    У школі проведено ряд організаційно-методичних та управлінських 

заходів щодо забезпечення профілізації старшої школи, а саме: 

 діагностика створення профільних класів відповідно до напряму; 

 оформлено результати попереднього психолого-педагогічного 

спостереження за схильностями учнів до того чи іншого напрямку; 

 проведено психологічною службою школи діагностику профільних 

інтересів учнів 9-х класів;  



 вивчено та проаналізовано освітні запити батьків за допомогою анкет; 

 проаналізовано кадровий склад навчального закладу. 

На підставі проведених заходів складено перспективний план переходу 

старшої школи на профільне навчання з урахуванням освітніх потреб, 

нахилів та здібностей учнів, створено умови для навчання старшокласників 

відповідно до їхнього професійного самовизначення. 

У 2017/2018 навчальному році освітній процес було спрямовано на 

інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини, як 

особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати 

знання в нестандартних ситуаціях. 

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів 

школи з метою запровадження профільного навчання, поглибленого 

вивчення окремих предметів. 

За підсумками 2017/2018 навчального року із 745 учнів 1-11 класів: 

 147 учнів 1-2-х класів – вербальне оцінювання; 

 598 учнів 3-11-х класів – атестовані; 

 745 учнів - переведено до наступного класу;  

 30 учнів – нагороджено похвальними листами «За високі досягнення у 

навчанні»: 17 школярів молодшої школи, 13 - старшої школи; 

 8 учнів – нагороджено похвальними грамотами «За особливі досягнення у 

вивченні окремих предметів». 

У 2018 році закінчили школу 46 випускників 11-х класів та 73 учнів 9-их 

класів. Закінчили школу з оцінками високого та достатнього рівня 23(85%) 

одинадцятикласників, 23(40%) дев’ятикласників.  

Якість знань, умінь та навичок учнів школи  становить: 

              I ступеня   

− високий рівень – 21 (12%); 

− достатній рівень – 92 (52 %); 

− середній рівень – 63 (36%); 

− початковий рівень – 0 

          ІІ ступеня: 
− високий рівень – 17 (5%); 

− достатній рівень – 167 (49%); 

− середній рівень –151 (44 %); 

− початковий рівень – 7 (2%). 

         III ступеня 

−  високий рівень –12 (15%); 

− достатній рівень – 36 (44%); 

− середній рівень – 33 (41 %); 

− початковий рівень –  

Якість знань становить 58% 
345 учнів (58%) закінчили  навчальний рік  з оцінками високого та 

достатнього рівнів,  7 (1%)- мають оцінки лише низького рівня.  

Моніторинг коефіцієнту навченості учнів школи дає змогу своєчасно 

виявляти відхилення у нормальному перебігу освітнього процесу в кожному 

класі окремо та вжити відповідних заходів. 

 



У 2017/2018 навчальному році на базі закладу проходили засідання 

творчої групи керівників методичних об’єднань учителів початкових класів 

шкіл міста, міський семінар директорів закладів освіти, семінари-практикуми 

для вчителів початкової школи, відбіркове тестування кандидатів МАН з 

англійської, української мов, майстер-клас. Заходи проведені на належному 

науково-теоретичному, методичному рівні. 

У 2017/2018 навчальному році мною було відвідано 69 уроків, 11 

позакласних заходів, згідно перспективного плану роботи школи вивчено 

стан викладання англійської мови, фізики, образотворчого мистецтва, 

«Людини і світ», «Я у світі». Матеріали за результатами перевірки були 

узагальнені і обговорені на засіданнях педагогічних рад, прийнято 

рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені 

заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів.  Були проведені  

діагностичні контрольні роботи з математики та української мови в 5 і 10-х 

класах, директорські підсумкові контрольні роботи в 5-8, 10-х класах з історії 

України, біології,  геометрії, географії; в 3-х класах – з української мови та 

літературне читання, математики, природознавства, «Я у світі». Здійснено 

класно-узагальнюючий контроль у 5-х і 10-х класах, проведено педраду «Про 

адаптацію учнів 5-х класів до НВП у Державному стандарті базової загальної 

освіти,  адаптацію учнів 1-х класів до НВП у Державному стандарті 

початкової загальної освіти». 

Протягом року здійснювалась перевірка роботи вчителів із шкільною 

документацією (класними журналами, особовими справами), веденням 

робочих зошитів, зошитів для контрольних робіт, лабораторних та 

практичних робіт, щоденників, виконання державних програм, моніторинг 

навчальних досягнень учнів.  

Результати перевірок знайшли відображення в 249 наказах директора 

школи з основної діяльності, 35  -  з кадрових питань тимчасового строку 

зберігання, 93 - з кадрових питань тривалого строку зберігання.  

Головною метою методичної служби було та залишається підвищення 

професійного рівня вчителів, розвиток ініціативи, творчості, педагогічної 

майстерності. 

Підвищення рівня педагогічної майстерності за 2017/2018 н. р. 
1. Проходили чергову атестацію –6 педагогів. 

2. Атестовано – 6. Із них: 

2.1. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 

- 1 (3%) (учителю початкових класів Захаровій Л.А.).  

2.2. Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої 

категорії»  –3(7%) (учителю фізичної культури Саковському С.В., 

учителю зарубіжної літератури Перковій Т.П.,  учителю початкових 

класів Станішевській І.О., учителю музичного мистецтва Липі О.А.) 

2.3. Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої 

категорії»  –1(3%) (учителю інформатики Поточняку О.В.). 

2.4.  Присвоєно педагогічне звання  «Старший учитель»  -1(3%)  

(учителю учителю музичного мистецтва Липі О.А.).  



2.5. Підтверджено педагогічне звання «старший учитель» -2 (учителю 

фізичної культури Саковському С.В., учителю початкових класів 

Станішевській І.О.). 

2.6. Підтверджено педагогічне звання «вчитель-методист»-1(3%) 

(учителю зарубіжної літератури Перковій Т.П.).  

 

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 

На початок навчального року школа була забезпечена штатними 

працівниками на 100%. Розстановку педагогів здійснював відповідно до 

фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів ( у тому числі 

обслуговуючого персоналу) враховував фахову підготовку, особисті та 

колективні якості, працездатність, інші характеристики. 

Навчальний 

рік 

Всього 

вчителів 

Спеціа

лісти 

ІІ 

категорія 

І 

категорія 

Вища 

катего

рія 

Старший 

учитель 

Вчитель-

методист 

2013/2014 51 7 2 5 37 25 4 

2014/2015 51 7 2 5 37 25 5 

2015/2016 48 10 3 5 30 16 3 

2016/2017 44 5 3 5 32 16 3 

2017/2018 46 9 1 6 30 17 3 

 

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі 

навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу 

сприяє спільна діяльність  психолога практичного, соціального педагога та 

вчителів закладу. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає такі завдання: 

- виявлення обдарованості дітей; 

- максимальне сприяння їхньому розвитку; 

- залучення до предметних олімпіад, різноманітних конкурсів.  

З цією метою щорічно поповнюється інформаційно-аналітичний банк 

«Обдаровані діти». У школі створені відповідні умови для розвитку творчої 

обдарованості учнів. Тому одним із пріоритетних напрямів навчально-

виховного процесу школи  є впровадження особистісно орієнтованої 

технології в навчально-виховний процес, розвиток творчих здібностей 

дитини. Свідченням результативності роботи педколективу з обдарованими 

дітьми  є такі успіхи . 

Головною метою Концепції розвитку закладу освіти є творча 

особистість, індивідуальна робота з обдарованими дітьми. На підставі 

річного плану роботи закладу освіти, наказу від 04.09.2017 № 175 «Про 

організацію роботи з обдарованою та талановитою молоддю та діяльність 

наукових учнівських товариств шкільного відділення МАН» у вересні 2017 

року було сплановано систему заходів щодо роботи з обдарованими дітьми 

та талановитою молоддю навчального закладу, поновлено банк об’єктивних 

даних про обдарованих та здібних учнів школи. 



На виконання Національної Програми «Діти України», державної 

програми «Обдаровані діти», річного плану, в закладі освіти було проведено 

відповідну роботу, а саме: 

— вивчено загальні та спеціальні методики й програми з метою 

виявлення, розвитку та підтримки обдарованих та здібних дітей; 

— до робочого навчального плану було введено: 

   курси за вибором:  

 у 1-х класах - «Поетика», додаткова година на вивчення навчання 

грамоти; 

 у 6-Б класі – «Християнська етика»;  

 у 5-х класах – «Етика»; 

 у 8-их класах – креслення; 

 додатковий час на вивчення української літератури -11-х класах. 

Курси за вибором  викладалися за державними програмами. 

Призначено відповідального за роботу з обдарованими дітьми – 

Перкову Т.П., соціального педагога, та Степанову Л.М., заступника 

директора з навчально-виховної роботи. 

Проведено шкільний етап учнівських олімпіад із базових дисциплін, у 

якому взяло участь 37 учнів (12%) 2-4-х класів та 231 учень 7-11-х класів, що 

складає 35% від загальної кількості учнів 7-11-х класів, з них - 63 учнів брали 

участь в декількох предметних олімпіадах. 

У ІІ (міському) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад із базових 

дисциплін брали участь – 51учень. Серед них 26 школярів посіли призові 

місця.  

Крім участі в олімпіадах із базових дисциплін, обдаровані учні школи 

проявили себе і в численних конкурсах, змаганнях, творчих акціях, проектах: 

 

Відомості про  обдаровану учнівську молодь ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 

   2017/2018 навчальний рік  

 
Прізвище, 

ім`я, по 

батькові 

(ПОВНІСТ

Ю) учня 

Клас  

 

Вид  

Обдарова 

ності 

(Творчий 

Інтелек 

Спор 

тивний 

Змагання,  

у яких брав участь 

 

Резуль 

тат 

 

Прізвище,  ІМ`Я,  

ПО БАТЬКОВІ 

педагогів, які 

працюють із цією 

дитиною 

Феденяк Юлія 

Степанівна 

9-Б Інтелект Міська олімпіада з історії 

Міська олімпіада з 

зарубіжної літератури 

Міська олімпіада з біології 

1 місце 

 

1 м в обл 

1 , 3 в обл 

Андрєєва І. В. 

 

Токарська М. Б. 

Луценко О. Я. 

Балінська 

Валерія 

Олександрівна 

11А Інтелект  Міська олімпіада з історії 

Конкурс ім.П Яцика 

Міська та обласна 

олімпіада з зарубіжної 

літератури 

3 місце 

2 місце 

1 м в обл 

Слободянюк С. П. 

Багмут Л. В. 

Чоловська А. Б. 

Вакарова Дарина 

Олександрівна 

11А Творчий 

Інтелект. 

Міський конкурс читців 

«Поетична пристань» 

Міська олімпіада з 

 

3 місце 

 

 

Багмут Л. В. 

 



російської мови 

Міська олімпіада з 

англійської мови 

3 місце 

 

3 місце 

Чоловська А.Б. 

 

Тригуб Д. П. 

Асаулов Олег 

Андрійович 

10 Інтелект  Міська олімпіада з фізики 

Міська олімпіада з біології 

Міська олімпіада з 

географії 

2 місце 

1 місце 

 

3 місце 

Харчук І. П. 

Луценко О. Я. 

 

Артьомова В.І. 

Рясна Юлія 

Віталіївна 

10 Інтелект Конкурс ім.П Яцика 

Міська олімпіада з 

англійської мови 

2 місце 

 

1 місце 

Ракова Л.В. 

 

Тригуб Д. П. 

Рудь Аліна 

Сергіївна 

11Б Інтелект  Міська олімпіада з біології 

Міська олімпіада з 

математики 

1 місце 

 

3 місце 

Луценко О. Я. 

 

Цуркан Р.С. 

Дудник Анна 

Валеріївна 

11А Інтелект  Міська олімпіада з 

географії 

1 місце Артьомова В.І. 

Суходольська 

Анна Іванівна 

6-А Інтелект Міська олімпіада з 

математики 

2 місце Ясько І. О. 

Гаврилюк Ксенія 

Іванівна 

10 Інтелект Міська олімпіада з 

зарубіжної літератури 

Грамота «За кращий виступ 

у полеміці» в міському 

турнірі юних математиків 

2 місце 

 

 

Перкова Т.П. 

 

Ясько І. О. 

Кучеренко 

Валерія 

Олександрівна 

8-А Інтелект Міська олімпіада з 

математики 

2 місце Ясько І. О. 

Мугалашвілі 

Єльдар 

Автанділович 

8-Б Інтелект  Міська олімпіада з фізики 2 місце Нагальнюк В. П. 

Шубіна Наталія 

Миколаївна 

7-Б Інтелект  Міська олімпіада з фізики 

Міський фізичний конкурс 

«Еврика-2018» 

2 місце 

2 місце 

Нагальнюк В. П. 

Нагальнюк В. П. 

Спасенко Арсен 

Володимирович 

9-А Інтелект 

Спорт.   

Міська олімпіада з фізики 

Обласні змагання з 

кіокушин-карате 

2 місце 

2 місце 

Харчук І. П. 

Шаталов 

Максим 

Євгенович 

10 Інтелект Міська олімпіада з 

технічної праці 

1 місце Якобчук В. У. 

Стругов 

Станіслав 

Юрійович 

10 Інтелект Міська олімпіада з 

технічної праці 

3 місце Якобчук В.У. 

Кравець 

Костянтин 

Юрійович 

9-А Інтелект Міська олімпіада з 

технічної праці 

Обласна олімпіада 

1 м, 

 

3 обл 

Якобчук В. У. 

Галюк Ольга 

Миколаївна 

10 Інтелект Міська олімпіада з 

обслуговуючої праці 

1 місце Якобчук Н.О. 

Непомяща 

Анастасія 

Вадимівна 

9-А Інтелект Міська олімпіада з 

обслуговуючої праці 

1 місце Якобчук Н.О. 

Унтінг Віолета 

Юріївна 

4-В Інтелект Міська олімпіада з 

англійської мови 

Обласна олімпіада з 

англійської мови 

1 місце 

 

2 місце 

Мовчан І. С. 

Діордіященко 

Ніколь 

3-А Інтелект Міська олімпіада з 

англійської мови 

2 місце Стасюк А. М. 



Володимирівна 

Горбачова 

Олександра 

Михайлівна 

4-Б Інтелект Міська олімпіада з 

математики 

2 місце Михайльонок С. В. 

Провільська 

Софія Сергіївна 

4-Б Інтелект Міська олімпіада з 

української мови та 

літературного читання 

3 місце Михайльонок С. В. 

Безсонов 

Максим 

Олегович 

3-Б Інтелект Міська олімпіада з 

природознавства 

3 місце Жебровська  А. О. 

Кулікова 

Олександра 

Сергіївна 

6-А Інтелект. Мовно-літературний 

конкурс імені Т.Шевченко 

2 місце Ракова Л. В. 

Сушицька 

Катерина 

Сергіївна 

8-А Інтелект. Мовно-літературний 

конкурс імені Т.Шевченко 

3 місце Багмут Л. В. 

Вареник Софія 

Андріївна 

6-А Інтелект Конкурс ім.П Яцика 2 місце Ракова Л.В. 

Суботінова 

Єлизавета 

Олегівна 

6-А Творчий  Міський конкурс 

«Новорічна композиція» 

1 місце Якобчук Н. О. 

Баштовий 

Богдан 

Юрійович 

2-А Творчий  Міський конкурс 

«Новорічна композиція» 

1 місце Чаловська С. П. 

Сікорський 

Вадим 

Сергійович 

2-А Творчий  Міський конкурс 

«Новорічна композиція» 

2 місце Чаловська С. П. 

Карлюга Юлія 

Олександрівна 

1-Б Творчий  Міський конкурс 

«Новорічна композиція» 

Міський конкурс 

«Український сувенір» 

Міський конкурс 

декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край», 

номінація «Мозаїка з яєчної 

шкарлупи» 

 

2 місце 

 

3 місце 

 

 

 

1 місце 

Станішевська І. О. 

Гаврилюк 

Андрій Іванович 

2-А Творчий  Міський конкурс 

«Новорічна композиція» 

3 місце Чаловська С. П. 

Прядун Іван 

Сергійович 

2-А Творчий  Міський конкурс 

«Український сувенір» 

1 місце Чаловська С. П. 

Ізиченко Анна 

Сергіївна 

6-А Творчий  Міський конкурс 

«Український сувенір» 

3 місце Якобчук Н. О. 

Глушко Лілія 

Володимирівна 

2-А Творчий Міський конкурс читців 

«Поетична пристань» 

3 місце Чаловська С. П. 

Панасюк 

Анастасія 

Іванівна 

9-А Творчий Міський конкурс читців 

«Поетична пристань» 

2 місце Ракова Л. В. 

Поврозник Ніна 

Василівна 

11Б Творчий  Міський конкурс 

«Новорічна композиція» 

1 місце Якобчук Н. О. 

Пурло Поліна 

Олександрівна 

5-Б Творча  Міський конкурс читців 

англомовної поезії 

1 місце 

(4-5кл) 

Стасюк А. М. 

Шеванова Марія 

Миколаївна 

7-А Творча  Міський конкурс читців 

англомовної поезії 

1 місце 

(6-7 кл) 

Ходак Н. Р. 



Пасічник 

Савелій 

Олегович 

5 -Б Спорт. 

 

 

 

 

Творчий   

Обласні змагання з футзалу 

Регіональні змагання з 

футзалу 

Всеукраїнські змагання з 

футзалу 

Міський огляд-конкурс 

«Україна 

молода»(номінація 

«Вокал») 

1місце 

 

1 місце 

4 місце 

 

1 місце 

Глушко В.В. 

 

 

 

 

Липа О. А. 

Левченко Артем 

Володимирович 

5-А  Спорт. 

   

Обласні змагання з футзалу 

Регіональні змагання з 

футзалу 

Всеукраїнські змагання з 

футзалу 

1місце 

 

1 місце 

4 місце 

Глушко В.В. 

 

Грицик Олексій 

Сергійович 

5-Б Спорт. 

 

Обласні змагання з футзалу 

Регіональні змагання з 

футзалу 

Всеукраїнські змагання з 

футзалу 

1місце 

 

1 місце 

4 місце 

Глушко В.В. 

 

Яворська Любов 

Геннадіївна 

4-А Спорт.  Міські змагання 

«Олімпійська надія» 

2 місце Глушко В. В. 

Задорожний 

Тимур Олегович 

4-Б Спорт.  Міські змагання 

«Олімпійська надія» 

Обласні змагання з футзалу 

Регіональні змагання з 

футзалу 

 

2 місце 

1місце 

1 місце 

Глушко В. В. 

Рибак Денис 

Володимирович 

4-А Спорт. 

   

Обласні змагання з футзалу 

Регіональні змагання з 

футзалу 

Всеукраїнські змагання з 

футзалу 

1місце 

 

1 місце 

4 місце 

Глушко В.В. 

 

Пономарчук 

Анастасія 

Володимирівна 

10 Соціал Міський конкурс «Лідер» 2 місце Пальчевська О. М. 

Колектив 

«Берегиня» 

5-А Творчий  Міський конкурс 

театральних колективів 

2 місце Пархоменко О. С. 

Голоцван Сергій 

Юрійович 

9-В Творчий  Міський конкурс «Юний 

віртуоз Первомайщини» 

1 місце  

Крацик Анжела 

Олегівна 

8-А Творчий Обласний етап 4 

Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу 

мистецтв «Лиманські зорі», 

номінація 
«Інструментальне 

мистецтво» 

Обласний етап 4 

Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу 

мистецтв «Лиманські зорі», 

номінація «Виконання 

авторського твору» 

Обласний конкурс піаністів 

1 місце 

 

 

 

1 місце 
 

1 місце 

 

Николайчук Ігор 

Юрійович 

7-А 

 

Творчий 

 

Обласний етап 4 

Всеукраїнського 

2 місце 

 

 

 



 

 

 

 

 

Зацепа Сергій 

Валентинович 

 

 

 

 

 

9-В 

 

 

 

 

 

Творчий 

фестивалю-конкурсу 

мистецтв «Лиманські зорі», 

номінація 

«Інструментальне 

мистецтво» 

Міський конурс «Наш 

пошук і творчість тобі, 

Україно!», декоративно-

ужиткове мистецтво, 

номінація «Художнє 

різьблення по дереву» 

 

 

 

 

 

2 місце  

 

 

 

 

 

Якобчук В. У. 

Отченаш Сергій 

Володимирович 

8-Б Творчий Міська виставка-конкурс 

початкового технічного 

моделювання, номінація 

«Найпростіші механічні 

ігри та іграшки, машини та 

механізми» 

1 місце Якобчук В. У. 

Ткачук 

Анастасія 

Вікторівна 

5-Б Творчий Міська виставка-конкурс 

початкового технічного 

моделювання, номінація 

«Сувеніри та м’яка 

іграшка» 

Міський конкурс 

декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край», 

номінація «Вироби з 

бісеру» 

3 місце 

 

 

 

 

3 місце 

Якобчук Н. О. 

 

 

 

 

Якобчук Н. О. 

Мицик 

Анастасія 

Дмитрівна 

7-А Творчий Міський конкурс 

декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край», 

номінація «Графіка» 

2 місце Віпріцька Г. Ф. 

Лаврінок Артем 

Андрійович 

2-А Творчий Міський конкурс 

декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край», 

номінація «Макраме» 

2 місце Чаловська С. П. 

Крилов Богдан 

Євгенович 

10 Творчий Міський конкурс 

декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край», 

номінація «Розпис по 
дереву» 

2 місце Якобчук В. У. 

Якобчук Денис 

Іванович 

7-Б Творчий Міський конкурс 

декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край», 

номінація «Різьблення по 

дереву» 

1 місце Якобчук В. У. 

Шигаренко 

Тимофій 

Богданович 

5-В Творчий Міський конкурс 

декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край», 

номінація «Різьблення по 

3 місце Якобчук В. У. 



дереву» 

Гребещенко 

Дар’я 

Едуардівна 

5-В Творчий Міський конкурс 

декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край», 

номінація «Квілінг» 

3 місце Якобчук Н. О. 

Макар Уляна 

Василівна 

1-А Творчий Міський конкурс 

декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край», 

номінація «Різьблення по 

дереву» 

2 місце Войцеховська Ж. В. 

Макар Аліна 

Василівна 

3-А Творчий Міський конкурс 

декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край», 

номінація «Квілінг» 

3 місце Сидоренко О. Є. 

Степаненко 

Антоніна 

Юріївна 

2-А Творчий Міський конкурс 

декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край», 

номінація «Пап’є- маше» 

3 місце Чаловська С.П. 

Климчук 

Ярослав 

Петрович 

4-В Творчий  Міський конкурс 

декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край» 

Номінація «Природний 

матеріал»  

1 місце Захарова Л. А. 

Команда 

«Піраміда» 

 Інтелект  Міський турнір юних 

математиків 

3 місце Ясько І. О. 

  Творчий  Місячник знань правил 

безпеки життєдіяльності 

3 місце Браковець І. О. 

  Творчий  Міський конкурс на кращу 

організацію правової освіти 

в закладі 

3 місце Перкова Т. П. 

  Творчий  Міський конкурс шкільних 

газет 

2 місце Пальчевська О. М. 

Колектив 10 

класу 

 Творчий  Акція «Громадянин-2018», 

номінація «Нове освітнє 

середовище» 

1 місце Ясько І. О. 

 

                     Отже, слід зазначити, що в порівнянні з 2016/2017 навчальним 

роком результативність учнів щодо предметних олімпіад значно 

покращилась. 

З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих 

здібностей у школі було організовано роботу гуртків.  

№ 

з/п 
Назва гуртка 

Кількість 

учнів 
Керівник 

1.  Початкове технічне моделювання «Різьбяр» 15 Якобчук В.У. 



2.  « Мальвіна» 15 Якобчук Н.О. 

3.  Секція з волейболу «Юні волейболісти» 17 Глушко В.В. 

4.  «Вчимося бути громадянами» 16 Парова М.С. 

5.  «Юні екологи» 15 Сікорська Г.Ю. 

6.  «Юні журналісти» 15 Пальчевська О.М. 

У 2017/2018 навчальному році працювало 6 гуртків, було залучено 93 

учнів, що становить 19% від загальної кількості. Результати своєї діяльності 

гуртківці неодноразово представляли під час предметних декад та тижнів, 

брали активну участь у культурно-масових та суспільно-корисних заходах, 

які проходили в школі, місті. 

Під час проведення цих заходів повною мірою використовуються 

вміння, що їх набули учні, відвідуючи шкільні гуртки,  навчаючись у 

позашкільних закладах міста (школі мистецтв, секціях СК «Фрегат», 

ДЮСШ, ДЮЦНВ, МБК, музичних та художніх школах тощо). Всього 

гуртковою роботою у ЗОШ І-ІІІ ст. №5 охоплено 375 учні закладу, що 

становить 57%. 

У реалізації Концепції національно-патріотичного виховання важливу 

роль відіграє Музей Бойової Слави та історії школи. Експозиції Музею 

розповідають про героїчні сторінки  Великої Вітчизняної війни, гіркі уроки 

Афганістану, АТО, визначні події історії школи. Музей постійно 

поповнюється новими матеріалами, відеоматеріалами та експонатами 

завдяки роботі пошуково-дослідницької групи. Успішно діє група 

екскурсоводів, складено графік роботи музею. В 2015/2016 навчальному році 

шкільному Музею Бойової Слави та історії школи підтверджено звання 

«Зразковий музей». Протягом року музей відвідали учні 1-11 класів, свої 

враження від екскурсії занотували в книзі відгуків. 

Та, поряд із позитивним, у роботі з обдарованими та здібними 

дітьми є певні недоліки: 

— не досить ефективно проводиться індивідуальна робота з дітьми; 

— недостатньо проводиться робота вчителів-предметників щодо 

залучення здібних та обдарованих дітей до участі в науково-

дослідницькій роботі Малої академії наук; 

— несистематично проводиться позакласна робота з предметів: конкурси, 

КВК, інтелектуальні ігри тощо. 

Керуючись основними положеннями програми «Основні орієнтири 

виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України», Програми боротьби із захворюваннями на туберкульоз дітей та 

підлітків, Комплексної програми формування навичок здорового способу 

життя серед дітей та молоді, Конвенцією права дитини, Концепцією 

виховання дітей та молоді у національній системі освіти, інших нормативно-

інструктивних документів, на виконання річного плану роботи школи, 

виховна робота у 2017/2018 навчальному році була спрямована на реалізацію 



розвиненої, високоосвіченої, соціально активної і національно свідомої 

людини, на ефективний процес становлення дитини як громадянина, тобто 

особистості, в якій органічно поєднуються високі моральні якості, 

громадянська зрілість, патріотизм, професійна компетентність, активність, 

творчі здібності, потреба у самовдосконаленні, почуття обов’язку та 

відповідальності перед суспільством, Батьківщиною, засвоєння визначеного 

суспільними національно-культурними потребами обсягу знань про природу, 

людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання, фізичне 

вдосконалення. 

Протягом 2017/2018 навчального року педагогічним колективом було 

проведено наступну організаційну роботу: 

 запобігання дитячому травматизму серед учнів, охорони дитинства; 

 попередження та профілактики правопорушень серед учнів; 

 активізація роботи шкільного парламенту та спрямування його 

діяльності за такими напрямками: 

 навчально-пізнавальний; 

 дисципліни і порядку; 

 художньо-естетичний; 

 спортивно-оздоровчий; 

 милосердя; 

 екологічний; 

 інформаційний; 

 продовжено щоденний загальношкільний облік відвідування учнями 

занять; 

 організовано чергування школярів по школі; 

 організовано роботу гуртків, спортивних секцій; 

 здійснювався контроль щодо виховної роботи у класних колективах; 

  підводились підсумки рейтингу класів щодо участі учнів школи у 

різноманітних конкурсах, заходах, які відображені в наказах директора 

школи «Про підсумки виховної роботи за І семестр та за 2017/2018 

навчальний рік» № 297 від 29.12.2017 року, № 111 від 01.06.2018 року. 

Питання виховної роботи заслуховувались на засіданнях педагогічної 

ради, нарадах при директорові (1 раз на місяць); засіданні класних керівників 

(квітень).  

 

 У 2017/2018 навчальному році у школі навчались 556 дитини таких 

пільгових та проблемних категорій, а саме: 

  5 дітей, що знаходяться під опікою; 

 2 дітей виховуються в прийомних сім’ях; 

 2 дітей-сиріт; 

 26 дітей-напівсиріт; 

 10 дітей-інвалідів; 

 9 дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; 

 43 багатодітні сім’ї, в яких виховуються 91 школяр; 

 142 неповних сімей, в яких виховуються 175 дітей; 

 52 дитини із малозабезпечених сімей; 



 у 7 вихованців-батьки-мігранти; 

 1 дитина, яка прибула із зони АТО; 

 у 33 вихованців-батьки в АТО; 

 63 школярів із хронічними захворюваннями; 

 13 дітей з позитивною пробою Манту. 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про охорону дитинства», Концепції превентивного виховання дітей 

та молоді, річного плану роботи школи  педагогічним колективом була 

організована та проведена така робота щодо соціального захисту дітей 

пільгового контингенту: 

 оформлено акти обстеження житлово-побутових умов проживання 

учнів пільгового контингенту; 

 продовжено роботу щодо організованого проходження поглибленого 

медичного огляду дітей пільгових категорій; 

 організовано дозвілля дітей пільгового контингенту; 

 під час новорічних свят учні отримали запрошення на новорічні свята з 

подарунками; 

 організовано роботу щодо залучення учнів пільгового контингенту в 

роботі шкільних гуртків, секцій, клубів за інтересами. 

 

 

Інформація щодо поліпшення матеріально-технічної бази школи 

 

Фінансово-господарська діяльність школи ведеться відповідно до 

інструкції про бухгалтерський облік у бюджетних установах, існуючих 

нормативно-правових актів  та штатного розпису через централізовану 

бухгалтерію при управлінні освіти Первомайської міської ради.  

Завдяки моїй ініціативи було спрямовано діяльність ради школи на 

залучення спонсорських, батьківських коштів, пошук фінансових джерел для 

розвитку закладу. 



ІНФОРМАЦІЯ 

Первомайській ЗОШ І-ІІІ ст.. №5 щодо 

про здійснені заходи по підготовці закладу до нового 2017/2018 навчального року 

(враховано період з червня 2017 року по червень 2018 року) 

 

Зміст заходів Сума витрачених коштів і джерела фінансування Всього, грн.. 

бюджетні батьківські спонсорські кошти 

працівників 

 

Придбання 

Заміна вікна в каб.№51  2630,00    

Придбання 

газонокосілки     

 1500,00    

Придбання 

вогнегасників 6шт. 

1368,00     

Перезарядка 

вогнегасників 

1717,68     

Придбання посуду 

(тарілки 200шт.) 

6400     

Роутер   430,00    

Копмлект парт та 

стільців  для1-х кл.) 

54366,67     

Водонагрівач каб.№55  2300,00    

Телевізори каб.№6,46    12787,00    

Тени для бойлера  400,00     

Деззасіб 4480     

Крейда 1400     

Господарчі та 

будівельні матеріали 

(миючі засоби, 

канцтовари,фарба, 

кахель,сантехніка) 

 13135, 00    

      

ВСЬОГО, грн.  70132,35 32782, 00    102914,35 
 

Оприбуткування залучених коштів 

 

Роки  Бюджетні  Батьківські  Спонсорські  Всього 

2016/2017 н.р. 445 969, 65 грн 37 559, 80 грн 134 757, 20 грн 618 286, 65 грн 

2017/2018н.р. 70132,35 грн 32782,00 грн - 102914,35  

 

 

 

 

 



Висновок: Стан матеріально-технічної бази школи, зокрема 

комплектування навчальних кабінетів, майстерень, їдальні, бібліотеки, 

спортивного залу відповідним обладнанням і технікою, у цілому відповідає 

єдиним вимогам до організаційно-педагогічних умов функціонування цих 

приміщень.  

Позитивні тенденції: 

- Підвищення зацікавленості завідувачів кабінетів до покращення стану 

матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів; 

- Створення умов для зберігання матеріально-технічної бази освітнього 

процесу. 

- Зросла самосвідомість громади щодо необхідності покращення 

естетичної культури навчального закладу; 

 

Негативні тенденції: 

- Часткова невідповідність шкільних меблів санітарним нормам; 

- Зношування матеріально-технічного забезпечення кабінетів; 

- Відсутність можливості широкого застосування в освітньому процесі 

інформаційних технологій. 

- Брак фінансування на розвиток зовнішньої естетичної культури закладу. 

- Недостатня кількість комп’ютерів.   

 

На підставі ст..53 ЗУ «Про освіту» в закладі укладений колективний 

договір між адміністрацією та профспілковим комітетом.  

Разом з профспілковим комітетом рівномірно розподіляю 

навантаження, створюю умови для перепідготовки педагогічних кадрів, їх 

атестації, відповідно до графіка надаю щорічні відпустку, представляю до 

нагородження, відзначаю грамотами, подяками. 

Для учнів і вчителів створюю задовільні умови для праці та 

відпочинку. 

За наслідками атестації та підсумками навчального року педагоги 

отримують моральну та матеріальну винагороду. 

 

Харчування 
Сьогодні питання організації харчування дітей залишається одним з 

найбільш актуальним. Це чітко усвідомлю як керівник закладу.  

У закладі наявна їдальня на 150 посадочних місць: харчовий блок 

забезпечений необхідним обладнанням, централізованим водопостачанням, 

бойлер для гарячої води. Харчування учнів проводиться за графіком  на 

перервах, тривалість яких відповідає державним санітарним нормам і 

правилам (20 хв.). 

Кадровий склад працівників їдальні характеризується високим рівнем 

професійної кваліфікації. Школярам пропонується досить великий 

асортимент продукції: овочеві салати, гарячі страви, буфетна продукція, 

напої. Якість страв, їх калорійність відповідають нормам на 86%.  

Безкоштовним гарячим харчуванням охоплені всі учні 1-4-их класів 

(326 уч.), та діти пільгової категорії (108 уч.). Крім того гаряче харчування 

отримують учні, які відвідують групи продовженого дня. 



Питання організації харчування учнів знаходиться на постійному 

моєму контролі і розглядається на нарадах при директорові, раді школи, 

батьківських зборах. Систематично проводиться роз’яснювальна робота 

серед учнів та батьківської громадськості щодо організації правильного 

харчування та доцільності гарячого. Обов’язковим є дотримання щоденного 

меню, яке затверджується директором школи, технологами, медичною 

сестрою. Щодня знімається бракераж сировини готової продукції, що 

реєструється у відповідному журналі.  

З метою виховання культури харчування, пропаганди здорового 

способу життя серед учнів і батьків проводяться виховні години, тематичні 

заходи, свята, випускаються стіннівки.  

Організація харчування учнів пільгових категорій 
Навчальний 

рік 

Усього 

учнів 

Забезпечені безкоштовним харчуванням 

Усього 

учнів 

Діти-

сироти та 

діти  

без б/о 

Діти з 

малозабезпечених 

сімей 

Переселенці АТО Туб 

Осіб  % Осіб  % Осіб  % Осіб  % Осіб  % Осіб  % 

2017/ 

2018 

748 108 14 9 8 52 48 1 1 33 31 13 12 

 

В школі функціонує медичний кабінет, який відповідає на достатньому 

рівні нормативним вимогам, є фельдшер. Згідно із графіком систематично 

проводяться медичні огляди учнів, поглиблений щорічний огляд дітей 

пільгових категорій. Результати щорічного медичного огляду дітей 

заслуховуються на нарадах при директорі. 

основна підготовча спеціальна 
звільнені від 

занять 

учнів % учнів % учнів % учнів % 

148 20% 316 42% 274 37 10 1 

 

До профілактичних бесід з учнями та батьками залучаються 

спеціалісти різних фахів. 

Щорічний медичний огляд є обов’язковим для працівників закладу. На 

перше вересня кожного року медична сестра здійснює контроль медичних 

книжок і готує довідку щодо допуску працівників школи до роботи.  

 

Створення безпечного середовища під час навчально-виховного 

процесу – одне з пріоритетних завдань адміністрації та всього колективу 

школи, про високу якість реалізації якого свідчить низький рівень дитячого 

травматизму під час навчально-виховного процесу. 

З метою попередження дитячого травматизму в школі спланована 

робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-

виховного процесу, діють програми для щорічного проведення інструктажів 

з безпеки життєдіяльності: на початок навчального року – вступного, 

первинного інструктажу в кожному кабінеті; цільового – на період 

перебування дітей на осінніх, зимових,  весняних і літніх канікулах. 

Класними керівниками проводяться щотижневі п’ятихвилинні бесіди з 



учнями з безпеки життєдіяльності, класоводи мають тематичні папки. У 

закладі діють правила внутрішнього трудового розпорядку для вчителів і 

учнів. 

Щорічно в вересні проводиться місячник «Увага! Діти на дорозі!»; у 

квітні – місячник пожежної безпеки; у травні  – тиждень знань правил 

безпеки життєдіяльності.  

У 1-4-их  і 5-7-их класах викладається курс «Основи здоров’я», а в 8-

11-их – «Основи безпеки життєдіяльності». Питання техніки безпеки 

обов’язково вивчаються   на уроках інформатики, фізики, хімії, біології, 

фізичної культури й трудового навчання.  

Успішним є поєднання роботи з охорони життя і здоров’я з 

проведенням занять із цивільної оборони та надзвичайних ситуацій із 

відпрацюванням елементів евакуації учнів зі школи.  

На виконання  Закону України «Про звернення громадян», мною 

виданий наказ від 01.09.2017  р. № 168  «Про заходи щодо виконання Закону 

України «Про звернення громадян», наказом від 31.08.2017 року №159 «Про 

затвердження правил внутрішньошкільного розпорядку» затверджений 

графік особистого прийому громадян адміністрацією школи.  В 2017/2018 

навчальному році звернень громадян до директора школи не було. 

Проте, незважаючи на вище вказані успіхи, є у роботі цілий ряд 

недоліків: 

- потребує вдосконалення внутрішкільний контроль, якість підготовки та 

ефективність аналітичних наказів, стан ведення ділової документації; 

- має місце травматизм серед учнів в побуті (  31  ); 

- низьким є відсоток охоплення гарячим харчуванням учнів 5-11 класів 

(47 %). 

- рівень обладнання навчальних кабінетів – середній; 

Рекомендації: 

- підвищувати рівень виконавської дисципліни; 

- вдосконалити управлінську культуру, систему внутрішньо шкільного 

контролю за навчально-виховним процесом, якість підготовки та 

ефективність наказів; 

- при веденні ділової документації неухильно дотримуватися вимог 

нормативних документів; 

- доповнити систему стратегічного планування управлінськими, 

методичними, комплексними інноваційними програмами; 

- вдосконалювати систему самоорганізації та самоаналізу керівника; 

- віднайти можливість поповнення матеріально-технічної бази школи 

сучасним обладнанням, комп’ютерною технікою, підвищувати рівень 

впровадження ІКТ у навчально-виховний процес; 

- покращити облаштування території, її озеленення, осучаснити дизайн 

шкільних приміщень; 

- формувати медіа-фонд, поповнити фонд художньої, навчальної, 

методичної літератури; 

- поповнити базу спортивним інвентарем; 

- тримати на контролі здійснення повного та своєчасного обліку 

матеріальних цінностей. 


