
ЗВІТ ДИРЕКТОРА 

 Зеленобалківського НВК  

за підсумками І семестру 2017/2018 навчального року 

Робота щодо рівного доступу до якісної  освіти, обов’язковості загальної 

середньої  освіти 

Для організованого початку навчального року було проведено  роботу,  

видано накази: 

• «Про проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку та 

закріплення території обслуговування за вчителями школи на 

2017/2018 навчальний рік»; 

• «Про підготовку та організований початок 2017/2018 навчального 

року»; 

• «Про порядок організації роботи закладу у новому навчальному 

році та дотримання санітарно-гігієнічного режиму»; 

• «Про організацію контролю за відвідуванням учнями занять»; 

-    «Про організацію роботи  з профілактики правопорушень, злочинності, 

наркоманії, алкоголізму»; 

-     «Про  організацію роботи щодо попередження дитячого травматизму, 

безпеки життєдіяльності»; 

-     «Про організацію роботи з охорони дитинства». 

В цьому році проводиться відповідна робота щодо зростання 

педагогічної майстерності вчителів. Підлягають атестації чотири педагоги. 

До кінця першого семестру було вивчено досвід роботи вчителя фізики та 

інформатики Ласкавої А. В. та вчителя російської мови та зарубіжної 

літератури Дрозд Л. М.. Протягом семестру два педагоги підвищили свою 

фахову майстерність пройшовши курси при ДОІППО (Лясковська І. І., Дрозд 

Л. М.).  

Значна увага приділяється у школі комп’ютеризації та інформатизації 

навчально-виховного процесу: продовжується робота з електронною поштою 

у мережі Internet, із програмою ІСУО, із удосконаленням веб-сайту закладу. 

Станом на даний час у школі налічується 7 комп’ютерів, з них  один 

комп’ютер використовується в управлінській діяльності. 



Адміністрація працює над створенням умов для використання 

інформаційно-комунікаційних технологій як у навчальному процесі, так і в 

управлінській діяльності. 

За позабюджетні кошти здійснюється ремонт комп’ютерної техніки 

(заправка принтера, ксерокса), оплата за користування Інтернетом. 

Протягом вказаного періоду учні навчального закладу прийняли участь 

у районному етапі учнівських олімпіад з української мови, математики, 

історії, англійської мови, біології, хімії, фізики, географії.  Крім того учениця 

11 класу Літвінчук Анна є слухачем МАН на відділенні «Медицина» під 

керівництвом Лясковської І. І. 

Важливою складовою збереження здоров'я дітей є 

збалансоване харчування. У режимі роботи закладу велике значення 

надається організації раціонального збалансованого харчування. 

У НВК з 18.09.2017 р. було організовано харчування для  учнів школи, у 

тому числі: 

• 28 учнів 1-4 класів, що складає 100 % від загальної кількості учнів, 

які підлягають харчуванню та 14 учнів пігових категорій харчуються 

безкоштовно; 

• 27 учнів 5-9 класів, що складає 100% від загальної кількості, які 

підлягають харчуванню ( за батьківські кошти) ; 

У шкільній їдальні  наявні усі необхідні журнали (відповідно до 

нормативних документів з організації харчування). Зроблено капітальний 

ремонт, придбано сучасне технологічне обладнання, посуд та меблі. 

Налагоджено контроль за дотриманням на харчоблоці  санітарних  вимог  

щодо обладнання, прибирання, миття посуду, видачі готової їжі. Їдальня в 

належній кількості забезпечена миючими та дезінфікуючими засобами, 

 проводиться щоденне прибирання з дезінфекцією та генеральне прибирання 

відповідно до санітарних правил та вимог, посуд миється із застосуванням 

дозволених миючих засобів. 

Питання організації харчування періодично заслуховується на  

загальношкільних батьківських зборах, нарадах при директорові та на 

педагогічних радах. 

Батьки учнів добре проінформовані  з питань організації харчування, 

якості їжі та санітарного стану в їдальні. 



У закладі оформлено постійно діючий інформаційний стенд для батьків та 

учнів, який містить щоденне меню з переліком страв, інформацію про 

постачальників, графіки роботи шкільної їдальні, харчування учнів у 

шкільній їдальні, чергування вчителів у їдальні під час прийому їжі дітьми. 

Згідно з декларацією прав дитини, Конвенцією про права дитини, 

Сімейним кодексом України, Законом України від 28.02.1991 №796 «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», Указом Президента України від 21.01.2001 

№42/2001 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального 

захисту багатодітних і неповних сімей», на підставі соціальних паспортів 

класів у школі створено банк даних на дітей пільгових категорій, який 

протягом навчального року змінюється і поновлюється залежно від 

кількісного складу учнів кожної категорії.  

Належна увага приділяється реалізації державної політики щодо 

забезпечення прав дітей з особливими потребами на якісну освіту. 

           Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання  в 

загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 20.12.2002 року № 732, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 08.01.2003 за № 9/7330, зі змінами, внесеними 

наказами Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 № 61, від 

15.10.2004        № 797 та від 19.05.2008 №432, листів Міністерства освіти і 

науки України від 10.09.2003 № 1/9-413 «Щодо організації навчання учнів 

загальноосвітніх закладів за індивідуальною формою» та від 11.01.2005 

№1/9-3, висновку ЛКК та заяви батьків, з метою забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних здібностей та стану 

здоров’я Люлькунов Олег учень 10 класу, навчається за  індивідуальною 

формою  навчання. 

Для координації роботи з дітьми пільгового контингенту, захисту їхніх 

прав та інтересів  призначено громадського інспектора з охорони дитинства. 

З метою висвітлення  їхніх прав та обов’язків, підготовки до життя класні 

керівники згідно з планами виховної роботи проводять заходи для таких 

дітей. 

  Медичне обслуговування:  контроль за зовнішнім виглядом учнів, 

станом їхнього здоров'я, виконання правил особистої гігієни здійснюється 

медичною сестрою Булаткіною Т. В.  

Виховна,  позаурочна діяльність 



Основними завданнями виховної роботи були: 

- гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для 

всебічного розвитку особистості; 

- національно-патріотичне виховання; 

- підтримка та укріплення шкільних традицій. 

Значна увага  приділялась формуванню системи цінностей: ціннісного 

ставлення до суспільства і держави, людей, природи і мистецтва, праці, до 

себе. 

Пріоритети надавалися й попередженню дитячого травматизму, профілактиці 

правопорушень, злочинності, алкоголізму, наркоманії, тютюнопалінню. 

Позитивним результатом роботи є те, що на внутрішкільному  обліку та на  

обліку у ВКМСД учні  нашої школи не перебувають. На обліку у ССД не 

перебуває жодна сім’я , що опинилась  у  складних  життєвих  умовах. 

Педагогічний колектив працює над застосуванням системного підходу до 

організації виховної  діяльності. Зміст системи виховання у закладі 

спрямований на формування в дітей особистісних рис громадянина України, 

які передбачають розвиток національної самосвідомості,  духовності, 

моральності, художньо-естетичних, правових, трудових,  індивідуальних 

здібностей і талантів. Плануванням охоплені всі напрями виховної роботи. 

При цьому вирішуємо такі завдання: розвиток індивідуальної творчої 

особистості, формування патріотичних почуттів, утвердження національної 

гідності, виховання та розвиток потреб здорового способу життя, збереження 

та зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.  Виховання молодого 

покоління – це не лише система цілеспрямованого й планомірного 

формування світогляду, ціннісних орієнтацій, почуттів, волі й характеру 

молоді, але й адаптація її в соціальному середовищі. 

Низка різноманітних виховних заходів була націлена саме на те, щоб 

викликати в дітей почуття радості, захоплення, подиву, виховувати в них 

естетичні смаки, розкривати нові таланти . 

Заходи військово-патріотичного виховання (зустрічі, благодійні акції, 

ярмарок, виготовлення оберегів, участь батьків). 

Педагогічний колектив НВК продовжує роботу з удосконалення системи 

виховної роботи в учнівських колективах класів, учнівською молоддю в 

цілому. 



Учні  прийняли участь у районних конкурсах імені Т. Г. Шевченка та П. 

Яцика. 

Фінансово-господарська робота 

Найважливішою справою керівника є створення належних умов, 

забезпечення світлового, температурного режиму, санітарного стану, 

зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази, тому ці питання 

знаходяться на особистому контролі. 

У закладі активно працювали члени батьківського комітету з контролю 

за витратами батьківських та спонсорських коштів. На НВК з бюджету було 

виділено кошти на здійснення оплати за комунальні послуги.  За рахунок 

бюджетних асигнувань здійснюється виплата заробітної плати, оплата 

комунальних послуг. 

З метою збереження та зміцнення матеріально-технічної бази для 

покращення навчально-виховного процесу було здійснено ряд заходів по 

зміцненню матеріально-технічної бази закладу: здійснено модернізацію 

опалення корпусу початкової школи, проведенно косметичні ремонти 

приміщень НВК, встановлено сім метало пластикових вікон та двері, 

обладнано кабінет хімії необхідними меблями та хімічними реактивами (за 

рахунок коштів депутата обласної ради Зубрія Д. О.) 

Реалізувати заплановані заходи, забезпечити комплексний підхід 

до управління навчально-виховним процесом можливо за умови правильної 

організації педагогічного й учнівського колективів на виконання поставлених 

завдань, постійного контролю за всіма напрямками діяльності закладу. 

Таким чином, завдяки спільним зусиллям відділу освіти, адміністрації  

сільської ради, педагогічного колективу, учнів, батьківської громадськості, 

приватними підприємцями забезпечено сталий розвиток закладу. 

Щодо планів на ІІ семестр 2017/2018 навчального року, то ми плануємо 

вивчити діяльність вчителя англійської мови Мазур Л. А., математики 

Крижанівської Х. П.. Підготуватися та провести ДПА у 9 класі. Забезпечити 

участь учнів 11 класу в ЗНО з української мови, математики, історії та 

біології. Підготувати матеріали та звітність до закінчення навчального року. 

Перевірити діяльність групи продовженого для. Здійснити класно-

узагальнюючий контроль у 6 класі. Продовжити контроль за організацією 

харчування учнів. Перевірити дотримання техніки безпеки в кабінетах хімії, 

фізики та спортивному залі.  



Протягом наступного року планується здійснити підвищення 

кваліфікації вчителя фізичної культури Довгого А. І. та шкільного 

бібліотекаря Довгої О. Г. 

В питанні господарської діяльності планується ввести в експлуатацію 

котельню основного корпусу закладу на альтернативному виді палива. 

Замінити електричну мережу в основному корпусі НВК. Здійснити заміну 

підлоги в кабінеті 8 класу, комп’ютерному класі та спортивному залі. 

Здійснити оснащення спортивного залу інвентарем. Плануємо придбання 

комп’ютерної техніки. 

 

Директор НВК                                     С. В. Вовченко 


