
ЗВІТ  

директора Зеленобалківського НВК перед громадськістю  

про результати роботи у 2017/2018 навчальному році 

 

Щорічно в нашому закладі  відбувається звіт директора про підсумки роботи 

педагогічного колективу та оцінки діяльності директора на посаді. Що 

передбачено Положенням про порядок звітування директора перед 

громадськістю. 

    Як директор НВК керуюсь: 

✓ Статутом школи; 

✓ правилами внутрішкільного трудового розпорядку; 

✓ посадовими обов’язками директора закладу; 

✓ законодавством України; 

✓ нормативно-правовими актами, що регламентують роботу керівника 

загальноосвітнього навчального закладу. 

 

Основна діяльність НВК   спрямована на створення умов для реалізації 

державної політики у сфері освіти згідно ст. 53 Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Закону України № 2442 

– VI «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та 

дошкільної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти», 

«Положення про загальноосвітній навчальний заклад» власного Статуту та 

інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в 

галузі освіти. 

Педагогічним колективом  закладу  забезпечується реалізація державних 

стандартів, здійснюється теоретична і практична підготовка з предметів 

навчального робочого плану з метою максимального розвитку інтелекту, 

досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування 

розвинутої духовності, фізичної досконалості, естетичної, правової, моральної 

та екологічної культури. 

У 2017-2018 навчальному році у закладі навчалося: на початок року – 68 учнів 

на кінець – 68 учнів, отже середня наповнюваність в межах 6 учнів. 

У початковій школі у 1-4 класах навчалося на кінець року – 27 учнів, у 5-11 



класах –  36учнів (з них у 10-11 класах – 5 учнів). 

За результатами аналізу навчальних досягнень, 2017-2018 навчальний рік з 

високим рівнем закінчили 6 учнів (8,8%), на високому і достатньому – 26 учнів 

(41%), на достатньому і середньому – 20 (29,4%), низький рівень успішності 

відсутній. 

Рівень навчальних досягнень учнів 1-2 класів не оцінюється. 

Усі учні 1-8-х, 10-х класів переведені до наступних класів; 9-ті класи – 

випущені з закладу. Усі учні 11-х класів (4 учнів) з’явилися на ЗНО (для здачі 

ДПА). 

У 2017-2018 н.р. навчальний заклад  було  забезпечено штатними 

педагогічними працівниками на 100%, працювало 13 працівників, із них  2 

педагогічні працівники пройшли курсову підготовку при ДАНО  , 4 – чергову 

атестацію, з них 2 педагогічні працівники підвищили кваліфікаційну категорію. 

У 2017-2018 навчальному році адміністрацією закладу було спрямовано роботу  

на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і 

якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання 

учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження 

нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків. 

Підвищення ефективності якості внутрішкільного контролю і управління 

забезпечувалося основними документами планування роботи: перспективним, 

річним, робочим навчальним, місячним планами. Наявна комп’ютерна мережа 

та достатній рівень комп’ютерної грамотності педагогічних працівників 

забезпечило створення ефективної цілісної системи інформаційно-аналітичного 

супроводу. 

Адміністрація закладу постійно проводила спільний аналіз і розгляд важливих 

питань разом з батьківським  та  профспілковим комітетами, методичною 

радою. 


